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   WSTĘP 
 
Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje celowe, uporządkowane i wzajemnie 

powiązane działania związane z doradztwem zawodowym ,podlegające wewnętrznej diagnozie i monitoringowi.. Dla działań tych – 
zaplanowanych na rok szkolny 2022/23– zostają określeni adresaci, realizatorzy oraz partnerzy. 

Program realizacji doradztwa zawodowego został opracowany w oparciu   o Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego , który 
zawiera: 

I. Podstawy prawne 
II. Założenia ogólne  
III. Cel ogólny doradztwa zawodowego 
IV. Treści programowe oraz efekty realizacji programu 
V. Realizacja programu 
VI. Monitoring programu 
 

I. Podstawy prawne: 
 

Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole/placówce regulują: 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz.59) 
- Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591 ze zmianami 2018 poz. 1647) 
- Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. 2019 poz.325) 
- Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2017 poz.703) 
- Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 
rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. 2018 poz. 1601). 
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II. Założenia ogólne 

Program realizacji WSDZ został opracowany w oparciu o Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który uwzględnia wszystkie 
typy szkoły w Zespole Szkół Zawodowych.  Przygotowując niniejszy Program, uwzględniono wyniki przeprowadzonej diagnozy , związanej              
z potrzebami  uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe.  
W badaniach diagnostycznych wykorzystano dziennik doradcy zawodowego, rozmowy doradcy z uczniami, monitoring zrealizowanych zadań 
przez nauczycieli w ramach ścieżek przedmiotowych i godzin wychowawczych oraz stronę internetową szkoły i Dziennik Librus – zakładka 
Aktualności i Wycieczki. Ponadto poddano analizie  zajęcia obowiązkowe z doradztwa zawodowego, wynikające z rozporządzenia.                                                          
   Z ankiety diagnostycznej wynika, że uczniowie: 

 mają problem z samooceną i określeniem własnego potencjału osobistego i zawodowego, określania mocnych i słabych stron 
 nie wszyscy znają  profil zawodu, brakuje im wiedzy na temat zaplanowania ścieżki edukacyjno –zawodowej w wybranym zawodzie, 
 oczekują od wszystkich nauczycieli  pomocy w dobrym przygotowaniu do egzaminów zawodowych i maturalnych, 
 uczniom zależy na zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz na  nabywaniu doświadczenia zawodowego 

w trakcie nauki w szkole, 
 uczniowie mają potrzebę uczestniczenia w dodatkowych szkoleniach, kursach, zajęciach pozalekcyjnych oraz warsztatach z umiejętności 

miękkich. 
 
      W roku szkolnym 2022-2023, we wrześniu  przeprowadzona została diagnoza-w klasach pierwszych, drugich i trzecich, na podstawie 
której opracowane zostały wnioski. Stanowią one wytyczne do pracy dla  doradcy i nauczycieli w roku szkolnym 2022-2023. 
W związku z powyższym proponuje się następujące zadania dla Rady Pedagogicznej: 
1/ Na lekcjach przedmiotowych i godzinach wychowawczych nauczyciele powinni podkreślać wagę motywacji młodego człowieka do 
nauki i pracy poprzez udział uczniów różnych aktywnościach, proponowanych przez szkołę/ wolontariat, koła zainteresowań, fakultety 
przedmiotowe, wycieczki zawodowe, staże, praktyki zawodowe w prestiżowych instytucjach i firmach, w  imprezach ogólnoszkolnych, 
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w kursach i szkoleniach oferowanych przez szkołę, itp./. Należy zwracać uwagę na  autorefleksję uczniów w zakresie mocnych i słabych 
stron osobowości, dokonywać Analizy SWOT. 
2/ Pokazywać możliwości podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie, podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz poszerzania ich  
w określonej branży. Dzięki temu uczniowie będą bardziej zmotywowani do nauki i ukończenia wybranego kierunku, a w przyszłości 
podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Należy rozmawiać na temat zawodów, które całkowicie, bądź częściowo wykonuje się zdalnie.  
3/W związku z dużym zainteresowaniem problematyką rynku pracy i chęcią podjęcia jej tuż po ukończeniu szkoły, zadaniem doradcy 
zawodowego i nauczycieli jest dobre przygotowanie młodych ludzi do aktywnego poszukiwania tej pracy. Stąd też w planowanych 
tematach  na ten rok szkolny uwzględniono zagadnienia dotyczące między innymi: 

 aktywnych metod poszukiwania pracy 
 sporządzania dokumentów aplikacyjnych 
 rozmowy kwalifikacyjnej 
 możliwości nabywania dodatkowych kwalifikacji  
 form zatrudnienia pracowników  
  zawodów przyszłości  
 w programie proponuje się temat dotyczący bezpiecznych wyjazdów do pracy do innych krajów , sporządzania dokumentów EUROPASS. 
 działania  skierowane są również na świadome przygotowanie uczniów do podwyższania lub zmiany kwalifikacji zawodowych, np. 

poprzez uczestnictwo w  Targach Edukacyjnych/ wirtualnych/, pracę  nad indywidualnymi planami działania. Rolą wychowawców oraz 
nauczycieli prowadzących rewalidację, jest motywowanie uczniów do systematycznej współpracy z doradcą zawodowym  oraz 
uświadamianie rodzicom potrzeby nawiązywania współpracy ze specjalistą. Z uwagi na zwiększoną ilość specjalistów w szkole, 
proponuje się im  prowadzenie zajęć i warsztatów z młodzieżą z kompetencji społecznych – umiejętności społecznych. Na taką potrzebę 
wskazuje znaczna liczba ankietowanych. 
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Program obejmuje treści i działania, które realizowane będą w ramach: 
- zajęć z doradztwa zawodowego,  
- zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
- przedsięwzięć i różnorodnych form wsparcia udzielanych uczniom w szkole  przez kadrę pedagogiczną podczas bieżącej pracy, w tym także  
w formie wycieczek zawodoznawczych czy też na zajęciach z nauczycielem wychowawcą. 
 

III. Cel ogólny doradztwa zawodowego 
Działania w zakresie doradztwa zawodowego w szkole mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego 

i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych 
oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku prac. 

 
IV. Treści programowe  oraz efekty realizacji programu 

Planowane działania uwzględniają zasoby szkoły, potrzeby i możliwości oraz treści programowe w obszarach: 
1. Poznanie siebie; 
2. Świat zawodów i rynek pracy; 
3. Rynek edukacyjny i uczenia się przez całe życie; 
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych. 

Treści szczegółowe stanowią załącznik do programu/ elementy z doradztwa zawodowego realizowane na przedmiotach szkolnych przez 
nauczycieli/. 
Program umożliwia: 
- uzyskanie przez uczniów dostępu do wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego; 
- wsparcie rodziców w związku z udzielaniem przez nich pomocy w podejmowaniu przez dzieci decyzji edukacyjno-zawodowych; 
- wzbogacenie oferty szkoły i jej promocję w obszarze działań z zakresu doradztwa zawodowego; 
- przejrzystość i ciągłość oddziaływań poprzez wskazanie osób działających na rzecz Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz 
określanie zakresu ich odpowiedzialności. 
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Ponadto sprawnie funkcjonujący system doradztwa zawodowego, dzięki zaangażowaniu wszystkich nauczycieli, wychowawców, specjalistów  
w szkole oraz podmiotów współpracujących w zakresie wsparcia rozwoju zawodowego uczniów  daje efekt synergii. 
 

V. Realizacja programu 
 

Program  realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego określa: 
1. Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym: 

a) tematykę działań; 
b) metody i formy działań z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach; 
c) terminy realizacji działań; 
d) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań. 

2. Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji zadań z doradztwa. 
VI. Monitoring programu  

 
Monitoring Programu  odbywać się będzie pod koniec roku szkolnego, a uzyskane informacje wykorzystywane będą do modyfikacji 

programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba). Wnioski z monitorowania będą uwzględniane do planowania pracy na następny rok szkolny.  

 

Narzędzia ewaluacji: 

 Analiza dokumentacji / np. dziennik Librus, karty usług doradczych, dokumenty pedagoga szkolnego, pielęgniarki, itp. / 
 Ankieta 
 Rozmowy z rodzicami, pedagogiem, nauczycielami, wychowawcami  i innymi pracownikami. 
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Priorytety ,które rzutują na dobór tematów zajęć grupowych z doradztwa zawodowego i uwzględnienie elementów   z doradztwa 
zawodowego w ścieżkach przedmiotowych przez nauczycieli i wychowawców. 

1. W zadaniach na rok szkolny należy uwzględnić spotkanie z uczniami pierwszych klas dotyczące specyfiki i profilu kierunku kształcenia 
zawodowego wybranego przez uczniów, żeby mogli oni świadomie zaplanować swoją przyszłość zawodową  już od pierwszej klasy, żeby 
mogli uniknąć rozczarowań wynikających z braku wiarygodnych informacji  o zawodzie. Zdanie rodziców i uczniów jest zgodne co do tego, że 
najistotniejszymi działaniami szkoły mającymi wpływ na przygotowanie edukacyjno- zawodowe młodzieży jest efektywnie zrealizowana 
podstawa programowa, praktyki i staże zawodowe oraz udział dziecka w certyfikowanych szkoleniach i kursach zawodowych. Wskazane  
pozostałe działania mają zachowaną identyczną pozycję w rankingu ważności, zarówno u rodziców jak i u uczniów. Około 50% ankietowanych 
twierdzi, że jednym z ważnych zadań przygotowujących młodzież do pracy zawodowej są zajęcia warsztatowe z aktywizacji zawodowej. Dlatego 
też, w tym roku szkolnym należy  położyć nacisk na organizowanie zajęć, mających na celu przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, 
przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych oraz prowadzenie treningów kompetencji miękkich wskazanych przez uczniów w ankiecie, np. 
radzenie sobie ze stresem, negocjacje, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja/. 

2. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, doradztwo zawodowe skierowane będzie na realizację form mających na celu lepsze 
przygotowanie młodzieży do pracy zawodowej. Formy takie jak: wycieczki do zakładów pracy, uczestnictwo w wirtualnych  targach 
edukacyjnych oraz wirtualnych targach pracy, zajęcia warsztatowe w grupach mających na celu kształtowanie kompetencji i umiejętności 
zawodowych, spotkania z przedstawicielami zawodów, będą priorytetem na ten rok.  

3.   Należy na lekcjach wychowawczych podkreślać znaczenie takich czynników jak:  podejmowanie pracy tymczasowej i wakacyjnej, udział                    
w kołach zainteresowań rozwijających  talenty i wzbogacających wiedzę, udział w zajęciach wyrównawczych poszczególnych przedmiotów, 
praca w wolontariacie , które mają istotny wpływ na rozwój edukacyjno- zawodowy młodzieży. Młodzież nie dostrzega znaczenia tych 
czynników w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych. Zadaniem każdego nauczyciela jest kształtowanie umiejętności 
przyszłości, które należy rozwijać na lekcjach. Są nimi umiejętności podstawowe i przekrojowe , które omówione są szczegółowo                             
w dokumencie: Zintegrowana Strategia Umiejętności  2030, wydany przez MEN. Te umiejętności warto podkreślać na każdej lekcji jako 
element doradztwa zawodowego / ….. wpisanie do tabeli  

4. Uczniowie  oczekują wsparcia dotyczącego: poznawania swoich mocnych i słabych stron, poznawania swoich predyspozycji zawodowych, 
pozyskiwania wiarygodnych informacji na temat funkcjonowania rynku pracy, budowania własnego portfolio pod kątem przyszłej pracy, 
poznawania zawodów przyszłości. Oczekiwania te będą uwzględnione w programie WSDZ na rok szkolny 2022/23. Rzutować będą one na 
zaplanowanie tematów zajęć z  poradnictwa grupowego.  
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5. Rodzice wskazują wychowawców oraz stronę internetową szkoły  jako główne źródło przekazu informacji, a związanych z działaniami doradcy 
zawodowego. Dlatego też współpraca między tymi podmiotami musi być zacieśniona. W październiku rodzice otrzymają link do dokumentu 
WSDZ i programu na dziennik elektroniczny, żeby mogli zapoznać się z pracą doradcy zawodowego.  
 

 

LP. Temat lekcji Klasy Realizujący zajęcia, osoby 
wspierające 

UWAGI OBSZAR 

 
Oddziały ponadpodstawowe Technikum 

 
 

 

                                  KLASA 1 TAŻ, 1TE, 1THO, 1TI, 1TS, 1ŻUG, 1 LW  

1. Mój zawód bazą do rozwoju zawodowego. Planowanie 
kariery zawodowej przez uczniów  w kontekście wybranego 
zawodu. 

 SZKOLNY DORADCA 
ZAWODOWY 

 PLANOWANIE WŁASNEGO 
ROZWOJU  
I PODEJMOWANIE DECYZJI 
EDUKACYJNO-
ZAWODOWYCH 

2. Motywacja czyli  jak obudzić w sobie energię do działania? 
 

 SZKOLNY DORADCA 
ZAWODOWY 

 PLANOWANIE WŁASNEGO 
ROZWOJU  
I PODEJMOWANIE DECYZJI 
EDUKACYJNO-
ZAWODOWYCH 
 

3. „Jestem mistrzem w swoim zawodzie”- spotkania            
  z przedstawicielami zawodu i przedsiębiorcami.* 
 

 WYCHOWAWCY KLAS 
 
 
 
 
 
 
 

 ŚWIAT ZAWODÓW 
 I RYNEK PRACY 
POZNAWANIE WŁASNYCH 
ZASOBÓW 
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4. Stres – wróg czy przyjaciel. Techniki i sposoby radzenia sobie 
ze stresem. 

 SZKOLNY DORADCA 
ZAWODOWY, 
WYCHOWAWCY KLAS, 
PSYCHOLOG, PEDAGOG 

 POZNAWANIE WŁASNYCH 
ZASOBÓW 
 

KLASA 2ATO, 2 TE, 2THŻ, 2 TI, 2TS, 
 

Oddziały ponadpodstawowe 
5. Miękkie lądowanie Twoich uczniów?.Kompetencje miękkie. 

TOP 5./ Mapa Karier/ 
         

SZKOLNY DORADCA 
ZAWODOWY 

  
POZNAWANIE WŁASNYCH 
ZASOBÓW 

6. „Jestem mistrzem w swoim zawodzie”- spotkania             
 z przedstawicielami zawodu i przedsiębiorcami.* 
 
 
 

  
WYCHOWAWCY KLAS 

 ŚWIAT ZAWODÓW 
 I RYNEK PRACY 
POZNAWANIE WŁASNYCH 
ZASOBÓW 
 

7. 
 

Zmień mocne strony w szanse rozwoju./ Mapa Karier/  SZKOLNY DORADCA 
ZAWODOWY 

 POZNAWANIE WŁASNYCH 
ZASOBÓW 

8. Poznaj swój potencjał zawodowy- diagnoza testem  
„ Kompetencjometr”/on-line/ 
https://kompetencjometr.mlodziwlodzi.pl/ 

 WYCHOWAWCY KLAS  POZNAWANIE WŁASNYCH 
ZASOBÓW 

9. Kotwice mojej kariery/ Mapa Karier/. 
Od czego zależy sukces zawodowy? Różne drogi prowadzące  
do sukcesu zawodowego. 
/np. port folio, praca w wolontariacie, udzielanie się                             
w różnych klubach stowarzyszeniach, zajęcia pozalekcyjne                
i pozaszkolne, zajęcia wyrównawcze, praca weekendowa         
i tymczasowa, praktyki zawodowe, staże, /.  

 
 
 
 

 
WYCHOWAWCY KLAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POZNAWANIE WŁASNYCH 
ZASOBÓW 
PLANOWANIE WŁASNEGO 
ROZWOJU  
I PODEJMOWANIE DECYZJI 
EDUKACYJNO-
ZAWODOWYCH 
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10. Stres – wróg czy przyjaciel. Techniki i sposoby radzenia sobie 
ze stresem. 

 SZKOLNY DORADCA 
ZAWODOWY, 
WYCHOWAWCY KLAS, 
PSYCHOLOG, PEDAGOG 

 
 
 
 
 
 
 

POZNAWANIE WŁASNYCH 
ZASOBÓW 
 

 
KLASA 3 THŻ, 3TOT,3TE, 3 TI,3TSŻ 

 
11. Formy zatrudnienia pracowników. 

„ Przyjęli mnie do pracy i co teraz?/ Mapa Karier/ 
 
 

 SZKOLNY DORADCA 
ZAWODOWY 

 ŚWIAT ZAWODÓW 
 I RYNEK PRACY 

12. Tendencje na rynku pracy-branże przyszłości./ prezentacja 
multimedialna/ ORE s. 99 
Odkryj zawody przyszłości / Mapa Karier. Barometr 
Zawodów. 
 
 

 SZKOLNY DORADCA 
ZAWODOWY 

 ŚWIAT ZAWODÓW 
 I RYNEK PRACY 

13. Bądź SMART= Zaplanuj! / Mapa Karier/  SZKOLNY DORADCA 
ZAWODOWY 

 PLANOWANIE WŁASNEGO 
ROZWOJU  
I PODEJMOWANIE DECYZJI 
EDUKACYJNO-
ZAWODOWYCH 

14. Źródła informacji o rynku pracy. Praca za granicą – plusy i 
minusy ORE s. 121 Dokumenty EUROPASS. 
 
 
 
 
 

 
 

SZKOLNY DORADCA 
ZAWODOWY 
 
 
 
 

 PLANOWANIE WŁASNEGO 
ROZWOJU  
I PODEJMOWANIE DECYZJI 
EDUKACYJNO-
ZAWODOWYCH 
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14. Polskie Ramy Kwalifikacji.  Zintegrowany System 
Kwalifikacji.https://kwalifikacje.gov.pl/o-zsk/polska-rama-
kwalifikacji 

 SZKOLNY DORADCA 
ZAWODOWY 

  
PLANOWANIE WŁASNEGO 
ROZWOJU  
I PODEJMOWANIE DECYZJI 
EDUKACYJNO-
ZAWODOWYCH 

16. Stres – wróg czy przyjaciel. Techniki i sposoby radzenia sobie 
ze stresem. 

 SZKOLNY DORADCA 
ZAWODOWY, 
WYCHOWAWCY KLAS, 
PSYCHOLOG, PEDAGOG 

 POZNAWANIE WŁASNYCH 
ZASOBÓW 
 

 
KLASA 4 GTEH, GTIA, GTOŻ, GTS, LO PLPW 

Oddziały ponadgimnazjalne  i 4 LO 
17. Praca sama nas nie znajdzie, czyli aktywny na rynku pracy. 

Metody poszukiwania pracy. 
 SZKOLNY DORADCA 

ZAWODOWY 
 ŚWIAT ZAWODÓW 

 I RYNEK PRACY 
18. Matura i co dalej? Wymagania rekrutacyjne do szkół 

wyższych i policealnych. 
 
 
 

 SZKOLNY DORADCA 
ZAWODOWY 
WYCHOWAWCY 
 

 RYNEK EDUKACYJNY  
I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE 
ŻYCIE 
PLANOWANIE WŁASNEGO 
ROZWOJU  
I PODEJMOWANIE DECYZJI 
EDUKACYJNO-
ZAWODOWYCH 
 

19. Dokumenty aplikacyjne potrzebne do pozyskania stażu i 
zatrudnienia ORE s. 145 

 WYCHOWAWCY 
 

 ŚWIAT ZAWODÓW 
 I RYNEK PRACY 

20. Formy aktywizacji zawodowej dla absolwentów.  Doradca zawodowy z PUP 
 

 ŚWIAT ZAWODÓW 
 I RYNEK PRACY 

21.  Rozmowa kwalifikacyjna- znaczenie pozytywnej 
autoprezentacji. 

 SZKOLNY DORADCA 
ZAWODOWY 

 ŚWIAT ZAWODÓW 
 I RYNEK PRACY 
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22. Stres – wróg czy przyjaciel. Techniki i sposoby radzenia sobie 
ze stresem. 

 SZKOLNY DORADCA 
ZAWODOWY, 
WYCHOWAWCY KLAS, 
PSYCHOLOG, PEDAGOG 

 POZNAWANIE WŁASNYCH 
ZASOBÓW 
 

 
KLASA 4 PTEA, PTOŻ, PTSH, PTI 

 
 
23. Nastawienie uczniów  na rozwój: lekcja o koncepcji growth 

mindset / Mapa Karier/. Wysiłek czy talent: co jest 
ważniejsze? 

 SZKOLNY DORADCA 
ZAWODOWY 

 PLANOWANIE WŁASNEGO 
ROZWOJU  
I PODEJMOWANIE DECYZJI 
EDUKACYJNO-
ZAWODOWYCH 

24. Polskie Ramy Kwalifikacji.  Zintegrowany System 
Kwalifikacji.https://kwalifikacje.gov.pl/o-zsk/polska-rama-
kwalifikacji 

 SZKOLNY DORADCA 
ZAWODOWY 

 PLANOWANIE WŁASNEGO 
ROZWOJU  
I PODEJMOWANIE DECYZJI 
EDUKACYJNO-
ZAWODOWYCH 

25. Stres – wróg czy przyjaciel. Techniki  i sposoby radzenia sobie 
ze stresem. 
 
 
 
 
 
 
 

 SZKOLNY DORADCA 
ZAWODOWY, 
WYCHOWAWCY KLAS, 
PSYCHOLOG, PEDAGOG 

 POZNAWANIE WŁASNYCH 
ZASOBÓW 
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Liceum ogólnokształcące 

2 LP, 2 LW 
 
 

26.  Miękkie lądowanie Twoich uczniów?.Kompetencje miękkie. 
TOP 5./ Mapa Karier/ 

 
 

 
 

SZKOLNY DORADCA 
ZAWODOWY 
 
 
 

 POZNAWANIE WŁASNYCH 
ZASOBÓW 

27. Zmień mocne strony w szanse rozwoju./ Mapa Karier/ 
 
 
 

 SZKOLNY DORADCA 
ZAWODOWY 
 

 POZNAWANIE WŁASNYCH 
ZASOBÓW 
 

28. Stres – wróg czy przyjaciel. Techniki i sposoby radzenia sobie 
ze stresem. 

 
 
 

SZKOLNY DORADCA 
ZAWODOWY, 
WYCHOWAWCY KLAS, 
PSYCHOLOG, PEDAGOG 

 POZNAWANIE WŁASNYCH 
ZASOBÓW 
 

Liceum ogólnokształcące 
 

Klasa 3 LP, 3LW 
29. Stres – wróg czy przyjaciel. Techniki i sposoby radzenia sobie 

ze stresem. 
 SZKOLNY DORADCA 

ZAWODOWY 
WYCHOWAWCY KLAS, 
PSYCHOLOG, PEDAGOG 

 POZNAWANIE WŁASNYCH 
ZASOBÓW 
 

30. Tendencje na rynku pracy-branże przyszłości. 
 Z zawodu jestem rzeźbiarzem w owocach                           
   i warzywach, czyli 
w jakich zawodach będziemy pracować                                
w przyszłości? /ORE s. 99  oraz Mapa Karier, Barometr 
Zawodów/. 

 SZKOLNY DORADCA 
ZAWODOWY 

 PLANOWANIE WŁASNEGO 
ROZWOJU I 
PODEJMOWANIE DECYZJI 
EDUKACYJNO-
ZAWODOWYCH 
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Planowane spotkania z rodzicami : 

1. Rodzice jako świadomi doradcy/ ORE . s. 267/ - Klasa I Technikum i LO 
2. Rola doradcy zawodowego w szkole ./ klasa I Technikum i LO 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


