
 

Wewnątrzszkolny program doradztwa zawodowego  

w Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów w Warszawie 

 
 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w gimnazjum obejmuje ogół działań podejmowanych 

przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia 

ponadgimnazjalnego. System określa rolę, zadania i metody oraz formy pracy zawodoznawczej nauczycieli w 

ramach rocznego planu działania i jest włączony do statutu szkoły. 

 

 

I. Główne cele programu. 

 

• Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny swoich możliwości 

psychofizycznych. 

• Poznawanie przez młodzież własnej osobowości w określaniu przydatności zawodowej. 

•  Przygotowanie uczniów do konstruowania realistycznych planów Kariery Edukacyjno-Zawodowej. 

•  Kształtowanie świadomych decyzji w wyborze zawodu i szkoły. 

•  Aktywizowanie uczniów do poznawania różnych grup zawodowych. 

• Inspirowanie młodzieży do poznawania kierunków kształcenia i wymagań edukacyjnych w szkołach 

ponadgimnazjalnych. 

• Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, przełamywanie barier środowiskowych oraz kształtowanie właściwych 

relacji społecznych. 

•  Poznawanie rynku pracy oraz zjawisk reorientacji, mobilności zawodowej i bezrobocia. 

•  Poznawanie zawodów przyszłości w kraju i w Unii Europejskiej. 

•  Zapoznawanie rodziców z problematyką rozwoju zawodowego dziecka. 

• Aktywizowanie rodziców w proces wychowawczy dziecka dotyczący wyboru zawodu i właściwej szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

•  Włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole. 

•  Prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego na terenie gimnazjum. 

• Prowadzenie diagnozy środowiska szkół ponadgimnazjalnych (ranking) i dostosowanie ofert edukacyjnych do 

potrzeb uczniów oraz do zmian na rynku pracy. 

 

 

 



II. Szczegółowe zadania programu. 

w zakresie pracy z młodzieżą: 

 wdrażanie uczniów do samopoznania 

 kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron 

 wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów 

 rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie 

 przełamywanie barier emocjonalnych 

 wyrabianie szacunku dla samego siebie 

 planowanie własnego rozwoju 

 konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów 

 poznanie możliwych form zatrudnienia 

 zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy 

 zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji 

 zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej 

 rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy 

 poznanie lokalnego rynku pracy 

 kreowanie własnej kariery zawodowej w wyniku samozatrudnienia 

 poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego 

 preorientacja zawodowa w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu 

 rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do   poszukiwania alternatywnych 

rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność) 

w zakresie pracy z rodzicami: 

 podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi 

 doskonalenie umiejętności wychowawczych 

 wypracowanie form wspierania dzieci w wyborze ich dalszej drogi życiowej 

w zakresie współpracy z nauczycielami: 

 uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej 

 lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły  

i rynku pracy 

 nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą 

 

 

 

III. Realizacja programu. 

 

 Program preorientacji zawodowej w Gimnazjum nr 46 zakłada realizację treści preorientacji zawodowej w 

cyklu trzyletnim. 

•  cykl I – I klasa gimnazjum: realizacja modułu „Uczeń poznaje siebie”. 

Realizacja modułu ma na celu poznanie i realną ocenę przez ucznia własnych zdolności, zainteresowań i możliwości. 



•  cykl II – II klasa gimnazjum: realizacja modułu „Poznawanie zawodów”. 

Realizacja modułu ma na celu zapoznanie uczniów z realiami rynku pracy, poznanie zawodów (w tym zawodów 

przyszłości), przygotowanie do roli pracownika, ale również pracodawcy. 

•  cykl III – III klasa gimnazjum: realizacja modułu „Kim będę – planowanie kariery”. 

Realizacja modułu ma na celu zaplanowanie przez uczniów własnej ścieżki kariery zawodowej, rozwój umiejętności 

poszukiwania informacji o możliwości dalszej edukacji oraz znalezienia miejsca pracy.  

 

 

IV. Realizacja tematów. 

 

 Tematyką zajęć w poszczególnych klasach planuje oraz koordynuje jej wykonanie wychowawca klasy. 

Zajęcia mogą odbywać się zarówno na godzinach lekcyjnych (godzinach wychowawczych, wiedzy o społeczeństwie, 

innych), jak i innych formach spotkań z uczniami (zajęcia pozalekcyjne, wyjścia i wycieczki, spotkania z ciekawymi 

ludźmi, zajęcia zorganizowane i poprowadzone przez specjalistów (pedagog szkolny, psycholog szkolny, psycholog z 

Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej, inni specjaliści)). 

 

Klasa I 

Poznawanie siebie, badanie preferencji- zbieranie informacji o sobie 

 Zajęcia integracyjne, promocja doradztwa zawodowego 

 Uczenie się podstawą zdobywania wiedzy ( style poznawcze, techniki uczenia się) 

 Komunikacja interpersonalna 

 Samopoznanie: mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, wartości, cechy osobowości 

Klasa II 

Poznawanie zawodów- zbieranie informacji o zawodach 

 Świat zawodów (wymagania, kwalifikacje, charakterystyka, możliwości kształcenia) 

 Charakterystyka rynku pracy, zawody przyszłości 

 Planowanie ścieżki kariery zawodowej. Preferencje zawodowe 

 Praca i kształcenie w UE 

Klasa III 

Podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych - zbieranie informacji o ścieżkach edukacyjnych i o rynku pracy 

 Planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej 

 Oferta szkół ponadgimnazjalnych 

 Radzenie sobie z sytuacjach trudnych ( stres, bezrobocie, problemy zdrowotne) 

 Aktywne metody poszukiwania pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych 

 

 

 



V. Instytucje pozaszkolne wspomagające program: 

 

•  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 

• Współpraca z przedstawicielami szkół średnich oraz grup zawodowych. 

•  KOWEZiU 

•  WCIES 

 

 

VI. Współpraca z rodzicami: 

 

Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów poprzez wszystkich zaangażowanych w działania programu preorientacji 

zawodowej jest zobowiązane do: 

• Prezentacji programu rodzicom oraz planów każdej klasy w zakresie realizacji programu na początku każdego 

cyklu (kl. I., II, III).  

•  Włączenie rodziców jako przedstawicieli różnych zawodów do działań w realizacji programu. 

•  Uświadomienie rodzicom ich wpływu na decyzje edukacyjno-zawodowe ich dzieci - rodzic jako pierwszy doradca 

zawodowy swego dziecka. 

•  Przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Warszawie oraz regionie. 

 

 

 

Indywidualną diagnozą predyspozycji zawodowych i poradnictwem zawodowo – edukacyjnym zajmuje się 

specjalistka z Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych nr 1 (01 – 167 Warszawa, ul. Zawiszy 13,                   

tel. 22 631 57 73, 22 631 08 23) : 

 - pani Monika Duszak  - zapisy w poradni w godzinach: 

poniedziałek – 12  - 14 

wtorek i czwartek – 14. 30. – 18. 30. 

środa – 9 – 12 

piątek – 8 - 11 

 


