
Program realizacji doradztwa zawodowego w Branżowej Szkole 

Wielozawodowej I Stopnia w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego      

i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego, uwzględniający wewnątrzszkolny 

system doradztwa zawodowego (WSDZ) w roku szkolnym 2022/2023 

 

Materiał został opracowany na podstawie: 

Adamczyk-Galińska A., Bielak B., Druczak K., Grabski G., Kośkiewicz A., Lasak A., Strzegowska 

M., Przykładowy program doradztwa zawodowego dla branżowych szkół z proponowanymi 

scenariuszami, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017. 

Bielak B., Druczak K., Grabski G., Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla branżowych szkół, Ośrodek 

Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa 

zawodowego. 

 

I. Podstawy prawne: 

Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w przedszkolach, szkołach i 

placówkach regulują m. in. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w której 

zapisano, że system oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu 

i kierunku kształcenia oraz Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., wymieniając 

zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia prowadzone w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej jako jedne z podstawowych form działalności dydaktyczno-

wychowawczej szkoły. Szczegółowe regulacje wprowadzają rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej, m.in. w sprawie doradztwa zawodowego, w sprawie ramowych planów 

nauczania dla publicznych szkół oraz w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

 

II. Założenia programu: 

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje celowe, 

uporządkowane i wzajemnie powiązane działania związane z doradztwem 

zawodowym podejmowane przez daną szkołę lub placówkę, podlegające 

wewnętrznej ewaluacji. Dla działań tych – zaplanowanych na cały cykl kształcenia 

– zostają określeni adresaci, realizatorzy oraz partnerzy. Opracowany 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jako dokument obejmuje cały 

cykl kształcenia, uwzględnia potrzeby, możliwości i dotychczasowe doświadczenia 

szkoły.  

2. Działania wewnątrzszkolnego sytemu doradztwa zawodowego umożliwiają: 

 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 WSDZ oraz określanie zakresu ich odpowiedzialności; 

 zaplanowanie działań w cyklu kształcenia. 

3. Organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Branżowej 

Szkole Wielozawodowej I Stopnia w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego określa Statut Branżowej Szkoły 

Wielozawodowej I Stopnia w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie. Na każdy rok szkolny opracowuję 

się program realizacji doradztwa zawodowego uwzględniający wewnątrzszkolny 

system doradztwa zawodowego (WSDZ), który stanowi odrębny dokument.  

4. Celem ogólnym realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w 

Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia jest wsparcie uczniów w procesie 

samookreślenia, samodoskonalenia i świadomego konstruowania własnej kariery 

zawodowej oraz poznawania siebie i świata przez całe życie. 

5. Działania z zakresu doradztwa zawodowego są spójne z zadaniami wynikającymi z 

Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły. 

6. Za realizację działań z zakresu doradztwa zawodowego odpowiadają:  

 Dyrektor szkoły, wicedyrektorzy  

 Kierownik kształcenia praktycznego  

 Doradca zawodowy – koordynator doradztwa zawodowego w szkole 

 Wychowawcy klas 

 Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 

 Nauczyciele bibliotekarze. 

7. Program realizacji doradztwa zawodowego w Branżowej Szkole Wielozawodowej   

I Stopnia w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. 

Baczyńskiego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,  

opracowywany jest przez koordynatora do spraw doradztwa zawodowego na 

każdy rok szkolny i podlega  zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły,  po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej. 

8. Program realizacji doradztwa zawodowego w Branżowej Szkole Wielozawodowej   

I Stopnia w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. 

Baczyńskiego w Lublinie realizowany jest poprzez  prowadzenie zaplanowanych 

działań mających na celu wspieraniu uczniów w procesie podejmowania 

świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

9. Program realizacji doradztwa zawodowego w Branżowej Szkole Wielozawodowej   

I Stopnia w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. 

Baczyńskiego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,  

podlega  ewaluacji i może być modyfikowany.  

 

III. Cel ogólny programu realizacji doradztwa zawodowego w Branżowej Szkole 

Wielozawodowej I Stopnia 

 



Celem działań w zakresie doradztwa zawodowego w Branżowej Szkole Wielozawodowej I 

Stopnia w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego 

w Lublinie jest wspieranie uczniów w procesie przygotowanie ich do świadomego i 

samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i zmian decyzji edukacyjnych i 

zawodowych uwzględniających poznawanie własnych zasobów oraz analizę informacji na 

temat rynku pracy i systemu edukacji. 

 

IV. Treści programowe oraz cele szczegółowe programu realizacji doradztwa zawodowego 

w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia - osiągnięcia uczniów: 

 

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych uczenia się, które wyznaczają 

treści programowe doradztwa zawodowego dla technikum: 

 Poznanie własnych zasobów 

 Świat zawodów i rynek pracy 

 Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

 Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. 

 

Cele szczegółowe programu1 

 

1. Obszar: POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW 

 

Uczeń: 

1.1 sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy („portfolio”); 

1.2 określa obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego; 

1.3 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych; 

1.4 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i 

uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

1.5 analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, 

predyspozycje zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

1.6 określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką zawodową. 

 

2. Obszar: ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY 

 

Uczeń: 

2.1 analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz 

funkcjonujących na nim zasadach w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych; 

2.2 określa zawody i stanowiska pracy, dla których bazę stanowią jego kwalifikacje, z 

uwzględnieniem zawodów przyszłości i zapotrzebowania rynku pracy; 

2.3 porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako 

pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą w obszarze, w którym 

się kształci, oraz analizuje podstawy prawa pracy, w tym rodzaje umów o pracę, sposoby ich 

rozwiązywania, prawa i obowiązki pracownika; 

                                                             
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego. 



2.4 konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami 

pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy; 

2.5 określa znaczenie i wskazuje możliwości odbycia stażu zawodowego lub zdobycia 

zatrudnienia z wykorzystaniem dostępnych form aktywizacji zawodowej; 

2.6 sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców; 

2.7 przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej; 

2.8 charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz 

instytucje wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej; 

2.9 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w 

tym instytucje rynku pracy 

 

3. Obszar: RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

 

Uczeń: 

3.1 korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia 

zawodowego formalnego, pozaformalnego i nieformalnego; 

3.2 analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych kwalifikacji 

zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji; 

3.3 określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i 

zawodowym; 

3.4 analizuje możliwości kontynuowania nauki. 

 

4. Obszar: PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-

ZAWODOWYCH 

 

Uczeń: 

4.1 ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-

zawodowej; 

4.2 sporządza indywidualny plan działania – planuje różne warianty ścieżek edukacyjno-

zawodowych na podstawie bilansu własnych zasobów i wartości oraz informacji na temat 

rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji; 

4.3 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami 

i określonymi celami zawodowymi. 

 

V. Warunki i sposoby realizacji programu: 

 

 podczas grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym2, które są 

prowadzone przez doradcę zawodowego w wymiarze wynikającym z ramowych 

planów nauczania; 

 podczas: 

                                                             
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. o ramowych planach nauczania dla 
publicznych szkół. 



 zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

 wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej 

pracy z uczniami, prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli i 

wychowawców m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, 

zajęciach z wychowawcą i innych zajęciach, a także w formie indywidualnych porad 

i konsultacji prowadzonych przez doradcę zawodowego (lub innych specjalistów, 

wychowawców, nauczycieli)3; 

 podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole 

lub poza nią. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 



PLANOWANE ZADANIA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW 

 

Cel: 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 

pracy. 

 

Działanie Klasy Termin 
Realizacji 
działania 

Podmioty 
realizujące 
działanie 

Obszar z 
rozporządzeni

a ws. 
doradztwa 

zawodowego 

Diagnoza potrzeb 
uczniów w 
zakresie 
doradztwa 
zawodowego. 

I, II, III Wrzesień, 
październik 
2022 

Doradca 
zawodowy, 
wychowawcy 

I, II, III, IV 

Udzielanie 
konsultacji 
indywidualnych 
(według 
zgłoszonych 
przez uczniów 
potrzeb). 

I, II, III Cały rok 
szkolny 

Doradca 
zawodowy, 
psycholog, 
pedagog 

I, II, III, IV 

Prowadzenie zajęć 
grupowych w 
zakresie 
doradztwa 
zawodowego 
(tylko klasa 3BA) 

Bilans 
kompetencji 
zawodowych i 
społecznych – o 
co chodzi? 

III Październik, 
listopad, 
grudzień 
2022 

Doradca 
zawodowy 

I 

Moje portfolio, 
czyli gromadzę 
zasoby 

III Październik, 
listopad, 
grudzień 
2022 

Doradca 
zawodowy 

I 

Współczesny 
rynek pracy – 
dlaczego warto 
go śledzić? 

III Październik, 
listopad, 
grudzień 
2022 

Doradca 
zawodowy 

II 

Źródła 
informacji o 
możliwościach 
uczenia się po 
branżowej 
szkole, czyli 
skąd czerpać 
wiedzę? 

III Październik, 
listopad, 
grudzień 
2022 

Doradca 
zawodowy 

III 



System 
kwalifikacji w 
Polsce i UE, 
czyli nowe 
wyzwania 
edukacyjne 

III Październik, 
listopad, 
grudzień 
2022 

Doradca 
zawodowy 

III 

Co motywuje 
mnie do nauki, 
czyli korzyści z 
uczenia się 
przez całe życie 

III Październik, 
listopad, 
grudzień 
2022 

Doradca 
zawodowy 

III 

Kariera – co to 
takiego? 

III Październik, 
listopad, 
grudzień 
2022 

Doradca 
zawodowy 

IV 

Mój 
indywidualny 
plan działania 

III Październik, 
listopad, 
grudzień 
2022 

Doradca 
zawodowy 

IV 

Podejmuję 
kolejne decyzje 
edukacyjno-
zawodowe 

III Październik, 
listopad, 
grudzień 
2022 

Doradca 
zawodowy 

IV 

Całożyciowe 
doradztwo 
kariery jako 
wsparcie w 
profesjonalnym 
rozwoju 

III Październik, 
listopad, 
grudzień 
2022 

Doradca 
zawodowy 

IV 

Organizowanie 
spotkań z 
przedstawicielami 
instytucji rynku 
pracy  

II, III Cały rok 
szkolny 

Doradca 
zawodowy, 
wychowawcy
, sojusznicy i 
realizatorzy 

I, II, III, IV 

Organizowanie 
spotkań z 
przedstawicielami 
pracodawców 

II, III Cały rok 
szkolny 

Doradca 
zawodowy, 
wychowawcy
, sojusznicy i 
realizatorzy 

I, II, III, IV 

Informowanie o 
różnych 
możliwościach 
edukacyjnych w 
kraju 
i za granicą 

II, III Cały rok 
szkolny 

Doradca 
zawodowy, 
psycholog, 
pedagog, 
wychowawcy
, sojusznicy i 
realizatorzy 

I, II, III, IV 



Organizacja Dni 
Kariery podczas 
Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery. 

I, II, III 17 – 23 
październik
a 2022 

Doradca 
zawodowy, 
psycholog, 
pedagog, 
wychowawcy
, sojusznicy i 
realizatorzy 

I, II, III, IV 

Organizacja Dni 
Rozwoju 
Osobistego 
podczas 
Światowego 
Tygodnia 
Przedsiębiorczości
. 

I, II, III 14-20 
listopada 
2022 

Doradca 
zawodowy, 
psycholog, 
pedagog, 
wychowawcy
, sojusznicy i 
realizatorzy 

I, II, III, IV 

Organizacja 
Szkolnej Giełdy 
Talentów. 

I, II, III Grudzień 
2022 

Doradca 
zawodowy, 
psycholog, 
pedagog, 
wychowawcy
, sojusznicy i 
realizatorzy 
(w tym 
Samorząd 
Uczniowski) 

I, II, III, IV 

 

 

Inne działania skierowane do uczniów (podmioty realizujące działania: doradca zawodowy, 

psycholog, pedagog, wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, sojusznicy, inni): 

 realizowanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach przedmiotowych z 

uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu; 

 aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów np. poprzez udział 

w konkursach, przygotowywanie określonych zadań na zajęcia przedmiotowe, udział 

w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych, udział w działaniach Szkolnego 

Klubu Wolontariatu; 

 prowadzenie kół zainteresowań i zajęć dodatkowych; 

 organizowanie szkoleń i warsztatów; 

 organizowanie wizyt uczniów na targach pracy i targach edukacyjnych; 

 udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych   

e-zasobów) ułatwiających poruszanie się po rynku pracy i rynku edukacyjnym, 

planowanie własnej działalności i samopoznanie. 

 

 

 



DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI PRZEDMIOTOWYCH, NAUCZYCIELI 

WYCHOWAWCÓW 

Cel: Wspieranie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do planowania kariery oraz 

podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. 

 

Działanie Terminy realizacji 
działania 

Podmioty realizujące 
działanie 

Przygotowanie treści 
nawiązujących do tematyki 
związanej z doradztwem 
zawodowym oraz 
zamieszczenie ich na stronie 
www szkoły 

Cały rok szkolny Doradca zawodowy 

Udzielanie konsultacji 
indywidualnych (według 
zgłoszonych przez nauczycieli 
potrzeb) 

Cały rok szkolny Doradca zawodowy, 
psycholog, pedagog 

Organizowanie spotkań z 
przedstawicielami instytucji 
rynku pracy i 
przedstawicielami 
pracodawców. 

Cały rok szkolny Doradca zawodowy 

Udostępnianie zasobów z 
obszaru doradztwa 
zawodowego (poprzez 
stronę www szkoły). 

Cały rok szkolny Doradca zawodowy 

Wspieranie w realizacji 
zadań z zakresu doradztwa 
zawodowego (według 
zgłoszonych przez 
nauczycieli potrzeb). 

Cały rok szkolny Doradca zawodowy, 
psycholog, pedagog 

Organizacja rady 
pedagogicznej z częścią 
szkoleniową z zakresu 
programu doradztwa 
zawodowego i WSDZ 

Wrzesień 2022 Dyrektor, doradca 
zawodowy, psycholog, 
pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW UCZNIÓW 

Cele działań: Pogłębianie wiedzy na temat predyspozycji i zainteresowań własnego dziecka, 

przygotowanie rodziców do wspierania swoich dzieci w planowaniu kariery oraz w 

podejmowaniu i zmianach decyzji edukacyjno-zawodowych. 

 

Działanie Terminy realizacji 
działania 

Podmioty realizujące 
działanie 

Organizowanie spotkań 
informacyjno-doradczych w 
szkole. 

Cały rok szkolny Doradca zawodowy, 
psycholog, pedagog 

Prowadzenie konsultacji 
dotyczących decyzji 
edukacyjno-zawodowych 
uczniów (według 
zgłoszonych potrzeb). 

Cały rok szkolny Doradca zawodowy, 
psycholog, pedagog 

Udostępnianie informacji 
edukacyjnych i zawodowych 
na stronie www szkoły 

Cały rok szkolny Doradca zawodowy, 
psycholog, pedagog 

Włączanie rodziców, 
przedstawicieli różnych 
zawodów do realizacji zadań 
z zakresu doradztwa 
zawodowego w szkole 
poprzez spotkania 
zawodoznawcze, 
organizowanie imprez 
szkolnych związanych z 
doradztwem zawodowym 
(np. Dni Rozwoju 
Osobistego, Dni Kariery). 

Cały rok szkolny Doradca zawodowy, 
psycholog, pedagog 

 

 

 

 

VI. Formy pracy: 

 

 zajęcia grupowe z całą grupą (stosowane przykładowe metody pracy: dyskusja, giełda 

pomysłów, metoda ćwiczeń, sesja plakatowa, dyskusja problemowa, mapa myśli, 

demonstracja, pokaz, praca w grupach, wykład z wykorzystaniem prezentacji, pytania 

do eksperta, mapa pomysłów, analiza tekstu źródłowego, studium przypadku, 

argumenty "za i przeciw", rundka); 

 zajęcia grupowe z małymi grupami (zgodnie z potrzebami, przykładowe metody pracy 

jak wyżej); 

 zajęcia indywidualne (stosowane przykładowe metody pracy: praca indywidualna, 

autorefleksja, wywiad, metoda portfolio); 



 uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych w szkole i poza szkołą (np. Targi Pracy, 

Targi Edukacyjne, wycieczki zawodoznawcze, wydarzenia branżowe); 

 spotkania z pracodawcami i przedstawicielami instytucji rynku pracy; 

 otwarty dostęp do stale aktualizowanych zasobów informacji zawodowej i informacji 

edukacyjnej (zasoby dostępne w SZOK-u, na stronie internetowej szkoły oraz na 

szkolnej platformie moodle "e-nauczanie Lubelskie Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego" - w postaci autorskiego kursu "Doradztwo Kariery" dla 

uczniów) 

 

VII. Realizatorzy: 

 

Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest zatrudniony w szkole na pełnym 

etacie doradca zawodowy – Pan Mirosław Górczyński 

Inne osoby odpowiedzialne za realizację działań z zakresu doradztwa zawodowego w 

Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia, to:  

 Dyrektor szkoły, wicedyrektorzy  

 Kierownik kształcenia praktycznego  

 Nauczyciele specjaliści (psycholog, pedagog) 

 Wychowawcy klas 

 Nauczyciele poszczególnych przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 

 Nauczyciele bibliotekarze. 

 Potencjalni sojusznicy  

 

VIII. Potencjalni sojusznicy: 

 

Potencjalnymi sojusznikami w realizacji programu doradztwa zawodowego w Branżowej 

Szkole Wielozawodowej I Stopnia w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego, uwzględniającym wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego (WSDZ) w roku szkolnym 2022/2023 są: 

 

 instytucje wspierające wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, świadczące 

poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom, w szczególności poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne (w tym Specjalistyczna Poradnia Zawodowa w Lublinie) 

w zakresie doskonalenia własnego warsztatu pracy, wsparcia merytorycznego, 

realizowania celów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

 instytucje rynku pracy (szczególnie w zakresie promocji usług i instrumentów rynku 

pracy, promocji oferty kursowej LCKZiU, analiz i diagnoz dotyczących regionalnego 

rynku pracy, potrzeb i oczekiwań pracodawców w województwie lubelskim, 

monitoringu ofert pracy w województwie lubelskim, planów i losów zawodowych 

absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych w województwie lubelskim, 

wszechstronnej analizy i związanych z nią diagnoz i prognoz wojewódzkiego rynku 

pracy, realizowania celów z zakresu doradztwa zawodowego przy ich współudziale). 



 pracodawcy (szczególnie w zakresie aktualizowania bazy absolwentów Branżowej 

Szkoły Wielozawodowej I Stopnia, organizowania wycieczek zawodoznawczych dla 

uczniów, realizowania celów z zakresu doradztwa zawodowego przy ich 

współudziale). 

 szkoły podstawowe (szczególnie w zakresie promocji oferty edukacyjnej Branżowej 

Szkoły Wielozawodowej I Stopnia). 

 jednostki samorządu terytorialnego (szczególnie w zakresie promocji usług informacji 

zawodowej i doradztwa zawodowego w szkołach oraz dobrych praktyk w tym w 

zakresie, doskonalenie kwalifikacji nauczycieli realizujących w szkołach zadania z 

zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, realizowania celów z zakresu 

doradztwa zawodowego przy ich współudziale). 

 uczelnie wyższe (szczególnie w zakresie promocji oferty edukacyjnej uczelni 

wyższych, promocji oferty kursowej LCKZiU, analiz dotyczących losów absolwentów 

regionalnych uczelni wyższych, realizowania celów z zakresu doradztwa zawodowego 

przy ich współudziale). 

 

IX. Weryfikacja efektów programu realizacji doradztwa zawodowego: 

 

Działania związane z doradztwem zawodowym mają wspierać uczniów w wyborach zawodu i 

kierunku kształcenia, dlatego proces weryfikacji efektów zajęć będzie bazował na 

autorefleksji i samoocenie uczestników.  

Weryfikacja efektów programu realizacji doradztwa zawodowego w Branżowej Szkole 

Wielozawodowej I Stopnia w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

im. K. K. Baczyńskiego w roku szkolnym 2022/2023 nastąpi poprzez: 

 zadawanie pytań uczniom na zakończeniu zajęć, celem których jest wzbudzenie w 

nich autorefleksji odnośnie przydatności przyswajanych treści i nabytych 

umiejętności w procesie planowania kariery edukacyjno-zawodowej; 

 analizę wymiernych dowodów pracy uczniów gromadzonych w formie osobistego 

portfolio; 

 analizę opracowanego przez zainteresowanego ucznia indywidualnego planu 

działania (IPD), w którym dla wybranego celu edukacyjno-zawodowego wskazał i 

uzasadnił działania niezbędne do jego osiągnięcia. 

 

Taki sposób weryfikacji uświadomi uczniom potrzebę rozpoznawania własnych 

zainteresowań i predyspozycji do wykonywania określonych zawodów. Umożliwi prawidłowy 

wybór kierunku dalszego kształcenia. Pomoże także zidentyfikować, wyselekcjonować i 

uporządkować informacje przydatne w rozwoju edukacyjno-zawodowym z uwzględnieniem 

całożyciowego doradztwa kariery. Wskaże możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej 

wiedzy umiejętności i kompetencji. 

 

X. Obudowa dydaktyczna programu: 

 
Na potrzeby Programu realizacji doradztwa zawodowego w Branżowej Szkole Wielozawodowej           

I Stopnia w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego, 



uwzględniającego wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) w roku szkolnym 

2022/2023 rekomenduje się korzystanie z zasobów dydaktycznych gromadzonych i 

aktualizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie na portalu 

https://doradztwo.ore.edu.pl/  oraz publikacji dostępnych na stronie www.euroguidance.pl 

Inne rekomendowane zasoby, to: 

 Rosalska Małgorzata, Wawrzonek Anna, Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo 

zawodowe w szkołach zawodowych, Difin SA, Warszawa 2012. 

 opracowany na szkolnej platformie moodle "e-nauczanie Lubelskie Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego" - autorski kurs "Doradztwo Kariery" dla 

uczniów. 

 

XI. Ewaluacja programu: 

 

Weryfikacja efektów działań związanych z realizacją programu doradztwa zawodowego w 

Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia powinna odwoływać się do autorefleksji i 

samooceny uczestników programu.  

 

Jest dokonywana corocznie w ramach opracowanego na każdy rok szkolny programu 

realizacji doradztwa zawodowego w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w 

Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego, 

uwzględniającego wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

 

Proponowane techniki wewnętrznej ewaluacji Programu realizacji doradztwa zawodowego 

w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w roku szkolnym 2022/2023 są następujące: 

analiza SWOT; analiza dokumentacji szkolnej (w tym tematyka grupowych zajęć z zakresu 

doradztwa zawodowego); anonimowa ankieta skierowana do uczniów, rodziców, 

nauczycieli; obserwacja zachowań uczniów; zebranie opinii wychowawców;  wypracowanie 

przez ucznia wymiernych efektów działań w których uczestniczy (np. sformułowanie planu 

kariery, zgromadzenie składowych portfolio stanowiącego informację o wypracowanych 

efektach pracy indywidualnej i grupowej); opracowanie dla ucznia Indywidualnego Planu 

Działania obejmującego zadania do wykonania w odniesieniu do wyznaczonego sobie przez 

ucznia celu edukacyjno-zawodowego; analiza wytworów pracy uczniów, jakimi są  ich 

Indywidualne Plany Działania. 

 

Efektem ewaluacji Programu realizacji doradztwa zawodowego w Branżowej Szkole 

Wielozawodowej I Stopnia jest doskonalenie programu służące dostosowaniu go do potrzeb 

i możliwości uczniów, rodziców i nauczycieli zaangażowanych w doradztwo zawodowe oraz 

potrzeb szkoły, a także lokalnego rynku pracy. 

 

https://doradztwo.ore.edu.pl/
http://www.euroguidance.pl/

