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CZĘŚĆ I 

1. Postawy prawne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w szkole: 
o Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, poz. 59 
o USTAWA z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw1)(Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)  
o ROZ. MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,szkołach i placówkach z póz. zm. 
o Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkachz póz. 
zm. 

o Rozporządzenie MEN z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego. 
2. Cel główny 

Celem doradztwa zawodowego jest wspieranie uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania samodzielnych i 
odpowiedzialnych wyborów edukacyjnych i zawodowych opartych na znajomości i rozumieniu siebie, systemu 
edukacji oraz rynku edukacyjnego i pracy. Upowszechnianie korzystania z doradztwa zawodowego 
na każdym etapie życia, jako źródła wsparcia osób uczących się przez całe życie. Re-projektowania własnych 
ścieżek kariery, przygotowanie do podjęcia roli zawodowej i rozwoju zawodowego. 
 

3. Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole 
W Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym 
zaangażowanisą wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele zawodu, nauczyciele 
przedmiotowi, wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciel-bibliotekarz, specjaliści: 
doradca zawodowy, pedagog oraz inne osoby zatrudnione w szkole. 
 



Dyrektor:  

 odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym;  
 współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji „Programu realizacji WSDZ”;  
 wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu doradztwa zawodowego w szkole a instytucjami 

zewnętrznymi;  
 zapewnia warunki do realizowania w szkole doradztwa zawodowego;  
 wspiera realizację działań związanych z doradztwem zawodowym; 

Doradca zawodowy: 

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją 
doradztwa zawodowego. 

2. Opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami opiekującymi sięoddziałami, 
programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz koordynacja jego realizacji. 

3. Wspieranie nauczycieliw zakresie realizacji działań określonych w programiedoradztwa zawodowego        z 
uwzględnieniem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

4. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, 
aktualizacjai udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego typu szkoły i 
poziomu kształcenia. 

5. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych  
mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów i słuchaczy. 

6. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć  
związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

7. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
8. Realizowanie działań wynikających z wymienionego programu. 



9. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego. 
 

Pedagog szkolny 
 współpracuje z doradcami zawodowymiw ramach realizacji działań z zakresu doradztwa 

zawodowego dla uczniów; (np. samopoznanie, budowanie poczuciawłasnej wartości, pomoc planowania 
kariery zawodowej uczniom, którzy wymagają specjalistycznego wsparcia ze względuna ograniczenia 
wynikającezestanuzdrowia – uczniowie SPE); 

 włącza się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych (informacje 
dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty); 

 współpracuje z nauczycielami, wychowawcami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z 
doradztwem zawodowym. 

Wychowawcy: 

 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów w trakcie bieżącej pracy   
z uczniami; 

 eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami 
programowymi doradztwa zawodowego; 

 włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego; 
 realizują tematy związane z doradztwem zawodowym na godzinach wychowawczych, we współpracy z 

doradcami zawodowymi i innymi specjalistami; 
 wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej; 
 współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowejich dzieci; 
 współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji 

działań związanych z doradztwem zawodowym. 



 
Nauczyciele przedmiotów (ogólnych, zawodowych i zajęć praktycznych): 

 prowadzą zajęcia związane z tematyką doradztwa zawodowego w ramach obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego; 

 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia słuchaczy w trakcie bieżącej 
pracy z uczniem; 

 eksponują w trakcie bieżącej pracy związki realizowanych treści nauczania z treściami 
programowymi doradztwa zawodowego;  

 współpracują z doradcą zawodowym w zakresie realizacji działań z doradztwa zawodowego dla 
uczniów i słuchaczy;  

 przygotowują  do udziału w konkursach zawodowych i inne; 
 prowadzą koła rozwijające zainteresowania i pasje uczniów; 

 
Nauczyciel-bibliotekarz:  

 współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 
realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;  

 udostępnia i aktualizuje zasoby dotyczące doradztwa zawodowego w bibliotece szkolnej;  

 

 

 

 

 



4. Odbiorcy działań związanych z doradztwem zawodowym w CNT  
4.1 .   Grupy realizujące zajęcia w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych i Turnusu Dokształcania  
Teoretycznego Młodocianych Pracowników i branżowej szkole I stopnia– 
Centrum Kształcenia ZawodowegoCNT 

A Cel doradztwa zawodowego 
Przygotowanie do aktywnego wejścia na rynek pracy, podjęcia roli pracownika i rozwoju zawodowego. 

B  Treści programowe 
Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 
Uczeń/słuchacz: 
1. Korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego formalnego, poza      
formalnego i nieformalnego. 
2. Określa własne potrzeby szkoleniowe. 
3.Rozpoznaje i analizuje możliwości doskonalenia zawodowego, przekwalifikowania i dokształcania. 
4.Określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym. 
5.Identyfikuje i analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy. 
6.Identyfikuje potrzeby i oczekiwania pracodawców, analizuje oferty pracy pod kątem własnych zasobów. 
7. Wskazuje metody poszukiwania pracy oraz możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego. 
 8. Samodzielnie sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców. 
         9. Porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, pracodawca lub osoba 
prowadząca działalność gospodarczą w obszarze, w którym się kształci, oraz analizuje podstawy prawa pracy, w tym 
rodzaje umów o pracę, sposoby ich rozwiązywania, prawa i obowiązki pracownika. 
10. Samodzielnie przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas rozmowykwalifikacyjnej. 
11. Korzysta z poradnictwa indywidualnego u doradcy zawodowego. 
12. Charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz instytucje wspomagające  
zakładanie własnej działalności gospodarczej. 



 
C  Warunki i sposoby realizacji 

 realizacja poprzez: 
 bieżącą pracę 
 zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów 
 podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego 

 
4.2 .UczniowieCNT Technikum nr 1 w Chojnicach 
A Cel doradztwa zawodowego 
Celem ogólnym doradztwa zawodowego w technikum jest przygotowanie uczniów do świadomego 
i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i dokonywania zmian decyzji edukacyjnych  
i zawodowych,uwzględniających poznawanie własnych zasobów oraz analizę informacji na temat rynku pracy  
i systemu edukacji. Przygotowanie do aktywnego wejścia na rynek pracy w tym podjęcia roli zawodowej i rozwoju  
zawodowego z uwzględnieniem edukacji całożyciowej. 
B Treści programowe 
1. Poznawanie własnych zasobów 
Uczeń: 
1.1 sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy („portfolio”); 
1.2 określa obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego; 
1.3 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych; 
1.4 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w 
planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 
1.5 analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe) w 
kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej; 



1.6 określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką zawodową. 
 
2. Świat zawodów i rynek pracy 
Uczeń: 
2.1 analizuje informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach ich uzyskiwania w 
kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych; 
2.2 analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz funkcjonujących na nim 
zasadach w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych; 
2.3 porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, pracodawca lub 
osoba prowadząca działalność gospodarczą oraz analizuje podstawy prawa pracy, w tym rodzaje umów o pracę, 
sposoby ichrozwiązywania, prawa i obowiązki pracownika; 
2.4 konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami pracodawców oraz wymaganiami 
rynku pracy; 
2.5 określa znaczenie i wskazuje możliwości realizacji różnych form aktywizacji zawodowej; 
2.6 sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców; 
2.7 przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej; 
2.8 charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz instytucje wspomagające 
zakładanie własnej działalności gospodarczej; 
2.9 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku 
pracy. 
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 
Uczeń: 
3.1 korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego; 
3.2 określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym; 



3.3 analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w ramach krajowego i 
europejskiego systemu kwalifikacji; 
3.4 wskazuje możliwości kontynuowania nauki. 
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 
Uczeń: 
4.1 ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej; 
4.2 sporządza indywidualny plan działania – planuje różne warianty ścieżek edukacyjno-zawodowych na podstawie 
bilansu własnych zasobów i wartości oraz informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki 
własnychdecyzji; 
4.3 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami i określonymi celami 
zawodowymi. 

 
C  Warunki i sposoby realizacji 

 realizacja poprzez: 
 bieżącą pracę z uczniami – nauczyciele, wychowawcy klas, doradcy zawodowi 
 zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów tj. działania związane z doradztwem 

zawodowym realizowane w szkole i poza nią – doradcy zawodowi, nauczyciele, wychowawcy klas 
 podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego–

nauczyciele realizujący te zajęcia 
 

4.5. Rodzice 
       A Odbiorcami działań realizowanych w zakresie WSDZ w szkole są również rodzice.Dotyczy to rodziców uczniów  
technikum orazrodziców słuchaczy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
 



4.6. Nauczyciele 
       A Odbiorcami działań realizowanych w zakresie WSDZ w szkole są także nauczyciele.Rada Pedagogiczna Technikum  
           nr 1 w Chojnicach została przeszkolona w zakresie realizacji działań z doradztwa zawodowego przez powiatowego  
konsultanta ds. doradztwa zawodowego, na szkoleniu w dniu 19 i 20 marca 2018 r. 
 
5.Diagnoza potrzeb w zakresie realizacji  programu WSDZ 
 
   AMetody diagnozy przyjęte w CNT: 

 konsultacje z uczniami/słuchaczami na zajęciach 
 rozmowa z nauczycielami podczas rady pedagogicznej 
 rozmowa, wywiad z pedagogiem szkolnym 
 rozmowa, wywiad z wychowawcami klas 
 badania ankietowe  
 diagnoza otoczenia społeczno-gospodarczego pod kątem kontynuowania i podjęcia współpracy 

 
 
 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ II 

1. Tabela 1. –program realizacji doradztwa zawodowego z uwzględnieniem WSDZ - plan działań na rok szkolny 
2022/2023 

 
Lp. 

 
Zadanie/tematyka 

działania 
 

 
Metody 
i formy 

 
Termin 

realizacji 

 
Oddział 

 
Osoby realizujące 

 

 
Uwagi 

1.  
 

Diagnoza 
zapotrzebowania  
na działania z doradztwa 
zawodowego. 

 konsultacje z  
uczniami 
na zajęciach 

 konsultacje z Radą 
Pedagogiczną   
Technikum nr 1 CNT 

 rozmowa, wywiad  
z pedagogiem  
szkolnym 

 rozmowa, wywiad z  
wychowawcami klas 

 

Cały rok  
szkolny 
2022/2023 
 
 

Wszystkie oddziały 
Technikum nr 1 CNT 

Doradca 
zawodowy SzOK  
 

 

2. Działania z zakresu 
doradztwa zawodowego, 
zespołu ds. 
wewnątrzszkolnego 
doradztwa zawodowego 

 współpraca w zakresie 
realizacji działań 
związanych z doradztwem 
zawodowym  w ramach 
WSDZ 

 spotkania organizacyjno-
informacyjne 

Zgodnie z 
potrzebami – 
planowane 
spotkanie  
raz w roku. 

Pedagog, 
przewodniczący 
zespołów 
przedmiotowych, 
wychowawcy klas 

Doradca zawodowy - 
koordynator WSDZ  

 

3. Udział w projekcie pn. 
ABSOLWENT NA RYNKU 
PRACY – Otwarte Dni 
Powiatowego Urzędu 

 zajęcia online 
 prezentacja multimedialna 

na określony temat (5 
tematów do wyboru) 

- 6.10.22 r. 
- 11.10.22 r. 
- termin 
składania 

 Kl. IV 
Technikum 
nr 1 

 Chętni 

 koordynator 
doradca zawodowy 
SzOK 

 nauczyciele 

 



Pracy w Chojnicach tj. 
 udział w zajęciach 

pn. Młody 
człowiek a 
wsparcie 
finansowe na 
aktywizację 
zawodową oraz  
Przedsiębiorczy z 
Chojnickim 
Urzędem Pracy 

 udział w 
konkursie na 
pracę w postaci 
prezentacji 
multimedialnej 
na wybrany 
temat 

 

prac 
30.11.2022 
r. 
 

uczniowie 
technikum 

prowadzący zajęcia 
 nauczyciele 

wychowawcy 

4. „Projekt Kariera – 
Wybieraj mądrze” - 
realizowany w ramach 
współpracy WUP, CIiPKZw 
Gdańsku 

 Formuła online. 
 Zajęcia informacyjne 
 Tematyka przybliżająca 

m.in. sytuację i trendy na 
pomorskim rynku pracy, 
kompetencje niezbędne do 
podjęcia satysfakcjonującej 
pracy w przyszłości, 
podkreślenie znaczenia 
odkrywania mocnych stron 
i talentów oraz 
całożyciowego uczenia się. 
 

październik  
2022 r.  

Wybrane klasy III 
technikum 

 Koordynacja 
doradca zawodowy 
SzOK 

 Prowadzenie 
doradcy zawodowi 
CIiPKZ WUP w 
Gdańsku 
 

 

5. Pomorskie Dni  Formuła online. listopad  Wybrane klasy IV  Prelegenci  



Przedsiębiorczości – WUP 
w Gdańsku 

 Tematyka zaproponowana 
przez organizatorów, do 
wyboru. 

2022 r. technikum zaproszeni przez 
WUP Gdańsk 

6.  Zajęcia służące  
rozbudzaniu świadomości 
konieczności planowania 
rozwoju i kariery 
zawodowej 

 Aktywizujące zajęcia 
grupowe 

 Tematyka związana  ze 
sporządzaniem bilansu 
własnych zasobów na 
podstawie dokonanej 
autoanalizy („portfolio”). 

 

Luty/ 
czerwiec 
2022 r. 
 

Kl. I technikum Doradca 
zawodowy SzOK 
 
 

 

7. Poradnictwo 
indywidualne  

 Diagnoza zasobów uczniów 
(zainteresowania, mocne 
strony, wartości, stan 
zdrowia, predyspozycje 
itp.). 

 Wsparcie w planowaniu 
przyszłości edukacyjno-
zawodowej. 

 Budowanie IPD. 
 Wsparcie informacyjne. 
 Wsparcie decyzyjne. 

Cały rok 
szkolny 
2022/2023 

Uczniowie CNT Doradca 
zawodowy SzOK 
 
 

 

8. Zajęcia zawodoznawcze 
dla uczniów klas VIII szkół 
podstawowych 

 Lekcje otwarte w 
zawodach, zajęcia 
warsztatowe lub 
informacyjne z doradztwa 
zawodowego zgodnie                
z potrzebami uczniów 

Cały rok  
szkolny 
2022/2023 

Promocja bazy i 
kształcenia w 
zawodach – kl. VIII SP 

 Nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 

 Doradca zawodowy 
SzOK 

 

9. Ścieżki edukacyjne po 
ukończeniu BS I st. 

 Zajęcia informacyjne 
dotyczące edukacji w BS II 
st. 

Rok  
szkolny 
2022/2023 

Kl. III BS I st. Turnus 
Dokształcania    
Teoretycznego 
Młodocianych 
Pracowników CKZ, 

Doradca zawodowy             
               SzOK 

 



CNT 
10. Zagadnienia tematyczne 

realizowane podczas 
obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z zakresu 
kształcenia ogólnego i 
zawodowego, zgodnie z 
Rozporządzeniem MEN z 
dnia 12 lutego 2019 r. w 
sprawie doradztwa 
zawodowego.  
 

 Przedmiotowe zajęcia 
dydaktyczne. 

 Tematyka wpisująca się w 
treści zgodne z 
załącznikiem nr 6 
Rozporządzenia MEN w 
sprawie doradztwa 
zawodowego z dnia 12 
lutego 2019 r. 

 Wytyczne do realizacji 
padlet pn. Doradztwo 
zawodowe na lekcjach 
przedmiotowych w CNT 

Cały rok  
szkolny 
2022/2023 

Wszyscy uczniowie 
CNT 

 Nauczyciele 
przedmiotów 
ogólnokształcących 
i zawodowych 

 

11. Drzwi otwarte 
szkoły/piknik edukacyjny 
Technikum nr 1  
w Chojnicach 

 opracowania o zawodach, 
w których prowadzi 
kształcenie Technikum nr 1 
– forma do uzgodnienia. 

 Poradnictwo indywidualne. 

23 kwiecień 
2022 r. 

Uczniowie, rodzice, 
nauczyciele, 
wychowawcy klas VIII 
SP 

 Dyrekcja, wszyscy 
nauczyciele, 
doradca zawodowy 

 

12. Udział w konkursach 
zawodoznawczych 

 Przygotowanie uczniów-
uczestników do konkursu 

Cały rok 
szkolny  
2022/2023 

Uczniowie 
technikum/CKZ 

 Nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 

 

13. Wycieczki 
zawodoznawcze 

 Zbiorowe wyjścia do 
zakładów pracy, wyjazdy 
na uczelnie wyższe 

Cały rok  
szkolny 
2022/2023 

Uczniowie CNT N-le zawodu  

14. Realizacja projektu 
„Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego w powiecie 
chojnickim”, w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Pomorskiego na lata 

 Unowocześnienie bazydo 
kształcenia zawodowego 

 Promocja oferty kształcenia 
przez Platformę 
Internetową Sieci Wsparcia 
Doradztwa Zawodowego w 
Powiecie Chojnickim – 
katalog zawodów, ścieżki 

Cały rok 
szkolny  
2022/2023 

Uczniowie CNT 
 

 Dyrekcja 
 Doradca zawodowy 

SzOK 

 



2014-2020, Osi 
Priorytetowej 3 Edukacja, 
Działania 3.3 Edukacja 
Zawodowa, Poddziałania 
3.3.1 Jakość edukacji 
zawodowej”. 

edukacyjne itp. 

15. Udział w targach 
edukacyjnych i pracy 

 Targi akademickie 
„Akademus” w Chojnicach  

 Targi Edukacji, Pracy i 
Kariery w Chojnicach 

 Targi Pracy 

Luty/maj 
2023 r. 

 Klasy IV 
technikum 

 Wyznaczeni 
nauczyciele  

 Doradca zawodowy 
SzOK 

 Wyznaczeni 
nauczyciele 

 

16. Obchody Europejskiego Dnia 
Języków Obcych 

 Rozwijanie kompetencji w 
zakresie języków obcych, 
ważnych na rynku pracy 

26.09.2022 
r. 

Uczniowie technikum mgr Anna Arkuszyńska,                 
mgr Joanna Barszczewska,           
mgr Anna Singer,  
mgr Katarzyna Słubik,                    
mgr Małgorzata 
Bembenek, 
mgr Hanna Jednoralska 
mgr Marietta 
Kuczkowskamgr 
Magdalena Mastrlorito,          
mgr Ewelina Migulina 

 

17. Obchody 
Międzynarodowego Dnia 
Języka Ojczystego 

 Rozwijanie kompetencji w 
zakresie językapolskiego 

21.02.2023 
r. 

Uczniowie technikum mgr Ilona Drobińska,  
mgr Beata Bruska        
mgr Kazimierz Jaruszewski,  
mgr Anna Kowalkowska,      
mgr Izabela Kwaśnik,                    
mgr Katarzyna Niemczyk,                                               
mgr Sylwia Zielinska-
Gugniewicz 

 

18. Obchody Światowego 
Dnia Matematyki 

 Rozwijanie kompetencji 
matematycznych 

10.03.2023 
r. 

Uczniowie technikum mgr Patrycja Drobińska-
Knopek,  
mgr Elżbieta Meller 

 



mgr Barbara Romanowska, 
mgr Weronika Wieczorek 

19. Wdrażanie Zintegrowanej 
Strategii Umiejętności – 
rozwój umiejętności 
zawodowych w edukacji 
formalnej i 
pozaformalnej, w tym 
uczeniu się dorosłych. 

 Promowanie i rozwój 
umiejętności zawodowych 
w edukacji formalnej i 
pozaformalnej, w tym 
uczeniu się dorosłych. 

 Obszar VI realizacja działań 
związanych z doradztwem 
zawodowym 

Cały rok 
szkolny  
2022/2023 

Uczniowie CNT  Nauczyciele 
kształcenia 
zawodowego 

 Doradca zawodowy 
SzOK 

 

20. Promocja oferty 
kształcenia  
Technikum nr 1, CNT 

 Udział w spotkaniach z 
rodzicami i uczniami 
organizowanymi przez 
szkoły podstawowe 

Grudzień  
2022 r. 
Marzec/maj  
2023 r. 

Rodzice/ uczniowie 
klas VIII szkoły 
podstawowej  

 Dyrektor 
 Nauczyciele  
 Doradca zawodowy 

 

21.  Zajęcia warsztatowe z 
doradztwa zawodowego 
pn. O co chodzi z tymi 
kompetencjami? oraz 
Budowanie obrazu 
własnej osoby. 

 Zajęcia warsztatowe I semestr, 
rok szkolny 
2022/2023 

Uczniowie klas IV 
technikum 

 Doradca zawodowy 
SzOK 

 

22. Aktualizacja opracowania 
padletu pn. Dokumenty 
aplikacyjne. Jak pisać? 

 Padlet udostępniony po 
przez link, przez e-dziennik 

I semestr, 
rok szkolny 
2022/2023 

Uczniowie kl. IV 
technikum 

 Doradca zawodowy 
SzOK 

 

 

 

 

 

 



2. Sojusznicy – sieć instytucji, osób współpracujących ze szkołą. 

2.1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach 
 Wsparcie dla uczniów/słuchaczy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
 Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie realizacji jego zadań. 
 Współpraca z doradcami zawodowymi Szkolnego Ośrodka Kariery „Kreator” CNT. 

 
2.2 Współpraca z lokalnymi, regionalnymi pracodawcami 

 FHU Mariusz Dziadosz ul. Szkolna 3/2 Jarcewo, 89-606 Charzykowy 
 REMPRODEX Sp. z o.o.  ul. Jerzego z Dąbrowy 3, 77-300 Człuchów 
 ELPROTEKT s.c. Ireneusz i Jacek Gwiazda ul. Bema 25, 77-300 Człuchów 
 ELEKTRO-INSTAL Dominik Szmagliński ul. Fredry 10B,  89-600 Chojnice 
 Wiatro-Solar Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 18, 89-600 Chojnice 
 Zakład PUH Sławomir Solecki  ul. Witolda Looka 2, 89-600 Chojnice 
 SPR Polska Sp. z o.o.  , ul. Tucholska 10 , 89-650 Czersk 
 ZREMB ,  ul. Przemysłowa 15 , 89-600 Chojnice 
 MECHANIK POJAZDOWA Ślusarstwo Blacharstwo Jacek Rudnik Głodowo 48 77-130 Lipnica 
 SANIGAZ Monika Radomska , ul. Kasztanowa 14, 89-620 Chojnice 
 Partner Systems sp. z o.o. ul. Jerzego z Dąbrowy 5d 77-300 Człuchów 
 Zakład PUH TECA , Stanisław Teca,  ul. B. Bukowskiego 6 Czyczkowy, 89-632 Brusy 
 Elektro House – Obsługa Branży Elektrycznej, ul. Henryka Sienkiewicza 31, 89-600 Chojnice 
 STOLTMANN, ul. 2 Lutego 5, 89-632 Brusy 
 PHU Szopińscy Sp. z o.o., ul. Gdańska 118 , 89-600 Chojnice 
 PPUH KINSTAL, Małe Chełmy 1a, 89-632 Małe Chełmy 



 Usługi Elektryczne  Reszka Marek, ul. Leśna 3, Borowy Młyn  
 S-SEVENTY Karol Janikowski, ul. Wąska26, 89-606 Charzykowy 
 Usługi Ogólnobudowlane LUX   
 Gastel Prefabrykacja S.A. ul. Dworcowa 30a    83-440 Karsin  
 Proterm Plus Sp. z o.o. ul. Okrężna 28, 89-600 Chojnice 

 
2.3 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach 

 udział w Targach Pracy  
 udostępnianie informacji na temat ofert pracy w kraju i za granicą; 
 udostępnianie publikacji m.in. na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy; 
 współorganizowanie spotkań informacyjno-doradczych – np. dotyczących sytuacjina rynku pracy lub dotacji na 

założenie działalności gospodarczej. 
2.4 Współpraca z WUP, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w  Gdańsku 

 zajęcia online dla uczniów szkół ponadpodstawowych z cyklu „Projekt Kariera- Wybieraj mądrze” 
 „Projekt Kariera – Wybieraj mądrze” - realizowany w ramach współpracy partnerskiej WUP, CIiPKZ      w Gdańsku 

– prowadzenie doradca zawodowy SzOK 
 Udział Pomorskich Dniach Przedsiębiorczości – WUP w Gdańsku 

 
 
 
 
 
 
 



CZĘŚĆ III 
1. Kontrola i monitorowanie działań WSDZ 

Zamonitoring WSDZ w roku szkolnym 2021/2022 odpowiadajądyrektor i doradcy zawodowiAlina Urbańska, 
Małgorzata Szulc, które raz na semestr prowadzą rejestrrealizacji. 
 
 

2. Słownik pojęć 
 Działania związane z doradztwem zawodowym – ogół zaplanowanych i systematycznych działań 

podejmowanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę, których celem jest przygotowanie i wspieranie 
uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Działania te obejmują m.in. zajęcia z 
zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, działania 
skierowane do rodziców i nauczycieli, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.  

 Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego – zajęcia grupowe organizowane dla uczniów klasy VII i VIII 
szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum (Ustawa z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 109.1. pkt 7), których wymiar określa Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 703).  

 Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone 
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Ustawa Prawo oświatowe art. 109.1. pkt 5 oraz 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz 
placówkach – Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).  

 Preorientacja zawodowa – ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i 
rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy.  



 Orientacja zawodowa – ogół działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym ukierunkowanych na 
kształtowanie u uczniów klas I–IV szkoły podstawowej pozytywnych i proaktywnych postaw wobec pracy i 
edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodówi 
rynku pracy.  

 Doradztwo zawodowe – uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie uczniów klas 
VII–VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych w procesie świadomego i samodzielnego 
podejmowania decyzji edukacyjnych, a także zawodowych.  

 Uczeń – dziecko (na etapie wychowania przedszkolnego), uczeń (na etapie szkoły podstawowej, szkoły 
ponadpodstawowej z wyłączeniem szkoły policealnej), słuchacz (w szkole policealnej).  

 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) – celowe, uporządkowane i wzajemnie 
powiązane działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez daną szkołę lub placówkę. 


