
 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno -
Wychowawczym 

 pn Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych 
 
Podstawa prawna: 

a) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami); 

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach 

c)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół; 

d)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r w sprawie 

doradztwa zawodowego 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru 

zawodu i kierunku kształcenia ponadgimnazjalnego. 

 

System określa cele oraz zadania i formy pracy w zakresie doradztwa 

zawodowego. 

Głównym założeniem systemu są działania prowadzone indywidualnie i grupowo 

w zakresie poradnictwa zawodowego: stwarzanie uczniom możliwości samopoznania 

(swoich mocnych i słabych stron), zaznajomienie z wymaganiami zawodowymi i 

warunkami pracy, wykształcenie umiejętności podejmowania decyzji zawodowych oraz 

pomoc w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej. 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje działania 

wewnątrzszkolne i przepływ informacji zewnętrznych oraz współpracę z instytucjami 

wspomagającymi. 

Zarówno zadania dydaktyczne wzbogacające wiedzę uczniów o szkolnictwie 

ponadgimnazjalnym i rynku pracy, jak i zadania wychowawcze czyli aktywizowanie, 

wzbudzanie zainteresowań, nabywanie pozytywnego stosunku do kształcenia i pracy - są 

realizowane przez wychowawców, nauczycieli, pedagogów szkolnych przy pomocy 

doradcy zawodowego. 

 



 

CELE OGÓLNE: 

1. Uzmysłowienie młodzieży i ich rodzicom konieczności świadomego i rozważnego 

wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu. 

2. Przygotowanie młodzieży do podjęcia decyzji i trafnego wyboru drogi dalszego 

kształcenia i zawodu. 

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

1. Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno - 

zawodowego i kontynuacji nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. 

2. Zapoznanie uczniów i ich rodziców ze strukturą szkolnictwa, wskazanie dróg 

dalszego kształcenia, przedstawienie warunków przyjęć do konkretnej szkoły. 

3. Wyposażenie uczniów w rzetelną wiedzę o interesujących ich zawodach, o 

czynnościach i warunkach pracy dla konkretnego zawodu. 

4. Systematyczne prezentowanie uczniom i rodzicom oferty krakowskich szkół 

ponadgimnazjalnych. 

5. Rozwijanie umiejętności samooceny: odkrywanie swoich możliwości, 

zainteresowań, uzdolnień, rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu pod 

kątem predyspozycji do wykonywania różnych zawodów. 

6. Kształtowanie umiejętności definiowania swoich celów życiowych, mocnych i 

słabych stron, sprawnego komunikowania, autoprezentacji. 

7. Budowanie poczucia własnej wartości poprzez uświadamianie i podkreślanie 

mocnych stron osobowości. 

8. Kształtowanie właściwej postawy wobec pracy, np. poczucia odpowiedzialności, 

inicjatywy, kreatywności, punktualności, umiejętności współdziałania w grupie itp. 

9. Wskazanie na znaczenie stanu zdrowia i warunków psychofizycznych w związku 

z wymaganiami konkretnego zawodu. 

10. Kształtowanie świadomości w zakresie możliwej konieczności zmiany zawodu oraz 

poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i 

życiowych. 

11. Uwrażliwienie rodziców uczniów na konieczność udzielania wsparcia  i pomocy 

dzieciom podczas dokonywania wyborów edukacyjnych   i zawodowych. 

12. Poznanie form zatrudnienia. 



13. Rozwijanie umiejętności przygotowania dokumentów wymaganych przy rekrutacji 

do zawodu np. CV, listu motywacyjnego, itp. 

 

ZADANIA PODSTAWOWE SZKOŁY: 

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia. 

2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

oraz prowadzenie indywidualnej działalności informacyjno-doradczej dla uczniów i 

ich rodziców. 

3. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej. 

4. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego, w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz 

innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i 

rodzicom. 

5. Współpraca wszystkich pracowników szkoły w celu realizacji zadań. 

 

 

ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE PRACY Z UCZNIAMI: 

1. Wdrażanie uczniów do samopoznania. 

2. Kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron. 

3. Wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów. 

4. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie. 

5. Przełamywanie barier emocjonalnych. 

6. Wyrabianie szacunku dla samego siebie. 

7. Planowanie własnego rozwoju. 

8. Konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów. 

9. Poznanie możliwych form zatrudnienia. 

10. Zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących 

poszukiwaniu pracy. 



11. Zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji. 

12. Zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 

13. Rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy. 

14. Poznanie lokalnego rynku pracy. 

15. Kreowanie własnej kariery zawodowej w wyniku samozatrudnienia. 

16. Poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego. 

17. Reorientacja zawodowa w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu. 

18. Rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do   

poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i 

życiowych. 

 

ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI: 

1. Podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi. 

2. Doskonalenie umiejętności wychowawczych. 

3. Wypracowanie form wspierania dzieci w wyborze ich dalszej drogi życiowej. 

4. Informowanie o zasadach rekrutacji i bieżących zmianach w kształceniu 

ponadgimnazjalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



PLAN REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
 

Zadania ogólne Zadania szczegółowe Termin 
realizacji 

Dowody realizacji 

 Diagnozowanie 
potrzeb uczniów, 
ich zainteresowań 
 

● Badanie uczniów 
narzędziami 
dopasowanymi do 
możliwości 
poznawczych 

● Opracowanie 
wyników 
uwzględniających 
mocne i słabe strony 
ucznia 

IX-XI ● Wyniki ankiet2 

● Gromadzenie i 
udostępnienie 
młodzieży , n-lom i 
rodzicom na temat 
kształcenia 
zawodowego 
dostosowanego do 
potrzeb i 
możliwości z osób 
z autyzmem 

● Zbieranie materiałów 
edukacyjnych 

● Zapoznanie uczniów 
ze strona 
internetowa KRAINA 
OZA 

● Stworzenie tablicy 
doradztwa 
zawodowego 

● Gromadzenie 
literatury nt. pracy i 
zawodów dla osób z 
autyzmem 

Cały rok ● Udostępnienie 
materiałów w 
gabinecie 
doradcy i 
pedagoga oraz 
na tablicy 
doradztwa 
zawodowego 

●  Wskazanie 
rodzicom i n-lom 
dodatkowych 
informacji na 
temat kształcenia 
zawodowego i 
przyszłej pracy 

● Nawiązanie 
współpracy z innymi 
szkołami 
zawodowymi 
specjalnymi 

● Utrzymywanie stałej 
współpracy ze 
Stowarzyszeniem 
„Ognisko”- 
Powiatowy i 
Krakowski Ośrodek 
Aktywizacji 
Zawodowej 

● Spotkania z 
rodzicami podczas 
zebrań i warsztatów 
na temat aktywizacji 
uczniów z autyzmem 
po ukończeniu 
dostępnych form 
kształcenia przez 
SOSW( ŚDS, WTZ i 
inne) 

Wrzesień 
, marzec 

 
● Zapisy w 

dzienniku 
doradcy 
zawodowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● sprawozdania 
ze spotkań z 
rodzicami 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 Udzielanie 
indywidualnych 
porad 
edukacyjnych i 
zawodowych 
uczniom i ich 
rodzicom 

● Prowadzenie zajęć 
na podstawie 
zgromadzonych 
materiałów i 
doświadczeń 
własnych 

Cały rok ● Wpis do 
dziennika 
(wychowawca, 
pedagog, 
psycholog, 
doradca 
zawodowy) 

 Prowadzenie zajęć 
grupowych, 
nastawionych na 
skuteczna 
komunikację, 
ułatwiających 
rozpoznanie 
swoich 
zainteresowań i 
predyspozycji 

● Prowadzenie 
warsztatów z 
uczniami szk. podst., 
gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych 

● Prowadzenie 
pogadanek na temat 
wyboru i sposobu 
rekrutacji do 
wybranych szkół 
ponadgimnazjalnych 

● Wyjścia do innych 
ponadgimnazjalnych 
szkół specjalnych, 
SPP, WTZ 

● Prowadzenie badań 
predyspozycji 
zawodowych 
uczniów z 
autyzmem, 
sporzadzenie profilu 
ucznia pod kątem 
zainteresowań 

● Systematycz-ne 
zajęcia w klasach 7-8 
szkoły podstawowej, 
1 klasy branżowej 
wynikające z 
podstawy 
programowej 

wrzesień,
pażdzier

nik 
 
 
 
 
 
 
 

marzec 
 
 
 
 
 
 
 

w 
zależno-

ści od 
potrzeb 

 
 
 
 
 

cały rok 

● Wpisy do 
dziennika 
doradcy 
zawodowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 klasy 7-8 szkoły 
podstawowej 

klasy II, III gimn, 
szkoły branżowe, LO 

 Poszerzanie 
wiedzy z zakresu 
zawodoznawstwa 

● Prowadzenie lekcji 
pogłębiających 
wiedzę ucznia na 
temat zawodów 
(wychowawca, 
pedagog, doradca) 

● Organizowanie 
spotkań z 

cały rok 
 
 
 
 
 
 
 

● Zapis w 
dzienniku 

 
 
 
 
 
 



przedstawicielami 
różnych zawodów 
(pedagog, doradca) 

● Uczestnictwo w 
Targach 
Edukacyjnych -
Festiwalu Zawodów 

 
cały rok 

 
 
 

marzec 

 
● sprawozdania 

 
 
 
 

● zapis w 
dzienniku 

 Współpraca z 
nauczycielami, 
wychowawcami 
ostatnich klas 
kształcenia 
ponadgimnazjalne
go (szkoły 
branżowe,LO, 
SPP) 

● Rozmowy z 
psychologiem, 
pedagogiem, 
nauczycielami 

● Konsultacje z 
dyrektorem 

● W sytuacji 
szczególnie trudnej 
rozmowa z doradca 
zawodowym z 
poradni psych-ped. 

cały rok ● zapis w 
dzienniku 
doradcy 
zawodowego 

 Koordynacja 
działań z zakresu 
doradztwa na 
terenie placówki 

 
● Współpraca z n-lami 

WOS, podstaw 
przedsiębiorczości , 
j.polskiego 

● Gromadzenie 
informacji nt 
predyspozycji 
uczniów od  
n-li i pedagogów 

● Przekazywanie 
informacji z efektów 
pracy doradczej 
pracownikom szkoły 
podczas Rad 
Ped.,WDN 

 
cały rok 

 
 
 
 
 

● Zapis w 
dzienniku 
doradcy 
zawodowego 

 Edukacja rodziców 
w temacie 
aktywności 
zawodowej 
uczniów z 
autyzmem 

● Organizowanie 
warsztatów dla 
rodziców we 
współpracy ze 
Stowarzysz. 

           OGNISKO 
● indywidualne 

spotkania  z 
rodzicami i podczas 
zebrań z rodzicami 

cały rok  
 

● Zapis w 
dzienniku 
doradcy 
zawodowego 

 Wzbogacanie 
warsztatu pracy 
doradcy o 
nowoczesne 
środki przekazu 

● Tworzenie i 
systematyczne 
aktualizowanie bazy 
multimedialnej 

Cały rok ● Biblioteka 
doradcy w 
gabinecie 



informacji (CD, 
internet, DVD) 

 Współpraca z 
instytucjami 
wspierającymi 
wewnątrzszkolny 
system doradztwa 

 

● Współpraca z 
poradniami psych-
ped, szkołami 
branżowymu, 
szkołami 
policealnymi, 
WTZ,ŚDS,SPP 

Cały rok ● Zapis w 
dzienniku 
doradcy 
zawodowego 

 Praktyki 
zawodowe szkoły 
branżowej z 
potencjalnymi 
pracodawcami 

● Zapoznanie z 
miejscem pracy 

● Ćwiczenie 
samodzielności 
podczas realizacji 
zadań 

● Zachowywanie 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

cały rok ● Zapisy w 
dziennikach 
nauczycieli 
nauki zawodu 

 Innowacja 
pedagogiczna „Ku 
dorosłości” 

● Realizacja założeń 
innowacji podczas 
zajęć 
rewalidacyjnych oraz 
godzin 
wychowawczych 

● Stworzenie sylwetki 
samodzielnego 
absolwenta szkoły 

● Rozwijanie 
umiejętności 
społecznych 

 

cały rok ● Zapisy w 
dziennikach 
rewalidacji oraz 
klasowych 

 
 Realizacja 

projektu 
„Modernizacja 
kształcenia 
zawodowego w 
Małopolsce II” 

 
● Konsultacje 

indywidualne dla 
uczniów klas 3 
gimnazjum i 8 klasy 
sz. Podstawowe 
zrekrutowanych do 
projektu 

● Zajęcia warsztatowe 
wg harmonogramu 

 
cały rok 

 
● Dokumentacja 

wg załączników 
wymaganych 
przy realizacji 
projektu 

 


