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I Podstawy prawne 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, 

poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji 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) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 

roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 

psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r.  

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 

r., Nr 15 poz. 142 z późniejszymi zmianami)  

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r.  

w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie 

młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które 

ukończył gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły 

gimnazjum (Dz. U. z 2002 r., nr 214 , poz. 1808) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. 

w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek 

kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego,  

w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. 

Nr 132, poz. 1225) 

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. 

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub 

wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów 

doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są 

naraŜeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych 

dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań (Dz. U. Nr 120, poz. 767 

i z 1998 r. Nr 58, poz.374) 
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II Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum im. gen.  

J. Hallera w Owidzu obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu 

prawidłowego przygotowania uczniów do planowania własnej kariery życiowej oraz 

pełnego i prawidłowego uczestnictwa w rynku pracy. 

System określa cele, zadania oraz formy pracy zawodoznawczej w ramach rocznego 

planu działania i jest włączony do Programu Wychowawczego Szkoły. 

Organizacją Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zajmuje się 

doradca zawodowy. 

 III Główne cele pracy w zakresie doradztwa zawodowego: 

 Przygotowanie uczniów do świadomego i umiejętnego planowania kariery 

zawodowej, do podjęcia trafnych decyzji zawodowych i edukacyjnych 

 Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny 

 Modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości 

(zawyżona lub zaniżona) 

 Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach 

 Kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia  

z wymaganiami wybieranego zawodu 

 Zapoznanie z ofertą, strukturą szkolnictwa wyższego 

 Współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań 

 IV Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego: 

 Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia 

 Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

 Prowadzenie działalności informacyjno-doradczej 

 Udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom 

 Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej 

 Współpraca z instytucjami wspierającymi Wewnątrzszkolny System Doradztwa 

Zawodowego, np. z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, czy innymi instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i pomoc specjalistyczną  
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 Pomoc i udostępnianie informacji o szkolnictwie wyższym i systemie kształcenia 

ustawicznego 

 Współpraca wszystkich pracowników szkoły w celu realizacji zadań 

 V Zadania szczegółowe: 

a) w zakresie pracy z młodzieżą: 

 wdrażanie uczniów do samopoznania 

 kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron 

 wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów 

 rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie 

 przełamywanie barier emocjonalnych 

 wyrabianie szacunku dla samego siebie 

 planowanie własnego rozwoju 

 konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów 

 poznanie możliwych form zatrudnienia 

 zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących 

poszukiwaniu pracy 

 zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji 

 zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej 

 rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy 

 poznanie lokalnego rynku pracy 

 kreowanie własnej kariery zawodowej w wyniku samozatrudnienia 

 poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego 

 orientacja zawodowa w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu 

 rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do   

poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych 

i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność) 

b) w zakresie pracy z rodzicami: 

 przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez 

nie decyzji edukacyjnych i zawodowych 

 udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich 

rodzicom 
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c) w zakresie współpracy z nauczycielami: 

 uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej 

 lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły  

i rynku pracy 

 pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu  

w ramach lekcji przedmiotowych 

 nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą 

 VI Zakres treści realizowanych w poszczególnych klasach 

Klasa I: 

 Zapewnienie uczniom poznania specyfiki lokalnego i regionalnego rynku pracy  

w aspekcie realizowanego kierunku kształcenia i kierunków pokrewnych. 

 Przedstawienie możliwości nabywania kwalifikacji zawodowych w trakcie nauki  

w szkole. 

 Określenie zgodności posiadanych przez uczniów predyspozycji z realizowanym 

kierunkiem kształcenia. 

Klasa II: 

 Praca indywidualna z uczniami: reorientacja zawodowa w przypadkach 

niewłaściwych wyborów, pomoc w przezwyciężaniu problemów szkolnych, 

wskazywanie możliwości uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w systemie 

pozaoświatowym. 

Klasa III: 

 Rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do  

poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych  

i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność). 

 Cechy dobrego pracownika. 

Klasa IV: 

 Kształtowanie umiejętności świadomego wyboru i poszukiwania pracy. 

 Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego  

i kontynuacji nauki w szkołach wyższych, szkołach policealnych i w systemie 

kształcenia ustawicznego. 
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VII Współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem edukacyjno- 

zawodowym 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim 

2. Ochotniczy Hufiec Pracy  

3. Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim 

4. KOWEZiU 

5. Szkoły wyższe, policealne 

VIII Model sylwetki absolwenta 

Absolwent Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu to człowiek świadomy 

swoich możliwości, odpowiedzialny za decyzje i samodzielnie kierujący własną karierą 

życiową. 

Pożądanym efektem oddziaływań wychowawczych powinien być absolwent, który: 

 potrafi konstruktywnie rozwiązywać problemy, prawidłowo funkcjonować  

w społeczeństwie oraz korzystać z systemu wsparcia społecznego, 

 potrafi selektywnie korzystać ze źródeł informacji, zdobytą wiedzę wykorzystywać  

w praktyce, 

 rzetelnie wykonuje pracę zawodową; jest elastyczny i mobilny wobec zmieniającego 

się rynku pracy. 

Efektem końcowym realizacji programu jest przygotowanie absolwenta do 

pełnego i aktywnego funkcjonowania na krajowym i unijnym rynku pracy.  


