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Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego  
obowiązujący w CLVII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Warszawie 

A.  Zespół Wewnątrzszkolnego Programu Doradztwa Zawodowego w CLVII Liceum 

Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie tworzą: 

1. pedagog szkolny, doradca zawodowy - koordynator 

2. psycholog szkolny 

3. nauczyciel podstaw przedsiębiorczości 

4. nauczyciel informatyki 

B.  W programie doradztwa zawodowego współuczestniczą: 

1. wychowawcy klas 

2. nauczyciele przedmiotów 

3. przedstawiciele instytucji zewnętrznych zajmujących się doradztwem 

 

C.  Cele ogólne: 

1. Pomaganie uczniom w trafnym wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz  

w określaniu własnych predyspozycji. 

2. Dostarczanie uczniom niezbędnych informacji do podjęcia trafnych wyborów 

zawodowych i określenia dalszej drogi kształcenia. 

3. Przygotowanie rodziców do efektywnego i twórczego wspierania młodzieży  

w podejmowaniu przez nich decyzji zawodowych i dalszego kształcenia. 

4. Pomaganie nauczycielom w realizacji działań w obrębie ich przedmiotu, mających na 

celu rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia. 

5. Organizowanie spotkań z przedstawicielami uczelni wyższych. 

D. Cele szczegółowe: 

1. I rok nauki  

1. uczeń rozwija wiedzę o sobie samym. 

2. uczeń potrafi dokonać samooceny. 

3. uczeń potrafi zdiagnozować swoje zapotrzebowanie na informacje edukacyjne 

i zawodowe. 

4. doradca zawodowy odejmuje inicjatywę komunikacji z uczniami w sprawach 

ich przyszłości zawodowej. 

5. nauczyciele poznają źródła informacji możliwych do wykorzystania w swoim 

przedmiocie z zakresu samopoznania uczniów. 
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2. II rok nauki  

1. uczeń rozwija dociekliwość poznawczą w zakresie znajomości grup 

zawodowych i specjalności. Poznaje zawody i miejsca pracy. 

2. uczeń podejmuje inicjatywę poznania realiów rynku pracy. 

3. uczeń zaczyna szukać swojego profilu zawodowego na podstawie informacji o 

rynku pracy. 

4. uczeń zna sposoby radzenia sobie ze zmianami, rozwija umiejętności 

pozwalające na adaptację do zmieniających się warunków. 

5. uczeń potrafi podejmować decyzję i zna konsekwencję własnych wyborów. 

6. uczeń działa w zakresie poszukiwania indywidualnego rozwiązania 

edukacyjnego i zawodowego. 

7. uczeń opracowuje indywidualny plan działania. 

8. uczniowie i nauczyciele znają instytucje wspierające młodzież w 

podejmowaniu decyzji zawodowych. 

9. nauczyciele podejmują działania w obrębie swojego przedmiotu z zakresu 

doradztwa zawodowego. 

3. III rok nauki  

1. uczeń podejmuje realizację zadań określonych w indywidualnym planie 

działania. 

2. nauczyciele tworzą warunki sprzyjające wymianie informacji zawodowych 

między uczniami. 

3. nauczyciele podejmują działania wspierające uczniów w realizacji 

indywidualnego planu działania. 

4. nauczyciele wspierają ucznia w pozyskiwaniu w konkretnych informacji 

dotyczących rekrutacji na wybrane uczelnie. 

5. nauczyciele wspierają w odnalezieniu alternatywnych rozwiązań w wyborze 

kierunków studiów. 
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Opis zadań 
Treści i sposób 
realizacji 

Czas 
przeznaczony na 
realizację 

Termin 
realizacji Osoby odpowiedzialne 

poznawanie przez 
ucznia własnych 
predyspozycji 
i zainteresowań 
 

testy, warsztaty, 
konsultacje 
indywidualne 
 
 

w zależności od 
potrzeb 
 
 
 

I rok nauki 
 
 
 

doradca zawodowy, 
pedagog 
 

Psycholog 
 

rozbudzanie 
świadomości 
konieczności 
planowania własnego 
rozwoju i kariery 
zawodowej 

warsztaty, 
dyskusje, 
spotkania, 
rozmowy 
indywidualne 

w zależności od 
potrzeb 
 
 

I rok nauki 
 
 

doradca zawodowy, 
pedagog 

Psycholog 
 

poznawanie grup 
zawodowych, 
specjalności 
i uświadamianie 
potrzeby gotowości 
do mobilności 
zawodowej 
 

 
korzystanie z baz 
danych 
o zawodach, 
spotkania 
z przedstawiciela
mi różnych 
zawodów, „Dzień 
Przedsiębiorczoś
ci” 

w zależności od 
potrzeb 
 
 
 
 
 

III 
rok nauki 
 
 
 
 
 

doradca zawodowy, 
wychowawca 
klasy, nauczyciel 
przedsiębiorczości 
 
 
 

poznawanie potrzeb 
rynku pracy 
i transformacja 
zdobytych informacji 
do własnych 
predyspozycji 
i zainteresowań 
 
 
 

- współpraca 
z Urzędami 
Pracy, udział 
w Targach Pracy, 
Internet 
korzystanie 
z Panoramy Firm, 
ogłoszenia 
prasowe itp. 

4 godziny 
wciągu roku 
szkolnego w 
zależności od 
indywidualnych 
potrzeb 
 
 
 

III 
rok nauki 
 
 
 
 
 
 
 

doradca 
zawodowy  nauczyciel 
przedsiębiorczości, nauc
zyciel informatyki 
 
 
 
 
 

- konsultacje 
indywidualne 

kształtowanie 
umiejętności procesu 
podejmowania decyzji 
 

- warsztaty, 
dyskusje, 
konsultacje 
indywidualne 
 

w zależności od 
potrzeb 
 
 

II rok nauki 
 
 

doradca zawodowy, 
psycholog, pedagog 
 
 

działania nauczycieli 
na rzecz doradztwa 
zawodowego 
i przygotowania 
uczniów do wyboru 
drogi zawodowej lub 
edukacji 
 

- praca w klasie 
i grupach 
w ramach 
prowadzonych 
lekcji 
przedmiotowych 
 

- w zależności 
od specyfiki 
przedmiotu 
 
 
 

II rok nauki 
 
 
 
 

przewodniczący 
zespołów 
przedmiotowych 
 
 

doradca zawodowy 
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uczniowie wraz 
z rodzicami wybierają 
swoje rozwiązanie 
i opracowują 
indywidualny plan 
działania 

- warsztaty, 
doradztwo 
indywidualne, 
praca 
indywidualna 
 

w zależności od 
potrzeb 
 
 

II półrocze 
II 
roku nauki 
 
 

wychowawca klasy, 
doradca zawodowy 
 
 

przygotowanie dla 
uczniów i rodziców 
wykazu instytucji 
 
 
 

- broszura, ulotki, 
tablica ogłoszeń 
 
 
 
 
 
 

- przekazanie 
przez nauczycieli 
wychowawców 
podczas 
spotkania 
z rodzicami w II 
semestrze 
drugiej klasy 
 

II rok nauki 
 
 
 
 
 
 

doradca zawodowy 
 
 
 
 
 
 

wspierających 
działania doradcze 
 

uczniowie realizują 
działania zawarte 
w indywidualnym 
planie 

- praca 
indywidualna 
 
 

- w zależności 
od 
indywidualnych 
potrzeb 

III 
rok nauki 
 
 

doradca zawodowy, 
pedagog, psycholog 
 
 

uczniowie zawiązują 
współprace 
z zewnętrznymi 
instytucjami 
wspierającymi 
 

- Targi 
Edukacyjne Szkół 
Wyższych 

-na lekcjach 
wychowawczych 
 
 
 

III 
rok nauki 
 
 
 

Wychowawcy 
 
 
 

- spotkania 
w ramach lekcji 
wychowawczych 

rodzice wspierają 
swoje dzieci 
w realizacji 
indywidualnych 
wyborów 

- indywidualne 
konsultacja, 
współpraca 
z instytucjami 
wspierającymi 

- w domach 
rodzinnych 
 
 

III 
rok nauki 
 
 

Rodzice 
 
 
 

nauczyciele 
i wychowawcy 
stwarzają warunki 
sprzyjające wymianie 
informacji między 
uczniami i monitorują 
losy absolwentów 

- dyskusje 
prezentacje 
 

- w ramach 
swoich 
przedmiotów 
 
 
 

III 
rok nauki 
 
 
 
 

Wychowawcy 
 
 
 
 

- sporządzają 
wykaz 
 

 

 


