Załącznik nr 1 do Statutu
Publicznego Gimnazjum
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Węgierskiej Górce

Wewnątrzszkolny System
Doradztwa Zawodowego

Wstęp
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego koordynuje wszystkie
działania podejmowane przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru
zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. Głównym jego celem jest stworzenie
w szkole najbardziej sprzyjających warunków dla przygotowanie młodzieży do
wyboru dalszej drogi kształcenia, zaistnienia i poruszania się na rynku pracy.
System

ten

zawiera

działania

podejmowane

przez

dyrekcję

szkoły,

wychowawców, nauczycieli, pedagoga szkolnego, a kierowanych do uczniów i
rodziców.
W ramach realizacji zadań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa
Zawodowego szkoła współpracuje z:
1. Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Bielsku Białej;
2. Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Węgierskiej Górce;
3. Szkołami ponadgimnazjalnymi;
4. Zakładami pracy i okolicznymi firmami.

Zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego
(Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 11 poz. 114)
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a) Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje
edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery
zawodowej;
b) Gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
c) Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł
informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim
i światowym dotyczącym rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie
zawodów i zatrudnienia oraz wykorzystania posiadanych uzdolnień
i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych;
d) Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom, instytucji i organizacji
wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu
codziennym i zawodowym;
e) Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom alternatywnych
możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla
uczniów niedostosowanych społecznie;
f) Wskazywanie programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
g) Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
h) Prowadzenie

grupowych

zajęć

aktywizujących,

przygotowujących

uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
i) Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez
szkołę;
j) Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez
organizowanie spotkań szkoleniowo – informacyjnych, udostępnianie
informacji i materiałów do pracy z uczniami;
k) Współpracę z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system
doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno –
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pedagogicznymi

oraz

instytucjami

świadczącymi

poradnictwo

i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

Działania podejmowane przez szkołę w zakresie doradztwa zawodowego

Działania realizowane w ciągu roku szkolnego

Odpowiedzialni
Wychowawcy klas III

1. Udział klas trzecich w Giełdzie Edukacyjnej
w Żywcu.
2. Udział klas trzecich w prezentacjach szkół Pedagog
szkolny,
ponadgimnazjalnych z naszego rejonu.
wychowawca,
3. Prezentacja ulotek szkół ponadgimnazjlanych na Pedagog szkolny
gazetce szkolnej.
4. Opracowanie materiału informacyjnego dla Redakcja
rodziców klas trzecich, dotyczącego procedury Eurogimzetki
rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
5. Pedagogizacja rodziców klas trzecich dotycząca Dyrektor szkoły
egzaminu gimnazjalnego i rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych.
6. Organizacja warsztatów z przedstawicielami Pedagog szkolny
Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej
w Bielsku Białej.
7. Gromadzenie
i
udostępnianie
materiałów Biblioteka szkolna
związanych z wyborem zawodu i drogi kształcenia.
8. Rozmowy indywidualne z uczniami lub rodzicami.
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Pedagog szkolny

9. Zwiedzanie szkół ponadgimnazjalnych w ramach Wychowawcy klas
Drzwi Otwartych.
10.Udostępnianie informacji na temat instytucji Pedagog szkolny
zajmujących się doradztwem zawodowym.
11.Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez Wszyscy nauczyciele
organizowanie zajęć pozalekcyjnych, kółek
zainteresowań, realizację projektów edukacyjnych.
12.Analizowanie wyników egzaminu gimnazjalnego.
Wszyscy nauczyciele

Tematyka lekcji związanych z doradztwem zawodowym realizowanych
w klasach II i III
1.Orientacja zawodowa.

Nauczyciel wos

2.Jak szukać pracy i przygotować odpowiednie Nauczyciel wos
dokumenty.
3.Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej Nauczyciel wos
z przyszłym pracodawcą.
4. System kształcenia w Polsce (co po gimnazjum)
Nauczyciel wos
4.Redagowanie
pism
niezbędnych
rekrutacji. (podanie, CV, list motywacyjny)

podczas Nauczyciel języka
polskiego

5.Czym
się
kierować
wybierając
ponadgimnazjalną.
6. Jak kształtować swój charakter.

szkołę Pedagog szkolny
Wychowawcy klas II

7.Co to jest dojrzałość – ocena własnej wartości, Wychowawcy klas II
konieczność podejmowania decyzji.
8. Zawód - wyzwanie dla młodego człowieka
Wychowawcy klas III
9.Podejmuję decyzje o mojej przyszłości

Wychowawcy klas III

10. Analiza skłonności zawodowych

Wychowawcy klas III
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11.Moje zainteresowania, a decyzje o wyborze Wychowawcy klas III
zawodu.
12.Poznajemy wybrane zawody
Wychowawcy klas III
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