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Program doradztwa zawodowego zawiera:
I. Podstawy prawne
II. Założenia ogólne programu doradztwa zawodowego
III. Cel ogólny doradztwa zawodowego
IV. Treści programowe oraz cele szczegółowe – tematyka 
działań
V. Odziały, których dotyczą działania
VI. Metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału 
rodziców w tych działaniach, w szczególności przez organizację 
spotkań z rodzicami, 
1) terminy realizacji działań,
3) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,
3) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji 
działań, w tym podmioty, o których mowa w § 8 ust. 1



I. Podstawy prawne
Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym 
reguluje m.in.:

1. Ustawa  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo  oświatowe,  w
której  zapisano,  że  system  oświaty  zapewnia
przygotowanie uczniów do wyboru zawodu                     i
kierunku  kształcenia,  a  także  wymieniając  zajęcia  z
zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia prowadzone
w  ramach  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  jako
jedne  z  podstawowych  form  działalności  dydaktyczno-
wychowawczej szkoły. 

2. Rozporządzenie  MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ z dnia
12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia
3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania
dla  publicznych  szkół

II. Założenia ogólne programu
Program  stanowi  realizację  jednolitej,  uwzględniającej  etapy
rozwojowe  uczestników  oraz  specyfikę  typów  szkół  (szkoła
branżowa,  technikum,  liceum  ogólnokształcące),  systemowej
koncepcji  doradztwa  zawodowego,  rozumianego  jako
uporządkowane  i  zaplanowane  działania  mające  na  celu
wspieranie  uczniów i   szkół  ponadpodstawowych w procesie
świadomego   i  samodzielnego  podejmowania  decyzji
edukacyjnych i zawodowych.
Program  doradztwa  zawodowego  dla  branżowych  szkół,
technikum i  liceum ogólnokształcącego  bazuje  na  wybranych
teoriach doradczych. Głównym kryterium doboru koncepcji była
możliwość  odniesienia  procesu  świadomego  kształtowania
własnej  kariery  do  zmian  rozwojowych,  które  warunkują
realizację  treści  na  danym  etapie  edukacyjnym.  Zadania
stawiane doradztwu zawodowemu powinny być dostosowane do
możliwości uczniów. 



Taki dobór podbudowy teoretycznej do projektowania wsparcia
w  ramach  doradztwa  zawodowego  zapewnia  z  jednej  strony
podążanie  za  naturalnymi  zmianami  rozwojowymi  uczniów,  z
drugiej  zaś  uwrażliwia  na  dynamikę zmian  we współczesnym
świecie.
Zgodnie  z  modułową  strukturą  programu  w  każdej  klasie  są
realizowane cele ze wszystkich czterech wskazanych obszarów:
Poznawanie własnych zasobów; Świat zawodów i rynek pracy;
Rynek edukacyjny  i  uczenie  się  przez  całe  życie;  Planowanie
własnego  rozwoju  i  podejmowanie  decyzji  edukacyjno-
zawodowych. 
Przewidziane  w  programie  działania  związane  z  doradztwem
zawodowym są powiązane z treściami kształcenia, co umożliwia
uczniom dostrzeganie związków pomiędzy tym, czego się uczą i
jak  rozwijają  swoje  kompetencje,   a  swoją  dalszą  edukacją  i
karierą zawodową.
III. Cel ogólny doradztwa zawodowego
Celem  ogólnym  doradztwa  zawodowego  w  szkołach
ponadpodstawowych   jest  przygotowanie  uczniów  do
świadomego  i  samodzielnego  planowania  kariery  oraz
podejmowania  i  dokonywania  zmian  decyzji  edukacyjnych  i
zawodowych, uwzględniających poznawanie własnych zasobów
oraz  analizę  informacji  na  temat  rynku  pracy  i  systemu
edukacji.
IV. Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia 
uczniów
W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych
–  jednolitych  z  obszarami  wszystkich  programów  zestawu  –
które wyznaczają treści programowe doradztwa zawodowego:
1.  Poznawanie  własnych  zasobów,  m.in.:  zainteresowań,
zdolności  i  uzdolnień,  mocnych  stron  i  słabych  stron  jako
potencjalnych  obszarów  do  rozwoju,  ograniczeń,  kompetencji
(wiedzy,  umiejętności  i  postaw),  wartości,  predyspozycji
zawodowych, stanu zdrowia.
2. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów,
wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku



pracy,  umiejętność  poruszania  się  po  nim,  poszukiwanie  i
utrzymanie pracy.
3.  Rynek  edukacyjny  i  uczenie  się  przez  całe  życie,  m.in.:
znajomość  systemu  edukacji  i  innych  form  uczenia  się,
wyszukiwanie  oraz  przetwarzanie  informacji  o  formach  i
placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.
4.  Planowanie  własnego  rozwoju  i  podejmowanie  decyzji
edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej
i zawodowej                                             z przygotowaniem do
zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim,
podejmowanie i  zmiany decyzji  dotyczących edukacji  i  pracy,
korzystanie                 z całożyciowego poradnictwa kariery.
Cele szczegółowe programu
W obszarach:
1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – uczeń:
1.1  sporządza  bilans  własnych  zasobów  na  podstawie
dokonanej autoanalizy („portfolio”);
1.2  ustala  obszary  do  rozwoju  edukacyjno-zawodowego  i
osobistego;
1.3  analizuje  własne  zasoby  (zainteresowania,  zdolności,
uzdolnienia,  kompetencje,  predyspozycje zawodowe oraz stan
zdrowia)  w  kontekście  planowania  przyszłości  edukacyjno-
zawodowej;
1.4 określa własny system wartości (w tym wartości związane z
pracą i etyką zawodową).
2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – uczeń:
2.1 analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i
europejskim rynku pracy oraz zasadach na nim funkcjonujących
w kontekście wyborów zawodowych;
2.2 określa zawody i stanowiska pracy, dla których bazą są jego
kwalifikacje;
2.3 porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania
na  rynku  pracy  jako  pracownik,  pracodawca  lub  osoba



prowadząca działalność gospodarczą w obszarze, w którym się
kształci oraz analizuje podstawy prawa pracy – w tym rodzaje
umów o pracę, sposoby ich rozwiązywania, prawa i obowiązki
pracownika;
2.4  konfrontuje  własne  zasoby  ze  zidentyfikowanymi
potrzebami  i  oczekiwaniami  pracodawców oraz  wymaganiami
rynku pracy;
2.5 określa znaczenie i wskazuje możliwości stażu zawodowego
lub zatrudnienia z wykorzystaniem dostępnych form aktywizacji
zawodowej;
2.6  sporządza  i  aktualizuje  dokumenty  aplikacyjne  zgodnie  z
wymaganiami pracodawców;
2.7  przygotowuje  się  do  zaprezentowania  siebie  i  swoich
kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
2.8 charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej  firmy
oraz  instytucje  wspomagające zakładanie  własnej  działalności
gospodarczej.
3.  RYNEK  EDUKACYJNY  I  UCZENIE  SIĘ  PRZEZ  CAŁE  ŻYCIE  –
uczeń:
3.1  korzysta  ze  źródeł  informacji  dotyczących  dalszego
kształcenia  i  doskonalenia  zawodowego  formalnego,
pozaformalnego i nieformalnego;
3.2  analizuje  możliwości  uzupełniania,  poszerzania  i
uzyskiwania  nowych  kwalifikacji  zawodowych  w  ramach
krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji;
3.3 określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w
rozwoju osobistym i zawodowym;
3.4 analizuje możliwości kontynuowania nauki.
4.  PLANOWANIE  WŁASNEGO  ROZWOJU  I  PODEJMOWANIE
DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH – uczeń:
4.1  ustala  swoje  cele,  zadania  i  działania  w  kontekście
planowania kariery;



4.2 sporządza IPD – planuje różne warianty kariery edukacyjno-
zawodowej na podstawie bilansu własnych zasobów i wartości
oraz informacji  nt.  rynku edukacji  i  rynku pracy,  przewidując
skutki decyzji;
4.3  dokonuje  wyboru  dalszej  drogi  edukacyjno-zawodowej
zgodnie z posiadanymi zasobami i celami;
4.4  wskazuje  korzyści  wynikające  z  całożyciowego doradztwa
kariery.
V. Odziały, których dotyczą działania
1. Uczniowie klas III Szkoły Branżowej,
2. Uczniowie klas III Liceum Ogólnokształcącego
3. Uczniowie klas IV Technikum
V. Metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału
rodziców w tych działaniach, w szczególności przez organizację
spotkań z rodzicami, 
1. podczas grupowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
które są prowadzone przez doradcę zawodowego w wymiarze
wynikającym z ramowych planów nauczania;
2. podczas
• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
•  wspomagania  uczniów  w  wyborze  kierunku  kształcenia  i
zawodu  w  trakcie  bieżącej  pracy  z  uczniami;  prowadzonych
przez doradcę zawodowego, nauczycieli i  wychowawców m.in.
na  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęciach  edukacyjnych,
zajęciach z wychowawcą i innych zajęciach, a także w formie
indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez doradcę
zawodowego  (lub  innych  specjalistów,  wychowawców,
nauczycieli;
3.  podczas  innych  działań  związanych  z  doradztwem
zawodowym realizowanych w szkole lub  poza nią (np. udział w
festiwalu  zawodów,  spotkania  z  przedstawicielami  uczelni,
wizyty w UP ).



4.  Indywidualne  spotkania  dla  rodziców  z  zakresu  doradztwa
zawodowego  
Terminy realizacji działań – rok szkolny 2020/2021,
Osoby  odpowiedzialne  za  realizację  poszczególnych  działań:
doradca zawodowy, pedagog, psycholog, wychowawca 
2)  podmioty,  z  którymi  szkoła  współpracuje  przy  realizacji
działań, w tym podmioty, o których mowa w § 8 ust. 1:
- Urząd Pracy,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
- Wyższe Uczelnie,
- Hufiec Pracy,
- Cech Rzemiosł,
- Pracodawcy.
Zajęcia  doradztwa  zawodowego  powinny  być  prowadzone  z
wykorzystaniem  metod  aktywizujących,  dobieranych  z
uwzględnieniem możliwości uczniów oraz celów, jakie mają być
osiągnięte.  Testy,  m.in.  predyspozycji  i  zainteresowań
zawodowych,  powinny  pełnić  funkcję  wspomagającą  i  być
omawiane indywidualnie.
Działania  związane  z  doradztwem  zawodowym  powinny  być
realizowane m.in. z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych (ICT), co zwiększy atrakcyjność
zajęć i jednocześnie usprawni kompetencje kluczowe uczniów. 


