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I. PODSTAWA PRAWNA   

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245)  

2. Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania (na podstawie art. 47 

ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 

1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534). 

 3. Rozporządzenie MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 

(Dz. U. z 2017 r. poz.1575). 

  4. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591). 

 5. Rozporządzenie MEN z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz.325) 

II. CEL OGÓLNY DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 Celem doradztwa zawodowego w liceum ogólnokształcącym jest przygotowanie uczniów do świadomego, 

samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i zmian decyzji edukacyjnych i zawodowych 

uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji. 

 III. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU  

Program stanowi realizację jednolitej, systemowej koncepcji doradztwa zawodowego, rozumianego jako 

uporządkowane, zaplanowane działania mające na celu wspieranie uczniów w procesie świadomego                    

i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Treści są sukcesywnie pogłębiane i 

poszerzane w kolejnych latach kształcenia.  

W realizację działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy członkowie rady 

pedagogicznej oraz inne osoby zatrudnione w szkole.  

Dyrektor: 

 odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym; 

 wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu  doradztwa zawodowego w szkole a instytucjami 

zewnętrznymi; 

 zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć  doradztwa zawodowego; 

 organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego poprzez 

planowanie i przeprowadzanie działań mających na celu poprawę jakości pracy placówki w tym 

obszarze. 

Doradca zawodowy: 

 systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane z 

realizacją doradztwa zawodowego; 

 opracowuje we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami 

opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, program doradztwa zawodowego oraz 

koordynuje jego realizację; 



 wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów  w realizacji działań związanych z doradztwem 

zawodowym; 

 koordynuje działalność informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę, w tym gromadzenie, 

aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;  

 realizuje zadania wynikające z programu; 

 współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z doradztwem zawodowym; 

 współpracuje ze specjalistami w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami 

działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań 

z zakresu doradztwa zawodowego. 

Wychowawcy: 

 włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu  doradztwa zawodowego; 

 realizują tematy z zakresu doradztwa zawodowego na godzinach wychowawczych; 

 wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej; 

 współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci; 

 współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji 

działań związanych z doradztwem zawodowym. 

Nauczyciele: 

 eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami 

programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego; 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć doradztwa zawodowego dla 

uczniów; 

 współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji 

działań związanych z doradztwem zawodowym. 

Specjaliści: 

 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

 włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia dla 

uczniów; 

 współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu  doradztwa 

zawodowego; 

 włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych (informacje 

dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty); 

 współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji 

działań związanych z doradztwem zawodowym. 

Nauczyciel bibliotekarz: 

 włącza w zajęcia realizowane w bibliotece treści z zakresu orientacji zawodowej; 

 opracowuje, aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego np. organizuje w sali 

punkt informacji zawodowej; 

  wspiera w rozwoju uzdolnionych uczniów –np. pomaga w wyborze i pozyskuje dodatkową literaturę; 

 współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji 

działań związanych z doradztwem zawodowym, udostępnia i pozyskuje materiały dydaktyczne do 

realizacji zajęć; 



 włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu doradztwa 

zawodowego. 

Inne osoby zatrudnione w szkole – pielęgniarka szkolna: 

 współpracuje z doradcą zawodowym oraz nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań 

związanych z doradztwem zawodowym; 

 udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów wybieranych 

przez uczniów. 

IV. TREŚCI PROGRAMOWE ORAZ CELE SZCZEGÓŁOWE  

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych, które wyznaczają treści programowe 

doradztwa zawodowego. Zgodnie z modułową strukturą programu 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.  

 

V. WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI 

          Określone w programie cele przewidziane są do realizacji jako: 

  zajęcia grupowe prowadzone przez doradcę zawodowego   

klasy I – 2 godz. lekcyjne w roku szkolnym  

 klasy II – 3 godz. lekcyjne w roku szkolnym  

klasy III – 3 godz. lekcyjne w roku szkolnym  

klasy IV – 2 godz. lekcyjne w roku szkolnym  

  zajęcia z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem; 

 zajęcia związany z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

 na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 

 w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez uczniów środowiska pracy w 

wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie 

zawodowe lub w placówkach i centrach kariery. 

 

 

 

 



KLASY PIERWSZE  

TEMATY ZAJĘĆ Osoba 

odpowiedzialna 

Mój zawód – moja pasja Wychowawca 

klasy 

E-portfolio, czyli dokumentuj i organizuj swój rozwój Nauczyciel 

informatyki 

Autodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych Doradca 

zawodowy 

Czy dobrze wybrałem? – wybór profilu a plany zawodowe 

 

Wychowawca 

klasy 

Umiejętność uczenia się drogą do sukcesu edukacyjno – zawodowego. Wychowawca 

klasy 

Etapy podejmowania decyzji zawodowo - edukacyjnych Wychowawca 

klasy 

Planowanie edukacji - szczegółowe zasady rekrutacji na wybrane kierunki. 
 

Doradca 

zawodowy 

 

 

KLASY DRUGIE 

TEMATY ZAJĘĆ  Osoba 

odpowiedzialna 

 System wartości - fundament każdego działania,  znaczenie w wyborze zawodu. Doradca 

zawodowy 

 Typ osobowości a preferowane środowisko pracy. Osobowość a potencjał zawodowy. Doradca 

zawodowy 

Zawody przyszłości. Doradca 

zawodowy 

Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, absolwentami szkoły. Wychowawca 

klasy 

Kreatywność w rozwiązywaniu problemów związanych z wyborem ścieżki edukacyjno – 

zawodowej. 

Wychowawca 

klasy 

Ograniczenia zdrowotne do wykonywania zawodu, wpływ stanu zdrowia na wykonywanie 

zadań zawodowych. 

Nauczyciel 

biologii, 

pielęgniarka 

Zatrudnienie ma znaczenie – formy zatrudnienia, rodzaje umów o pracę.  Nauczyciel 

przedsiębiorczości 

 



KLASY TRZECIE 

TEMATY ZAJĘĆ Osoba 

odpowiedzialna 

Wiedza, umiejętności, kompetencje, kwalifikacje – składniki sukcesu zawodowego. Doradca 

zawodowy 

Planowanie edukacji - kierunki medyczne, przyrodnicze, leśne i weterynaryjne, uczelnie, 

wymagania. 

Planowanie edukacji - kierunki humanistyczne i społeczne, uczelnie, wymagania. 
 
Planowanie edukacji - kierunki ekonomiczne, przyrodnicze, i społeczne; uczelnie, 
wymagania. 

Doradca 

zawodowy 

(różne profile 

klas) 

Umiejętność pracy zespołowej – znaczenie w realizacji zadań zawodowych. Doradca 

zawodowy 

Wybieram zawód. Moja mapa zawodów. Wychowawca 

klasy 

Bezpieczny start – warto znać swoje prawa.. Nauczyciel 

przedsiębiorczości 

Krótki wstęp i długie przygotowania – czyli jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej Nauczyciel 

przedsiębiorczości 

Żródła informacji edukacyjno – zawodowej, oferty uczelni wyższych Wychowawca 

klasy oraz 

bibliotekarz 

 

KLASY CZWARTE 

TEMATY ZAJĘĆ Osoba 

odpowiedzialna 

Stosunek do zmiany w kontekście podejmowania decyzji edukacyjno - zawodowych Wychowawca 

klasy 

Mój styl podejmowania decyzji Doradca 

zawodowy 

Planownie  ścieżki edukacyjno – zawodowej z wykorzystaniem różnych źródeł informacji 

dotyczących dalszego kształcenia. 

Doradca 

zawodowy 

Moje zasoby, czyli co i kto może mi pomóc osiągnąć sukces Wychowawca   

klasy 

Moje pierwsze doświadczenia zawodowe Wychowawca   

klasy 

Rynek pracy Wychowawca 

klasy 

Żródła informacji edukacyjno – zawodowej  - jak z nich korzystać Bibliotekarz  

Jak radzić sobie ze stresem przed egzaminem Psycholog 



VI.DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW 

 Prezentacja założeń informacyjno-doradczych WSDZ.  Zapoznanie z programem doradztwa 

zawodowego na rok szkolny przez wychowawców - zebrania rodziców wrzesień. 

 Jak wspierać dziecko w wyborach edukacyjno - zawodowych. Spotkania informacyjno -

doradcze, konsultacje indywidualne z wychowawcą, doradą zawodowym, pedagogiem. 

 System edukacji – liceum, matura i co dalej? Spotkania informacyjno - doradcze, prezentacja, 

konsultacje indywidualne z wychowawcą, doradą zawodowym, pedagogiem. 

 Udzielanie indywidualnych porad rodzicom uczniów, którzy mają problemy decyzyjne, 

zdrowotne, emocjonalne, intelektualne, rodzinne. Konsultacje, porady indywidualne, 

diagnoza zainteresowań, mocnych stron - wychowawcy, doradca zawodowy, pedagog, 

poradnia psychologiczno - pedagogiczna, pielęgniarka. 

 

 

VII. EWALUACJA PROGRAMU 

Program doradztwa zakłada aktualizowaną co roku diagnozę potrzeb oraz jest monitorowany przez 

doradcę zawodowego, który współpracuje w tym zakresie z wychowawcami, nauczycielami, uczniami 

i ich rodzicami. Monitoring stanowi podstawę do okresowej ewaluacji i koniecznych modyfikacji 

programu. Ewaluacja skuteczności działań  odbywać się będzie poprzez analizę informacji zwrotnej 

od uczniów, ich rodziców, nauczycieli (ankiety, wywiady, rozmowy) oraz analizę dokumentacji 

prowadzonej przez doradcę zawodowego, wychowawców klas, specjalistów. 

 

 


