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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 16/2019 dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych 
im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji 

 Dzieci „Solidarność” w Radziszowie  
 z dnia 13 września 2019 r. 

 
 

 

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 
 w Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym   

wchodzącym w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera  
przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie  

na rok szkolny 2019/2020 

 
 
 
 

Opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 325) 
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Doradztwo zawodowe – kl. 1 - 4 liceum ogólnokształcącego 
 

Moduły Tematyka działań  Metody i formy realizacji 
działań/termin realizacji   

Podmioty 
zaangażowane do 
współpracy 

 Realizatorzy działań 

Poznawanie 
własnych 
zasobów 

Osobowość zawodowa 1. Zajęcia z wychowawcą – 
zgodnie z harmonogramem 
realizacji tematów  
 
2. Porady indywidualne dla 

uczniów – adekwatnie do 

bieżących potrzeb  

3. Diagnoza preferencji 
zawodowych – adekwatnie do 
bieżących potrzeb  

 Wychowawcy klas 
 
 
 
Doradca zawodowy  
 
 
 
Doradca zawodowy  

Predyspozycje i zainteresowania 1. Pozalekcyjne zajęcia 
wychowawcze z cyklu: W 
kręgu zainteresowań – 
zgodnie z miesięczną 
tematyką  
 
2. Zajęcia z wychowawcą: 
Moje hobby, prezentacja 
zainteresowań w kontekście 
wyboru zawodu -  zgodnie z 
harmonogramem realizacji 
tematów  
 
3. Udział w konkursach, 

 Wychowawcy zajęć 
pozalekcyjnych  
 
 
 
 
Wychowawca klasy 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy zajęć 
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prezentacjach talentów  - 
przez cały rok szkolny 
4.  Program „Zawodowy 
zawrót głowy dla Liceum” - 
zgodnie z harmonogramem 

pozalekcyjnych  
 
Doradca zawodowy 

Potrzeby, wartości i cele życiowe 1.  Zajęcia z wychowawcą – 
zgodnie z harmonogramem.  
2. Programowe zajęcia z języka 
polskiego – zgodnie z 
rozkładem materiału  

 Wychowawca klasy 
 
Nauczyciel wiedzy o 
społeczeństwie 

Autoprezentacja 1. Warsztaty z obszaru 
autoprezentacji (komunikacja 
werbalna i niewerbalna) -  IV 
2020 
2. Zajęcia z języka 
polskiego/WOS - „Portfolio” 

 Pedagog/psycholog 

Świat zawodów 
i rynek pracy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

System edukacyjny, czyli różne 
ścieżki kariery 

1. Programowe zajęcia z 
wiedzy o społeczeństwie – 
zgodnie z rozkładem 
materiału 
 
2. Program „Zawodowy 
zawrót głowy dla Liceum” - 
zgodnie z harmonogramem 

 Nauczyciel wiedzy o 
społeczeństwie 
 
 
 
Doradca zawodowy 

Dokumenty aplikacyjne 1. Programowe zajęcia z 
wiedzy o społeczeństwie – 
zgodnie z rozkładem 
materiału 
2. Programowe zajęcia 
edukacyjne – zgodnie z 

 Nauczyciel wiedzy o 
społeczeństwie 
 
 
Nauczyciele  
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Rynek 
edukacyjny i 
uczenie się 
przez całe życie  
 
 
 
 
 
 
 

rozkładem materiału (j. 
Polski, j.angielski, j.niemiecki) 

Zakładanie własnej działalności 
gospodarczej. Instytucje 
wspomagające planowanie ścieżki 
edukacyjno-zawodowej 

1. Wycieczka edukacyjna – 
dwa razy w roku  
 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Skawinie 

Doradca zawodowy,  

Perspektywy współczesnego rynku 
pracy. 

1. Programowe zajęcia z 
wiedzy o społeczeństwie – 
zgodnie z rozkładem 
materiału 
 
2. Wycieczka edukacyjna  - 2 
razy w roku szkolnym. 
 
3. Program „Zawodowy 
zawrót głowy dla Liceum” - 
zgodnie z harmonogramem 

 
 
 
 
 
Urzędu Pracy w 
Skawinie/ Firmy w 
środowisku lokalnym 

Nauczyciel wiedzy o 
społeczeństwie 
 
 
 
Doradca zawodowy 
 
 
Doradca zawodowy 

Planowanie 
własnego 
rozwoju i 
podejmowanie 
decyzji 
edukacyjno-
zawodowych 

Podejmowanie decyzji, bariery w 
realizacji planów 

1. Program „Zawodowy 
zawrót głowy dla Liceum” - 
zgodnie z harmonogramem 

 Doradca zawodowy 

Indywidualny plan działania 1. Programowe zajęcia z 
wiedzy o społeczeństwie – 
zgodnie z rozkładem 
materiału 
2. Indywidualne spotkania z 
doradcą zawodowym – 
według potrzeb 

 Nauczyciel wiedzy o 
społeczeństwie 
 
 
Doradca zawodowy 

 


