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SYSTEM  
DORADZTWA EDUKACYJNO-

ZAWODOWEGO  
W CZĘSTOCHOWSKICH 

SZKOŁACH  



Przepisy Prawne 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256,poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach 

podstawowych, zwane dalej „przedszkolami” szkoły i placówki udzielają uczniom 

uczęszczającym do przedszkoli, szkół i placówek, i ich rodzicom oraz nauczycielom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizują tę pomoc na zasadach 

określonych w rozporządzeniu. 

§ 3. 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole  

i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców  

i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz 

rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.  

§  5. 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce 

udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści 

wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, 

logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”. 

 

 



§ 7. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana  
w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 

5) Zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów 
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. 

§ 17. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu 
wspomagania odpowiednio uczniów lub słuchaczy w podejmowaniu 
decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych 
metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup 
wychowawczych i specjaliści. 

§ 19. 2. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści  
w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą w szczególności: 

3) w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – doradztwo edukacyjno-
zawodowe. 



§ 25. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych  

i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia kariery zawodowej; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę  

i placówkę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor 

szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej 

lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego. 

 



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lutego 

2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co 

następuje: 
 

§ 1. Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym publiczne 

poradnie specjalistyczne, zwane dalej „poradniami”, udzielają dzieciom, od 

momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielają rodzicom i 

nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z 

wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają 

przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

 



§ 8.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio 
dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na: 

2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku 
kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery 
zawodowej. 

§ 9.1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w § 2 pkt 3, 
polega w szczególności na: 

1) Udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub 
specjalistom, o których mowa w § 5 ust. 2, pomocy w: 

b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-
zawodowego. 

§ 15.1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: 
psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. 

 

 



Organizacja systemu doradztwa 
zawodowego 
ZPPP w Częstochowie 

Doradcy zawodowi (pracownicy CIZ) 

 koordynatorzy w wyznaczonych rejonach działania 

Koordynatorzy WSDZ 

Szkoły  

podstawowe 

Koordynatorzy WSDZ 

 

Gimnazja 

Koordynatorzy WSDZ 

Szkoły 

 ponadgimnazjalne 

Koordynatorzy WSDZ 

Szkoły  

specjalne 

Kl. VI Kl. I, II, III LO Technikum ZSZ 



ZPPP CIZ 

• Projektowanie wewnątrzszkolnych systemów doradztwa 

• Wsparcie koordynatorów szkolnych – w ramach sieci  

• Monitorowanie i ewaluacja działań 

• Prowadzenie  strony www, prowadzenie portalu tematycznego 

ZPPP CIZ 

 

• Współpraca z instytucjami lokalnymi 

• Współorganizowanie imprez środowiskowych m.in. : targów edukacyjnych  
i zawodowych 

• Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji, edukacyjnych  
i zawodowych 

 

ZPPP CIZ 

• Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć  z doradztwa edukacyjno-
zawodowego 

• Pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

• Diagnozowanie i opiniowanie 

• Gromadzenie i adaptacja narzędzi diagnostycznych 

Zadania koordynatorów z ramienia Poradni 



szkoła 

• Opracowanie WSDZ wraz z dyrektorem szkoły, rada pedagogiczną  
i koordynatorem z poradni 

• Gromadzenie  i udostępnianie pomocy metodycznych, (filmy, programy 
komputerowe, kwestionariusze) 

• Prowadzenie zajęć  indywidualnych i grupowych z doradztwa edukacyjno-
zawodowego 

szkoła 

• Gromadzenie i udostępnienie informacji zawodowej i edukacyjnej w szkole 

• Organizowanie: 

• spotkań z pracownikami poradni (PK, warsztaty) 

• wycieczek zawodoznawczych 

• prelekcji i warsztatów dla rodziców 

szkoła 

• Udział w regularnych spotkaniach z koordynatorami z poradni 

• Koordynowanie realizacji WSDZ na terenie szkoły 

• Monitorowanie i ewaluacja realizacji WSDZ 

Zadania koordynatorów  szkolnych 



Zadania szkolnych realizatorów WSDZ (nauczyciele, 
wychowawcy) 

szkoła 

• Umożliwienie uczniom poznania zawodów związanych z daną dyscypliną nauki 

• Kształtowanie umiejętności kluczowych u uczniów 

• Motywowanie do rozwoju zainteresowań 

szkoła 

• Zapewnienie uczniom pomocy w rozpoznawaniu swoich słabych i mocnych 
stron 

• Zachęcanie do udziału w konkursach, nie tylko uczniów z najlepszymi 
osiągnięciami 

szkoła 

• Współpraca z koordynatorem WSDZ przy bieżącym rozwiązywaniu problemów 

• Współpraca z koordynatorem z CIZ  - wskazanie uczniów wymagających opinii 
psychologiczno-pedagogicznych 

• Włączanie rodziców jako przedstawicieli różnych zawodów do działań 
informacyjnych 



Instytucje i organizacje współpracujące 

ZPPP – doradcy 
zawodowi 

Pracodawcy - zakłady 
pracy, cech rzemiosł   

(wycieczki 
zawodoznawcze, 

praktyki )  OHP   (udostępnienie 
materiałów 

informacyjnych, 
oferty praktyk, targi 

pracy) 

Urząd Pracy  
(udostępnienie 

danych dotyczących 
rynku pracy) 

Samorząd Lokalny 
(organizowanie 

imprez 
środowiskowych) 

CKZiU  (spotkania 
zawodoznawcze, 

współorganizowanie 
SETiZu i Tygodnia Branż 

Zawodowych) 

Szkoły 
Ponadgimnazjalne  

(dni otwarte,  
konkursy dla uczniów) 

SOD (organizowanie 
szkoleń, konferencji 

dla doradców 
zawodowych) 



Charakterystyka etapów rozwoju 
zawodowego 

Fazy wzrostu i eksploracji i ich zadania rozwojowe według D. Supera: 
 



 Doradztwo  edukacyjno-
zawodowe  

w szkołach podstawowych 



  Wg zapisów podstawy programowej, nauczanie w 
klasach IV–VI szkoły podstawowej, ma za zadanie m.in.: 

• dostosować przekazywanie odpowiedniej wiedzy, 
kształtować umiejętności i postawy do naturalnej w tym 
wieku aktywności dzieci 

• umożliwić uczniom poznanie świata w jego jedności            
i złożoności 

• wspomagać ich samodzielność uczenia się 

• inspirować je do wyrażania własnych myśli i przeżyć 

• rozbudzać ich ciekawość poznawczą oraz motywację          
do nauki 

• przygotować do trafnego wyboru szkoły gimnazjalnej 

 



       Uczniowie klas VI szkoły podstawowej powinni zostać 

objęci programem orientacji zawodowej, czyli działań 

wychowawczych rodziców, szkoły i doradców zawodowych – 

mającym na celu przygotowanie do wyboru kolejnych etapów 

kształcenia, a potem do podejmowania decyzji zawodowych 



   Orientacja zawodowa w klasie VI szkoły podstawowej ma 

na celu: 
 

• ukazanie dzieciom podstawowych aspektów pracy 

człowieka 

• dostarczenie wiedzy o zawodach 

• formowanie właściwego stosunku do pracy 

• przybliżanie do świata nauki i techniki 

• przekazanie informacji edukacyjnej o szkołach 

gimnazjalnych 



Program orientacji zawodowej dla 
uczniów klas VI 

1. Zajęcia grupowe ( 2h): 

• „Ja w świecie pracy” 

• „ Świat zawodów” 

• „ Co wiem o gimnazjach w moim mieście” 

2. Cykl spotkań z przedstawicielami zawodów, którymi interesują 

się dzieci 

3. Spotkania z rodzicami ( warsztaty, prelekcje, spotkania 

informacyjne na tematy: 

• „ Odkrywanie świata – jak pomóc dziecku rozwijać 

zainteresowania?” 

• „ Przyjazne gimnazjum – jak pomóc dziecku pokonać próg 

edukacyjny?” 

 



Realizacja programu orientacji 
zawodowej 

Po stronie szkoły 
 

• Lekcja wychowawcza: Co wiem o 

gimnazjach w moim mieście? 

• Organizacja tematycznych zajęć 

grupowych prowadzonych przez 

doradców z CIZ 

• Cykl spotkań z przedstawicielami 

zawodów, którymi interesują się 

dzieci 

• Organizacja spotkań z rodzicami   

(warsztaty, prelekcje, spotkania 

informacyjne) 

 

 

 

Po stronie CIZ 
• Wsparcie merytoryczne 

nauczycieli realizujących zadania 

doradcy w szkole 

• Zajęcia grupowe: „Ja w świecie 

pracy”, „Świat zawodów” 

• Spotkania z rodzicami (warsztaty, 

prelekcje, spotkania informacyjne 

na tematy:  „Odkrywanie świata – 

jak pomóc dziecku rozwijać 

zainteresowania?”,  „Przyjazne 

gimnazjum – jak pomóc dziecku 

pokonać próg edukacyjny?” 

 

 

 

 



Doradztwo edukacyjno-
zawodowe  

w gimnazjach 



Sytuacja psychofizyczna młodzieży 
szkół gimnazjalnych  

• Rozwój kompetencji emocjonalnych 

• Budowanie systemu własnej wartości 

• Nabywanie pewności siebie  

• Radzenie sobie ze zmianami 

• Rozwijanie umiejętności interpersonalnych przez 
budowanie relacji społecznych z rówieśnikami  
i dorosłymi 

• Poznawanie zasad współpracy z dorosłymi 

• Doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli  
i opinii 



Podstawowe cele związane z planowaniem 
dalszej kariery edukacyjno-zawodowej  

w szkole gimnazjalnej realizowane przez: 

• Doradztwo zapewniające pomoc uczniom w 
podejmowaniu optymalnych decyzji zawodowych 
i edukacyjnych 

• Kształtowanie umiejętności korzystania z coraz 
liczniejszych źródeł informacji o szkołach i zawodach 

• Uświadamianie uczniom potrzeby konfrontowania 
swoich predyspozycji psychofizycznych z 
obiektywnymi wymaganiami zawodów i rynku pracy 

• Współpracę z rodzicami w zakresie zapewnienia 
wsparcia dzieciom w ich wyborach  

 



 

 

 

 

KLASA I 

Ćwiczenie umiejętności  

wyznaczania planów i celów 

Poznanie oferty szkół  

w odniesieniu  

do rynku pracy 

Określenie osobowości 

 zawodowej 

Podejmowanie decyzji 

 

Uzyskanie informacji  

nt. kształcenia  

ponadgimnazjalnego 

 (oferta szkół, rekrutacja) 

 

Określenie predyspozycji  

zawodowych 

KLASA II KLASA III 

 Ćwiczenie umiejętności 

 podejmowania decyzji 

 Zdobywanie wiedzy 

 o zawodach 

 

Określenie: 

• mocnych stron 

• umiejętności /uzdolnień 

• temperamentu 

 

POZNANIE SIEBIE 

WIEDZA O  

ZAWODACH 

 I RYNKU PRACY 

PLANOWANIE 

 PRZYSZŁOŚCI 

 ZAWODOWEJ 

MODUŁ  I 

MODUŁ II 

MODUŁ III 



Modułowy układ treści programu zakłada realizację  

wszystkich trzech jednostek modułowych 

w każdej klasie gimnazjum, ale w inny – pogłębiony sposób. 



Moduł I  
Poznanie siebie 

 

Realizacja tego modułu powinna uruchomić myślenie 

   ucznia w konwencji zasobów, talentów i predyspozycji.  

    Uczeń poznaje i ocenia własny potencjał i odnosi go do  

swoich planów i aspiracji zawodowych. 



Moduł II 
Wiedza o rynku edukacyjno-zawodowym 

Realizacja tego modułu opiera się na poznaniu lokalnego  

rynku edukacyjnego wraz z obowiązującym systemem  

rekrutacyjnym, zrozumieniu relacji pomiędzy osiągnięciami  

edukacyjnymi a planowaniem kariery oraz poznaniem  

rynku pracy wraz z całą strukturą zawodów w nowej  

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.  
 



Moduł III 
Planowanie przyszłości zawodowej 

Realizacja tego modułu prowadzi do rozwijania  

kompetencji w zakresie podejmowania decyzji,  

wzmacniania samodzielnego i krytycznego 

myślenia ucznia o swojej przyszłości  

edukacyjno-zawodowej. 



Realizacja modułów w klasie I 

 

Po stronie szkoły: 

 
•  zajęcia warsztatowe z zakresu 

  poznawania swoich mocnych 

  stron, umiejętności, temperamentu 

 

•  wprowadzenie pojęcia : świat  

  zawodów – realizacja w trakcie zajęć 

    dydaktycznych, wycieczek, spotkań  

    z przedstawicielami zawodów itp. 

 

•  ćwiczenie umiejętności 

  podejmowania decyzji –  
   realizacja w trakcie godzin wychowawczych 

 

Po stronie CIZ: 

 
• wsparcie merytoryczne  

dla doradców zawodowych w szkołach 

  

• zebrania z rodzicami  

 

• zajęcia warsztatowe porządkujące  

wiedzę  ucznia i podsumowujące  

pracę w szkołach  

 

• punkty konsultacyjne  

 

 

 

 

 

 

 



Realizacja modułów w klasie II 

Po stronie szkoły: 

 
• zajęcia dotyczące budowania  

  obrazu samego siebie w odniesieniu 

  do pracy zawodowej (potrzeby, 

  wartości, zainteresowania itp.) 

 

• zapoznanie uczniów 

  z funkcjonującym systemem 

  edukacyjnym 

 

• zajęcia o celach i planach  

  edukacyjno-zawodowych 

 

Po stronie CIZ: 

 
• wsparcie merytoryczne dla doradców 

  w szkołach 

 

• warsztaty pogłębiające wiedzę   

  i podsumowujące  zajęcia  

  realizowane przez szkołę 

 

• punkty konsultacyjne  

 

 

 

 

 

 

 



Realizacja modułów w klasie III 
 

Po stronie szkoły: 

 
• zajęcia warsztatowe dotyczące  

  ostatecznego określania swoich  

  predyspozycji zawodowych pod 

  kątem konkretnych zawodów/szkół 

 

• wstępne zapoznanie z ofertą szkół  

  ponadgimnazjalnych i systemem 

  rekrutacji 

 

 

 

 

 

 

Po stronie CIZ: 

 
• wsparcie merytoryczne dla doradców 

  zawodowych w szkołach 

• zebrania informacyjne dla rodziców  

  dotyczące systemu rekrutacji, oferty  

  szkół ponadgimnazjalnych i sytuacji  

  na rynku pracy  

• zajęcia warsztatowe dla uczniów  

  podsumowujące cykl zajęć  

• zajęcia informacyjne dla uczniów 

  dotyczące rekrutacji i oferty szkół 

  ponadgimnazjalnych  

• punkty konsultacyjne 



Doradztwo edukacyjno-
zawodowe  

w szkołach specjalnych 



Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

 

Osoby niepełnosprawne stanowią integralną część każdego 

społeczeństwa. Niepełnosprawność nie może być podstawą 

do dyskryminacji, tak jak określona dysfunkcja nie powinna 

stanowić kryterium izolacji osoby niepełnosprawnej.  

W poradnictwie zawodowym niepełnosprawność winna być 

postrzegana tylko jako jedna z cech, takich jak 

zainteresowania czy uzdolnienia, różniące ludzi między 

sobą. 



Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

Ważnym zadaniem dla poradnictwa zawodowego,  

w odniesieniu do młodzieży niepełnosprawnej, jest ocena 

przydatności ucznia do jednego lub kilku zawodów na 

podstawie wyników badań, fizjologicznej wydolności  

i sprawności tego ucznia.  

Dane z badania lekarskiego zestawione z wymaganiami, 

jakie stawia zawód, pozwalają w sposób obiektywny 

określić przydatność zawodową. 

 



Doradztwo zawodowe dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Pomoc młodzieży niepełnosprawnej w wyborze zawodu powinna 

uwzględniać: 

• opinie ucznia dotyczące przystosowania się do życia zawodowego 

• ustalenie dostępnych dla niego zawodów 

• pomoc uczniowi w uzyskaniu informacji o zdolnościach  

i potrzebach,  przez umożliwienie realistycznego wglądu w słabe      

i mocne strony organizmu oraz wynikających z jego umiejętności      

i cech osobowości  
 

 
  



Doradztwo zawodowe dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

• samodzielne podjęcie przez niego decyzji, wobec 

możliwości i ograniczeń, świadomości potrzeb, 

motywów, odczuć i reakcji na sytuację,                                     

w jakiej się znajduje 

  

 

• z: „ABC doradcy zawodowego. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych” G. Sołtysińska 

KOWEZiU Warszawa 2010 

 



Doradztwo edukacyjno-
zawodowe w szkołach 

specjalnych  
SZKOŁY PODSTAWOWE 



Program orientacji zawodowej dla 
uczniów klas VI 

 

 

Realizacja zajęć z uwzględnieniem możliwości 

psychofizycznych  

oraz dysfunkcji ucznia 

 

1. Zajęcia grupowe dotyczące poznania świata zawodów 

 

2.  Spotkania z rodzicami ( warsztaty, prelekcje, spotkania 

informacyjne) 



Realizacja programu orientacji zawodowej 

Po stronie szkoły: 
 

• Organizacja zajęć grupowych 

prowadzonych przez doradców  

z CIZ 

 

• Organizacja spotkań z rodzicami   

(warsztaty, prelekcje, spotkania 

informacyjne) 

 

 

 

Po stronie CIZ: 
 

• Wsparcie merytoryczne 

nauczycieli realizujących zadania 

doradcy w szkole 

 

• Spotkania z rodzicami ( warsztaty, 

prelekcje, spotkania informacyjne 

dotyczące wsparcia dzieci  

w planowaniu dalszej drogi 

edukacyjno-zawodowej) 
 

• Zajęcia warsztatowe dotyczące  

      poznania świata zawodów 

 

 

 



Doradztwo edukacyjno-
zawodowe  

w szkołach specjalnych 
GIMNAZJA 



Kluczowe zadania pracowników CIZ 

• Indywidualne wsparcie uczniów i ich rodziców 
w planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej 

• Aktualizacja i udostępnianie informacji 
dotyczących szkolnictwa specjalnego  
w Polsce z uwzględnieniem jego specyfiki 

• Udostępnianie informacji na temat fundacji, 
stowarzyszeń działających na rzecz osób  
z dysfunkcjami 



 

 

 

 

KLASA I 

Stan zdrowia a wybór  

zawodu 

Poznanie świata zawodów 

Określenie temperamentu 

Konfrontowanie swoich 

możliwości 

z ofertą  

dostępnych zawodów 

 

Poznanie świata zawodów  

dostępnych dla uczniów  

szkół specjalnych 

 

Określenie zainteresowań 

zawodowych 

KLASA II KLASA III 

„Ja w zawodzie”- 

identyfikacja swoich  

marzeń zawodowych 

 Zdobywanie wiedzy 

 o zawodach/grupy  

zawodowe 

 

Określenie: 

• mocnych stron 

• umiejętności/uzdolnień 

 

POZNANIE SIEBIE 

WIEDZA O  

ZAWODACH 

 I RYNKU PRACY 

PLANOWANIE 

 PRZYSZŁOŚCI 

 ZAWODOWEJ 

Realizacja z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych  oraz dysfunkcji ucznia 



Realizacja modułów w klasie I 

Po stronie szkoły: 
  

• zajęcia warsztatowe z zakresu 

poznawania swoich mocnych 

stron, umiejętności 

 

• zapoznanie uczniów z grupami 

zawodowymi – realizacja w trakcie  

zajęć dydaktycznych, wycieczek,  

spotkań z przedstawicielami zawodów itp. 
 

Po stronie CIZ: 
 

• Indywidualne wsparcie  

specjalistyczne punkty konsultacyjne 

dla rodziców i uczniów, diagnoza  

preferencji zawodowych  

 

• udział w zebraniach z rodzicami  

 

• wsparcie merytoryczne dla  

nauczycieli realizujących zadania  

doradcy w szkole  

 

• zajęcia warsztatowe porządkujące  

  wiedzę  ucznia i podsumowujące 

  pracę w szkołach  

 

 

 

 

 

 

 

 



Realizacja modułów w klasie II 

 

Po stronie szkoły: 
 

• zajęcia warsztatowe dotyczące  

temperamentu 

 

• zajęcia dotyczące poznania  

specyfiki różnych zawodów oraz  

wpływu stanu zdrowia na wybór 

 zawodu 

 

       

Po stronie CIZ: 
 

• Indywidualne wsparcie,  

specjalistyczne punkty konsultacyjne 

dla rodziców i uczniów, diagnoza  

preferencji zawodowych  

 

• udział w zebraniach z rodzicami  

 

• wsparcie merytoryczne dla  

nauczycieli realizujących zadania  

doradcy w szkole 

 

• zajęcia warsztatowe porządkujące  

  wiedzę  ucznia i podsumowujące 

  pracę w szkołach  

 
 

 

 

 

 

 

 



Realizacja modułów w klasie III 
Po stronie szkoły: 

 

• zajęcia warsztatowe dotyczące  

określania swoich zainteresowań  

zawodowych 

 

• konfrontacja możliwości  

z ofertą dostępnych zawodów 

 

 

 

 

Po stronie CIZ: 
 

•Indywidualne wsparcie,  

specjalistyczne punkty konsultacyjne 

dla rodziców i uczniów, diagnoza  

preferencji zawodowych  

 

• zebrania informacyjne dla rodziców 

dotyczące oferty szkół dla uczniów  

z indywidualnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi oraz  

indywidualnymi możliwościami  

psychofizycznymi 

 

• wsparcie merytoryczne dla  

nauczycieli realizujących zadania  

doradcy w szkole  

 

• zajęcia warsztatowe 

 



Doradztwo edukacyjno-
zawodowe  

w szkołach specjalnych 
ZASADNICZE SZKOŁY 

ZAWODOWE 



Klasy I-III 

 

Po stronie szkoły: 

 
• kształtowanie u uczniów postaw  

związanych z planowaniem własnej 

przyszłości edukacyjno-zawodowej 

 

 

 

 

 

Po stronie CIZ: 
 

• konsultacje indywidualne dla rodziców  

i uczniów 

 

• spotkania informacyjne z rodzicami  

uczniów klas I-III 

 

• udostępnienie bazy informacyjnej dla  

uczniów, rodziców i nauczycieli 

 

• wsparcie nauczycieli realizujących 

zadania doradcy w szkole 

 



Doradztwo edukacyjno-
zawodowe  

w szkołach ponadgimnazjalnych 



 
Sytuacja psychofizyczna młodzieży 

szkół ponadgimnazjalnych 
 

• Intensywne  zmiany psychiczne i fizyczne 
charakterystyczne dla tego okresu rozwojowego 

• Trudności w podejmowaniu decyzji 

• Brak sprecyzowanych do końca zainteresowań 

• Niepewność oraz brak orientacji w dostępnych 
możliwościach rozwoju edukacyjno-zawodowego 

• Brak umiejętności pozwalających na sprawne 
poruszanie się po rynku pracy 



Podstawowe cele związane z planowaniem 
dalszej kariery edukacyjno-zawodowej  

w szkole ponadgimnazjalnej 

• Wzmacnianie myślenia o karierze zawodowej  
w perspektywie procesu podejmowania decyzji 

• Rozwijanie umiejętności planowania kolejnych 
etapów nauki, pracy, życia 

• Wskazywanie na szerokie spektrum możliwych dróg 
i wyborów, poszerzanie opcji wyborów 

• Kształtowanie proaktywnych postaw wobec zmiany 



Zakres treści doradczych realizowanych 
na zajęciach dydaktycznych 

• Przedsiębiorczość  –  przygotowanie do wejścia na 
rynek pracy 

• Geografia – struktura zatrudnienia, bezrobocie 

• WOS – problemy bezrobocia 

• EdB – informacja nt. służb mundurowych 

• Informatyka – portale związane z poszukiwaniem  
pracy 

• Język polski oraz języki obce – przygotowanie 
dokumentów aplikacyjnych  

 

 

 



Realizacja programu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego przez CIZ 
• Zajęcia warsztatowe służące samopoznaniu 

i określeniu predyspozycji wyznaczających 
rozwój zawodowy i karierę zawodową, 
autodiagnozę preferencji i zainteresowań 
zawodowych w odniesieniu do specyfiki 
realizowanego rozszerzenia lub zdobywanego 
zawodu 

• Konfrontowanie samooceny uczniów  
z wymaganiami szkół wyższych i rynku pracy 

 



• Zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności 
w zakresie komunikacji interpersonalnej w 
odniesieniu do rynku pracy 

• Zajęcia warsztatowe służące rozwijaniu 
i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji  
i rozmowy wstępnej (kwalifikacyjnej) z 
pracodawcami 

• Diagnoza indywidualna 

 

 

 



Doradztwo edukacyjno-
zawodowe  

Licea Ogólnokształcące 



 

 

 

 

KLASA I  

Liceum  

Ogólnokształcące 

Ćwiczenie umiejętności  

wyznaczania planów i celów,  

autoprezentacji 

Zdobycie informacji 

 o kierunkach 

 kształcenia, ofertach szkół  

w odniesieniu  

do rynku pracy 

Określenie osobowości 

 zawodowej 

(temperament, uzdolnienia) 

Podejmowanie decyzji  

dotyczącej  dalszej 

 kariery edukacyjnej 

 

Uzyskanie  aktualnych 

informacji  

nt. szkół wyższych, 

 policealnych , kursów  

 

Określenie predyspozycji  

zawodowych 

 

KLASA II 

Liceum  

Ogólnokształcące 

 

 

 

KLASA III 

Liceum  

Ogólnokształcące 

 

 

 Ćwiczenie umiejętności 

 podejmowania decyzji i  

 zachowań  

 przedsiębiorczych 

 Zdobywanie wiedzy 

 o zawodach 

 

Określenie: 

• mocnych i słabych stron 

• samopoznanie ucznia 

 

ROZWIJANIE  

KOMPETENCJI 

ISTOTNYCH  DLA  

AKTYWNOŚCI  

ZAWODOWEJ 

WIEDZA O  

ZAWODACH 

 I RYNKU PRACY 

PLANOWANIE 

 KARIERY 

 ZAWODOWEJ 

MODUŁ  I 

MODUŁ II 

MODUŁ III  



Realizacja modułów w klasie I  
Liceum Ogólnokształcącego 

 

Po stronie szkoły: 

 
• Zajęcia w ramach godzin 

 wychowawczych  oraz  

    dydaktycznych  dotyczące: 

 - poznawania swoich mocnych 

 i słabych stron 

- zdobywania wiedzy o zawodach 
 

       

Po stronie CIZ: 

 
•   Wsparcie merytoryczne dla  

     doradców zawodowych w szkołach  

 

• Zajęcia integracyjne (zgodnie  

z zapotrzebowaniem) 

 

•   Punkty konsultacyjne  

 

 

 

 

 

 

 



Realizacja modułów w klasie II 
Liceum Ogólnokształcącego 

Po stronie szkoły: 
 

• Zajęcia w ramach  

  godzin wychowawczych oraz  

  dydaktycznych  dotyczące: 

 - informacji o zawodach, uczelniach  

     wyższych i policealnych 

- komunikacji interpersonalnej,  

- autoprezentacji 

 

Po stronie CIZ: 
 

•   Wsparcie merytoryczne  

     dla doradców w szkołach 

• Udostępnianie informacji za pomocą 

     stron www/e-mail CIZ i Zespołu 

     Poradni 

• Zajęcia warsztatowe dot.  

     samopoznania ucznia  

    (temperament, uzdolnienia) 

•   Zajęcia pogłębiające wiedzę   

    dotyczącą możliwości dalszego  

    kształcenia (oferta uczelni wyższych, 

    szkół policealnych, informacje  

    o zawodach) 

• Punkty konsultacyjne  

 

 

 

 

 

 

 



Realizacja modułów w klasie III 
Liceum Ogólnokształcącego 

Po stronie szkoły: 

 
• Zajęcia  podsumowujące dotyczące 

    rynku pracy i dalszego kształcenia 

 

 

 

 

 

Po stronie CIZ: 

 
• Wsparcie merytoryczne dla doradców 

    zawodowych w szkołach 

 

• Zajęcia warsztatowe dla uczniów  

    podsumowujące cykl zajęć  

 

• Punkty konsultacyjne (związane  

   z ostatecznym podejmowaniem  

   decyzji edukacyjnych) 



Doradztwo edukacyjno-
zawodowe 

Technika 



Klasa I Technikum 

 

 

MODUŁ I  

ROZWIJANIE KOMPETENCJI 

ISTOTNYCH  DLA AKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ 

WIEDZA O ZAWODACH 

 I RYNKU PRACY 

PLANOWANIE KARIERY 

 ZAWODOWEJ 

MODUŁ II  

MODUŁ III  



Klasa II Technikum 

 

 

MODUŁ I  

ROZWIJANIE KOMPETENCJI 

ISTOTNYCH  DLA AKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ 

WIEDZA O ZAWODACH 

 I RYNKU PRACY 

PLANOWANIE KARIERY 

 ZAWODOWEJ 

MODUŁ II  

MODUŁ III  



Klasa III Technikum 

 

 

MODUŁ I  

ROZWIJANIE KOMPETENCJI 

ISTOTNYCH  DLA AKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ 

WIEDZA O ZAWODACH 

 I RYNKU PRACY 

PLANOWANIE KARIERY 

 ZAWODOWEJ 

MODUŁ II  

MODUŁ III  



Klasa IV Technikum 

 

 

MODUŁ I  

ROZWIJANIE KOMPETENCJI 

ISTOTNYCH  DLA AKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ 

WIEDZA O ZAWODACH 

 I RYNKU PRACY 

PLANOWANIE KARIERY 

 ZAWODOWEJ 

MODUŁ II  

MODUŁ III  



Realizacja modułów w klasie I 

Po stronie szkoły: 

 
• zajęcia dydaktyczne z zakresu  

poznania swoich mocnych stron,  

umiejętności 

 

• zajęcia dydaktyczne z zakresu  

zdobywania wiedzy o zawodach 

 

• warsztaty dot. ćwiczenia  

umiejętności wyznaczania planów 

i celów 

Po stronie CIZ: 

 
• wsparcie merytoryczne dla doradców 

  zawodowych w szkołach 

 

• zajęcia integracyjne 

 

• punkty konsultacyjne  

 

 

 

 

 

 

 



Realizacja modułów w klasie II 

 

Po stronie szkoły: 

 
• zajęcia dydaktyczne dotyczące 

poszerzania wiedzy  

o wybranych zawodach 

 

• zajęcia warsztatowe – ćwiczenie  

umiejętności podejmowania  

decyzji 

 

 

Po stronie CIZ: 

 
• zajęcia warsztatowe dotyczące  

samopoznania – uzdolnienia,  

temperament 

 

• punkty konsultacyjne 

 

• wsparcie merytoryczne  

dla doradców zawodowych  

w szkołach 

 

 

 

 

 

 

 



Realizacja modułów w klasie III 

Po stronie szkoły: 

 
• zajęcia warsztatowe z komunikacji  

interpersonalnej, autoprezentacji,  

rozmowy kwalifikacyjnej 

 

• zajęcia informacyjne dotyczące  

możliwości dalszego kształcenia 

 

 

 

 

Po stronie CIZ: 

 
• wsparcie merytoryczne  

dla doradców zawodowych  

w szkołach 

 

• punkty konsultacyjne  

(m.in. określenie osobowości  

zawodowej dla chętnych uczniów) 



Realizacja modułów w klasie IV 

Po stronie szkoły: 

 
• zajęcia informacyjne dot. dalszych 

  możliwości kształcenia oraz  

  podjęcia zatrudnienia  

  

 

 

 

 

Po stronie CIZ: 
 
• wsparcie merytoryczne dla doradców 

  zawodowych w szkołach 

 

•  zajęcia warsztatowe dla uczniów  

   podsumowujące cykl zajęć  

 

•  punkty konsultacyjne (precyzowanie  

   zainteresowań zawodowych,  

   ostateczne podejmowanie decyzji  

   dot. dalszej kariery edukacyjnej  

   i zawodowej – zgodnie  

   z zapotrzebowaniem) 



Doradztwo edukacyjno- 
zawodowe 

Szkoły zawodowe 



 

 

 

 

KLASA I 

Nabywanie umiejętności  

związanych z efektywnym 

poszukiwaniem pracy 

Zapoznanie się z sytuacją 

na rynku pracy 

Kształtowanie 

 umiejętności komunikacji  

i współpracy w grupie  

Przygotowanie do  

procesu rekrutacji do pracy 

 

Nabywanie wiedzy  

i umiejętności  

potrzebnych do  

samozatrudnienia 

 

Rozwijanie umiejętności  

radzenia sobie 

 w sytuacjach trudnych 

KLASA II KLASA III 

Ćwiczenie umiejętności 

planowania i  

podejmowania decyzji 

 Uzyskanie informacji nt. 

 dalszego kształcenia 

 

Określenie: 

• mocnych stron 

• umiejętności, uzdolnień 

• temperamentu 

•preferencji zawodowych 

 

ROZWIJANIE 

 KOMPETENCJI 

ISTOTNYCH  DLA 

AKTYWNOŚCI 

ZAWODOWEJ 

WIEDZA O  

ZAWODACH 

 I RYNKU PRACY 

PLANOWANIE 

 KARIERY 

 ZAWODOWEJ 

MODUŁ  I 

MODUŁ II 

MODUŁ III 



Realizacja modułów w klasie I 

Po stronie szkoły: 
 
• zajęcia warsztatowe z zakresu 

  poznawania swoich mocnych 

  stron i umiejętności 

 

• ćwiczenie umiejętności 

  podejmowania decyzji –  
   realizacja w trakcie godzin wychowawczych 

Po stronie CIZ: 
 

 

• wsparcie merytoryczne dla doradców 

  zawodowych w szkołach  
 

• prelekcja nt. możliwości dalszego 

  kształcenia (kształcenie ustawiczne,  

  zdobywanie kwalifikacji w systemie pozaszkolnym) 
 

• grupowe badania temperamentu  

  i preferencji zawodowych  

  w odniesieniu do realizowanego  

  profilu zawodowego 
 

• zajęcia warsztatowe porządkujące  

  wiedzę  ucznia i podsumowujące 

  pracę w szkołach  
 

• punkty konsultacyjne  

 

 

 

 

 

 

 



Realizacja modułów w klasie II 

Po stronie szkoły: 

 
• zajęcia warsztatowe doskonalące 

umiejętności komunikacji  

interpersonalnej  

i współdziałania/współpracy 

 

• zapoznanie uczniów 

z sytuacją na rynku pracy – lokalnym, 

krajowym, europejskim 

 

• zajęcia nt. aktywnych metod 

 poszukiwania pracy 

 

       Po stronie CIZ: 

 
• wsparcie merytoryczne dla doradców 

  w szkołach 

 

• warsztaty pogłębiające wiedzę   

  i podsumowujące  zajęcia  

  realizowane przez szkołę 

 

• punkty konsultacyjne  

 

 

 

 

 

 

 



Realizacja modułów w klasie III 

Po stronie szkoły: 
 
• zajęcia dotyczące promowania  

samozatrudnienia jako jednego  

ze sposobów na aktywizację  

zawodową 

 

• zajęcia przygotowujące  

do procesu rekrutacji  

(sporządzanie dokumentów  

aplikacyjnych, przygotowanie  

do rozmowy kwalifikacyjnej) 

  

 

 

 

Po stronie CIZ: 
 
• wsparcie merytoryczne dla  

doradców zawodowych w szkołach 

 

• zajęcia warsztatowe na temat  

radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

– stres egzaminacyjny, bezrobocie,   

problemy zdrowotne 

 

• zajęcia warsztatowe  

podsumowujące cykl zajęć  

 

• punkty konsultacyjne 

 



Ewa Mucha – 

pedagog, doradca 

zawodu 

Szkoły Podstawowe 

Nr 10 – 1 klasa, Nr 22- 1 klasa, Nr 21- 2 klasy, Nr 31- 4 klasy 

Szkoły Ponadgimnazjalne 

VIII LO Samorządowe, ZS Gastronomicznych 



Elżbieta 

Augustyniak-Brągiel 

– pedagog, doradca 

zawodu 

Gimnazja 

Nr 7 – 13 klas, Nr 17- 7 klas 

Szkoły Podstawowe 

Nr 17- 1 klasa, Nr 20-1 klasa, Nr 32- 2 klasy, Nr 34- 3 klasy,  

Nr 36 – 2 klasy 

Szkoły Ponadgimnazjalne 

V LO im.A.Mickiewicza; ZS Technicznych 



Artemia 

Bańkowska-Doros  

– psycholog, 

doradca zawodu 

Gimnazja 

 Nr 1 – 4 klasy, Nr 2- 6 klas Nr 13 – 9 klas  

Szkoły Podstawowe 

Nr 2- 2 klasy, Nr 13 -3 klasy, Nr 38 – 2 klasy, Nr 50 – 2 klasy 

Szkoły Ponadgimnazjalne 

II LO im.R.Traugutta; ZS Ekonomicznych 



Aneta Słowińska    

– pedagog, doradca 

zawodu 

Gimnazja 

Nr 9 – 12 klas,       Nr 11- 6 klas   Nr 23 w ZS nr 2  

Szkoły Podstawowe 

SP 11 -  2 klasy , SP 14- 2 klasy, SP 15- 1 klasa,  SP 18 – 1 

klasa, SP 39 – 2 klasy,  

  

Szkoły Ponadgimnazjalne 

III LO im.Wł.Biegańskiego; ZS Samochodowo-Budowlanych 



Izabela Sierpińska       

– pedagog, doradca 

zawodu 

Gimnazja 

Nr 3 – 20 klas, Nr 5 – 8 klas 

Szkoły Podstawowe 

SP 48 – 4 klasy 

Szkoły Ponadgimnazjalne 

IX LO im.C.K.Norwida; ZS im.J.Kochanowskiego 



Luiza Olczak             

– doradca zawodu 
Gimnazja 

Nr 18 – 17 klas, Nr 22 – 6 klas 

Szkoły Podstawowe 

SP 49 – 2 klasy, SP 53- 5 klas 

Szkoły Ponadgimnazjalne 

I LO im.J.Słowackiego; TZN 



Aneta Kubiak            

– psycholog, 

doradca zawodu 

Gimnazja 

Nr 14- 11 klas, Nr 20 – 7 klas 

Szkoły Podstawowe 

SP 24- 2 klasy, SP 25 – 1 klasa, SP 29 – 3 klasy, SP 37 – 1 

klasa, SP 40 – 1 klasa, SP 51 – 1 klasa 

Szkoły Ponadgimnazjalne 

IV LO im.H.Siernkiewicza; ZS Mechanoczno-Elektrycznych + ZS 

im.Wł.Andersa 



Beata Samul                   

– pedagog, doradca 

zawodu 

Gimnazja 

Nr 8 – 11 klas, Nr 19 – 6 klas, Nr 21- 4 klasy 

Szkoły Podstawowe 

SP 8 – 2 klasy, SP 19 – 1 klasa, SP 46 – 1 klasa, SP 52- 2 klasy   

Szkoły Ponadgimnazjalne 

VI LO im.J.Dąbrowskiego; TZN 



Monika Charciarek 

– psycholog 
Gimnazja 

Nr 10- 8 klas, Nr 12 – 19 klas 

Szkoły Podstawowe 

SP nr 1 -2 klasy SP 30- 1 klasa, SP 42- 2 klasy, SP 54- 2 klasy 

Szkoły Ponadgimnazjalne 

VII LO im.M.Kopernika; ZS im.Wł.Reymonta 



Marta Chuchro                  

– psycholog 
Gimnazja 

Nr 6 – 6 klas, Nr 16- 9 klas, Nr 24- 3 klasy  

Szkoły Podstawowe 

SP 12- 2 klasy, SP 26 – 2 klasy SP 27- 2 klasy, SP 33- 2 klasy, 

SP 35- 3 klasy, SP 47- 1 klasa 

Szkoły Ponadgimnazjalne 

ZSTiO im.S.Żeromskiego; ZS im.B.Prusa 


