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Załącznik nr 1 Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

PROGRAM REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE 

Temat Cele Korzyści dla uczestników Sposoby realizacji Osoby odpowie-
dzialne za reali-
zację 

Klasy 

Poznanie własnych zaso-
bów 

Rozpoznanie swoich możliwości i 
ograniczeń w zakresie wykonywania 
zadań zawodowych 

Analiza własnych zasobów( zaintere-
sowania, pasje, zdolności, wartości, 
cechy osobowości, stan zdrowia, 
przekonania) 

Określenie obszarów do roz-
woju edukacyjno-zawodowego i 
osobistego 

Godziny wychowawcze, lek-
cje podstaw przedsiębiorczo-
ści, wiedzy o społeczeństwie 

Pedagodzy i wy-
chowawcy, nau-
czyciele  

1., 2. 

Określenie własnego sys-
temu wartości, w tym war-
tości związanych z etyką 
zawodową 

Zdiagnozowanie zapotrzebowania 
uczniów na informacje edukacyjne i 
zawodowe 

Poznanie własnych zasobów w 
kontekście planowania ścieżki 
edukacyjno-zawodowej 

Godziny wychowawcze, lek-
cje religii, historii i inne zaję-
cia edukacyjne 

Wychowawcy, na-
uczyciele 

1., 2., 3. 

Moje pasje i talenty Autodiagnoza i diagnoza preferencji 
zawodowych 

Poszerzanie samoświadomości 
uczniów 

Wstęp do indywidualnej dia-
gnozy preferencji zawodowych 

Godziny wychowawcze, lek-
cje przedmiotowe 

Wychowawcy, pe-
dagodzy, nauczy-
ciele 

1., 2., 3. 

Cechy człowieka przedsię-
biorczego 

Kształtowanie postawy przedsiębior-
czej u uczniów 

Poznanie podstawowych typów po-
staw społecznych i wartości, jakie z 
nich wynikają 

Samoświadomość własnej krea-
tywności 

Lekcje podstaw przedsiębior-
czości, godziny wychowawcze 

Nauczyciele, pe-
dagodzy, wycho-
wawcy 

1., 2., 3. 

Znajomość podstaw prawa 
pracy 

Zapoznanie uczniów z podstawą 
prawa pracy, w tym rodzajami umów 
o pracę, sposobami ich rozwiązywa-
nia, prawami i obowiązkami pracow-
nika 

Znajomość podstaw prawa 
pracy oraz rodzajów umów o 
pracę 

Lekcje podstaw przedsiębior-
czości, udział w targach 
pracy, indywidualne konsulta-
cje z doradcami zawodowymi 

Nauczyciel pod-
staw przedsię-
biorczości, peda-
godzy 

1., 2., 3. 



Program realizacji doradztwa zawodowego na rok szkolny 2019/2020 

XXII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí w Warszawie 

2 z 3 

Temat Cele Korzyści dla uczestników Sposoby realizacji Osoby odpowie-
dzialne za reali-
zację 

Klasy 

Możliwości realizacji róż-
nych form aktywizacji za-
wodowej 

Poznanie różnorodnych ról społecz-
nych (pracownik, pracodawca, osoba 
prowadząca działalność gospodarczą) 

Znajomość form zatrudnienia i 
możliwości funkcjonowania na 
rynku pracy  

Lekcje podstaw przedsiębior-
czości, godziny wychowawcze 

Nauczyciele, pe-
dagodzy 

1., 2., 3. 

Świat zawodów i rynek 
pracy 

Zapoznanie uczniów z zasadami funk-
cjonowania rynku pracy oraz instytu-
cjami wspomagającymi planowanie 
ścieżki edukacyjnej 

Znajomość możliwości lokal-
nego, regionalnego, krajowego 
i europejskiego rynku pracy 

Godziny wychowawcze, lek-
cje podstaw przedsiębiorczo-
ści, wiedzy o społeczeństwie, 
inne zajęcia edukacyjne, 
targi i kiermasze pracy, dni 
otwarte i spotkania organizo-
wane przez wyższe uczelnie 

Pedagodzy, wy-
chowawcy, nau-
czyciele 

1., 2., 3. 

Autoprezentacja 

Przygotowanie do rozmowy 
kwalifikacyjnej 

Zapoznanie uczniów z zasadami przy-
gotowania autoprezentacji i doku-
mentów aplikacyjnych 

Umiejętność zaprezentowania 
siebie i swoich kompetencji 
podczas rozmowy kwalifikacyj-
nej 

Lekcje podstaw przedsiębior-
czości, targi pracy 

Nauczyciel pod-
staw przedsię-
biorczości, do-
radcy zawodowi 

1., 2., 3. 

Rozwijanie idei uczenia się 
przez całe życie 

Korzystanie z możliwości kontynuowa-
nia nauk i dalszego kształcenia 

Umiejętność określenia korzy-
ści wynikających z uczenia się 
przez całe życie w rozwoju oso-
bistym i zawodowym 

Godziny wychowawcze, lek-
cje przedmiotowe 

Wychowawcy, na-
uczyciele, peda-
godzy 

1., 2., 3. 

Zasady etyki w życiu zawo-
dowym 

Zapoznanie uczniów z zasadami etyki 
różnych zawodów 

Zdefiniowanie własnego sys-
temu wartości, w tym wartości 
związanych z pracą i etyką za-
wodową 

Godziny wychowawcze, lek-
cje przedmiotowe 

Wychowawcy, na-
uczyciele, peda-
godzy 

1., 2., 3. 

Indywidualny plan działa-
nia 

Planowanie różnych wariantów ście-
żek edukacyjno-zawodowych 

Planowanie na podstawie bi-
lansu własnych zasobów i war-
tości oraz informacji na temat 
edukacji i rynku pracy różnych 
wariantów ścieżek edukacyjno-
zawodowych, przewidywanie 
konsekwencje swoich działań 

Godziny wychowawcze, lek-
cje podstaw przedsiębiorczo-
ści, inne zajęcia edukacyjne, 
targi i kiermasze pracy, dni 
otwarte i spotkania organizo-
wane przez wyższe uczelnie w 
kraju i zagranicą 

Nauczyciele, wy-
chowawcy, peda-
godzy 

1., 2., 3. 

Badanie preferencji zawo-
dowych 

Badania zainteresowań zawodowych 
uczniów 

Poznanie swoich preferencji za-
wodowych 

Indywidualne konsultacje Pedagodzy 1., 2., 3. 
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Zatwierdzony uchwałą nr 26/2019 Rady Pedagogicznej XXII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí w Warszawie z dnia 
25 września 2019 roku. 
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