
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych   

im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie ul. Poznańska 6 / 8  

I. Podstawy prawne:  

1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 Nr 256 poz.2572  

z póź. zm ).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach (Dz. U. 2013.532 ) 

   Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych 

przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu i dalszego kształcenia. 

   Poradnictwo zawodowe – to długofalowe i wieloetapowe działania kształtowania postaw 

 i umiejętności społecznych ułatwiających funkcjonowanie w szkole i pracy 

zawodowej. Pozwala kształtować odpowiednie postawy, zachowania prospołeczne.       

Przygotowuje młodzież do świadomego planowania kariery zawodowej. 

II. Zadania koordynatora doradztwa zawodowego: 
   Systematycznie diagnozuje zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe , pomaga w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, gromadzi, aktualizuje 

 i udostępniania informacje edukacyjne i zawodowe ,prowadzi zajęcia  z tym związane,  

koordynuje działalność informacyjno – doradczą  prowadzoną przez szkołę, współpracuje 

 z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa 

edukacyjno – zawodowego,   wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, tworzy bazy atrakcyjnych firm 

 i instytucji wspomagających realizację WSDZ. 

III. Opis Programu 

 

1. Cele poradnictwa zawodowego: 

- pomoc w dostosowaniu lub stworzeniu planu na życie zawodowe,  

- rozwinięcie gotowości do doskonalenia się, kształtowanie umiejętności społecznych,  

- zdobycie wiedzy o sobie  w obszarach: psychologicznym, fizycznym, osobowościowym  

i intelektualnym, 

 - poznanie możliwości i potrzeb rynku pracy i ścieżek dalszego kształcenia się, 

 - przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych m.in. bezrobocia, 

konieczności adaptacji do nowych warunków pracy, migracji zarobkowej, 

- przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie   

decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

2. Narzędzia Doradztwa Zawodowego: 

- warsztaty psychedukacyjne, 

- spotkania z przedstawicielami uczelni, przedsiębiorcami, absolwentami, 

- diagnoza predyspozycji zawodowych, 

- udostępnianie aktualizowanej bazy i informacji przydatnej dla ucznia o rynku pracy,   

uczelniach wyższych, zawodach przyszłości, 

- projekty edukacyjne, 

-wykłady, pogadanki, prezentacje, 

- konkursy, olimpiady. 

  



 

3. Działania skierowane do uczniów : 

- diagnozowanie predyspozycji zawodowych, analiza preferencji, wspomaganie przy 

realizacji postawionych celów, 

- przekazywanie informacji dotyczących potrzeb rynku pracy, 

- zapewnienie możliwości uczestnictwa w spotkaniach z przedstawicielami pracodawców, 

Dniach Przedsiębiorczości, poznawaniu zakładów pracy, 

-organizowanie treningów kształtowania umiejętności społecznych, asertywności, 

przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, 

- organizowanie zajęć z zakresu prawa pracy 

- udział w warsztatach i wykładach na wyższych uczelniach 

4. Działania skierowane do nauczycieli: 

-  udostępnianie materiałów edukacyjnych na temat doradztwa np. informatory, kontakty do 

firm ( Biura Karier, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Urzędy Pracy), 

- współpraca przy tworzeniu WSDZ, 

- prowadzenie zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu 

kariery, 

- wspieranie inicjatyw mających na celu pomoc  uczniom w wyborach edukacyjno – 

zawodowych, 

- realizowanie projektów, 

- przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań związanych z kształceniem kompetencji 

personalno – społecznych, 

- określenie treści WSDZ realizowanych w oparciu o podstawy programowe przedmiotów 

szkolnych. 

5. Działania skierowane do rodziców: 

- spotkania z rodzicami kandydatów na uczniów naszej szkoły – prezentacja zawodów  

i perspektyw edukacyjnych 

- prezentacja założeń pracy WSDZ 

- wskazywanie instytucji pomocnych przy wyborze drogi kariery zawodowej dzieci 

6. Działania skierowane do instytucji współpracujących ze szkołą: 

-stworzenie bazy atrakcyjnych firm i instytucji wspomagających realizację WSDZ, 

- współpraca przy realizacji praktyk zawodowych, 

- konkursy, olimpiady, kiermasze pracy 
 


