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WSTĘP 

Uczniowie kończący  Liceum Ogólnokształcące stają przed wyborem  uczelni wyższej oraz
kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym etapem w życiu.
Ważne jest wyposażenie młodzieży w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących

wyboru  zawodu,  które  rzutować  będą  na  dalszy  przebieg  kariery  zawodowej  młodego
człowieka.  Uczeń powinien  poznać  siebie  i  własne  predyspozycje  zawodowe,  by mógł  dokonać
prawidłowego wyboru.  Bazując  na  zainteresowaniach  oraz  słabych i  mocnych  stronach każdego
ucznia, należy ukierunkować go na wybór dalszego kształcenia i przygotować do podjęcia decyzji  
o wyborze zawodu. 

Proponowane  w  programie  działania  pozwalają  uczniowi  na  lepsze  przyjrzenie  
się sobie, analizę swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań oraz cech osobowościowych –
ważnych przy podejmowaniu decyzji. Zajęcia mają dostarczyć młodzieży oraz ich rodzicom wiedzy
pozwalającej na świadomy wybór dalszego kształcenia oraz podjęcia decyzji dotyczących wyboru
zawodu. 

I. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.-  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996,1000,1290,1669 i

2245).

-  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  21  maja  2001  r.  w  sprawie  ramowych

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 nr 61, poz. 624 ze zm.).

-  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  20  lutego  2004  r.  

w  sprawie  warunków  i  trybu  przyjmowania  uczniów  do  publicznych  przedszkoli,  szkół  oraz
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przechodzenia z jednych typów szkół do innych. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, ze zm.).

-  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  17  listopada  2010  r.  w  sprawie

szczegółowych  zasad  działania  publicznych  poradni  psychologiczno-pedagogicznych,  w  tym

publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. Nr 228) 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, ze zm.).

-  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 (Dz. U. Nr 228, poz. 532).

-  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  lutego  2019  r.  w sprawie  doradztwa

zawodowego.

II. Założenia ogólne programu

     Program  stanowi  realizację  jednolitej,  uwzględniającej  etapy  rozwojowe  uczestników,

systemowej  koncepcji  orientacji  zawodowej  rozumianej  jako  ogół  działań  o  charakterze

dydaktyczno-wychowawczym  ukierunkowanych  na  kształtowanie  u  uczniów  Licem

Ogólnokształcącego, pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie

i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy. 

Przewidziane  w programie  działania  związane  z  orientacją  zawodową są  powiązane  z  treściami

kształcenia, co umożliwia uczniom dostrzeganie związków pomiędzy tym, czego się uczą, a swoją

dalszą edukacją i  przyszłą karierą  zawodową. Ponadto podkreślono w niniejszym programie rolę

kompetencji  kluczowych  przewidzianych  do  rozwijania  w  ramach  podstawy  programowej  

w  kształtowaniu  się  orientacji  zawodowej  (postawy:  kreatywności,  przedsiębiorczości,

innowacyjności i współpracy zespołowej). Oznacza to, że nauczyciel realizujący program orientacji

zawodowej,  jednocześnie  podejmuje  działania  mające  na celu wspólne (tj.  angażujące  rodziców,

innych  nauczycieli  i  pracowników  szkoły,  a  także  przedstawicieli  otoczenia  społeczno-

gospodarczego) wypracowanie efektów kształcenia zapisanych w podstawie programowej.

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. Treści są sukcesywnie pogłębiane/poszerzane w kolejnych latach 

kształcenia. 
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III.  Główny  cel  realizacji  orientacji  zawodowej  i  doradztwa
zawodowego w Liceum Ogólnokształcącym

 Przygotowanie  uczniów do trafnego  wyboru  drogi  dalszego  kształcenia  i  zawodu.  Cel  główny

wykazuje  konieczność  kształcenia  u  uczniów  konkretnych  umiejętności  niezbędnych  do

prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych. Jest zobowiązaniem

całej społeczności szkolnej do systematycznych oddziaływań wychowawczo – doradczych. 

 

IV. Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia uczniów

W  programie  uwzględniono  cztery  obszary  celów  szczegółowych,  które  wyznaczają  treści

programowe orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego: 

1. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych 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. POZNANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – uczeń:

1.1 sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy („portfolio”);

1.2 określa obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego;

1.3 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;
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1.4  rozpoznaje  swoje  możliwości  i  ograniczenia  w zakresie  wykonywania  zadań  zawodowych  i

uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

1.5 analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje

zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;

1.6 określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką zawodową.

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – uczeń:

2.1 analizuje informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach ich

uzyskiwania w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych;

2.2 analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz 

funkcjonujących na nim zasadach w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych;

2.3 porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, 

pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą 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 realizacji różnych 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 działalności gospodarczej oraz instytucje 

wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej;

2.9  charakteryzuje  instytucje  wspomagające  planowanie  ścieżki  edukacyjno-zawodowej,  w tym

instytucje rynku pracy.

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – uczeń:

3.1 korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia formalnego, pozaformalnego i

nieformalnego;

3.2 określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym;
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3.3 analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w 

ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji;

3.4 wskazuje możliwości kontynuowania nauki.

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-

ZAWODOWYCH – uczeń:

4.1 ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;

4.2  sporządza  indywidualny  plan  działania  –  planuje  różne  warianty  ścieżek  edukacyjno-

zawodowych na podstawie bilansu własnych zasobów i wartości oraz informacji  na temat  rynku

edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji;

4.3 dokonuje wyboru dalszej  ścieżki  edukacyjno-zawodowej zgodnie  z posiadanymi zasobami  

i określonymi celami zawodowymi.

Cel  ogólny  oraz  cele  szczegółowe  programu  są  spójne  z  celami  kształcenia  ogólnego,  uwzględniają

najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego oraz zadania szkoły i cele edukacji

wczesnoszkolnej.

Praca z rodzicami dotyczy pedagogizacji oraz sfery informacyjnej. Zajęcia dla rodziców mają
na celu udzielenie im pomocy w wyborze dalszej drogi kształcenia ich dzieci.  Praca z rodzicami
obejmuje także:

 Włączanie  rodziców,  jako  przedstawicieli  różnych  zawodów,  do  działań  informacyjnych
szkoły.

 Przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach.

 Gromadzenie, systematyczna aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej.

Działania zawodoznawcze realizowane są  także na różnych przedmiotach.

V. Realizatorzy działań 

- dyrektor szkoły,
- doradca zawodowy,
- nauczyciel bibliotekarz,
- nauczyciele przedmiotowi,
- wychowawcy oddziałów.
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VI. Podmioty współpracujące ze szkołą w obszarze doradztwa zawodowego

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna we Wschowie,

- Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie,

- OHP

- Uczelnie wyższe,

- Szkoły policealne

- pracodawcy.

VII. Plan realizacji działań

Program  WSDZ  został  opracowany  na  cały  cykl  kształcenia  w  szkole  ponadpodstawowej.  Dla

usprawnienia  realizacji  zapisów  programu  został  przygotowany  roczny  plan  realizacji  działań

doradczych.

VIII. Monitoring i ewaluacja WSDZ

Ewaluacja WSDZ  jest niezbędna, aby działania doradcze na terenie szkoły były zgodne z
oczekiwaniami  i  potrzebami  uczniów  i  ich  rodziców.  Na  podstawie  informacji  zwrotnych  od
nauczycieli z realizacji planowych działań doradca zawodowy sporządzi sprawozdanie i  przedstawi
dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej.

7


