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I. Wprowadzenie
Wprowadzenie do szkoły doradztwa zawodowego zostało podyktowane potrzebą
stałego uświadamiania młodym ludziom konieczności posiadania wiedzy o sobie samym w
kontekście dokonywania wyborów zawodowych oraz o kosztach tych decyzji zawodowych
kształtujących ich przyszłość. Decyzje dotyczące wyboru zawodu mają wymiar szczególny,
gdyż warunkują sukcesy bądź niepowodzenia w obszarze przyszłego życia zawodowego jak
również osobistego. Młodzi ludzie, w okresie dorastania, widząc liczne przeszkody w sobie i
w otoczeniu, nie spieszą się do szybkiego ustanowienia swojej kariery jako planu
całożyciowego. Kariera to przecież droga profesjonalnego rozwoju, którą młody człowiek
powinien przejść w swoim życiu. Rozwój zawodowy, czyli karierę, można postrzegać w
różny sposób: jako cel sam w sobie, jako środek służący uzyskaniu innych celów (np.
wartości materialnych, prestiżu, władzy) lub jako produkt uboczny codziennej pracy
zawodowej. Można też oczywiście ograniczyć swój rozwój do wykonywania bieżących
zadań, w trakcie których można nabywać nowe umiejętności i poszerzać swoje kwalifikacje.
Planowanie kariery zawodowej uczniów winno być sprawą priorytetową na każdym etapie
edukacji. Uczeń szkoły zawodowej, który wstępnie dokonał już wyboru zawodu, częściej
planuje swoją przyszłość i zależy mu na sukcesach zawodowych, dlatego chętniej korzysta z
pomocy doradczej, aby świadomie zaplanować własny rozwój i doskonalić swoje
umiejętności. W związku z tym, rola doradcy na tym etapie jest bardzo ważna. To doradca
zawodowy ma przygotować ucznia do wejścia na rynek pracy, nauczyć go mobilności na
rynku pracy, bycia profesjonalistą, który będzie fachowo realizował zadania zawodowe,
wspomóc w przekwalifikowaniu się, jeżeli wybrany przez niego zawód został nietrafnie
wybrany. Jest to związane z powstawaniem nowoczesnych technologii, ciągle rosnącymi
potrzebami ludzi, nowymi wyzwaniami w gospodarce, kulturze, ekonomii i rozwojem
społeczeństwa.
Te i inne przesłanki powodują, że zachodzi potrzeba udzielania profesjonalnej pomocy
w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego uczniom i ich rodzicom.
Adresatami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są: uczniowie, rodzice,
nauczyciele, środowisko lokalne. Obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami,
rodzicami i nauczycielami, ma charakter planowanych działań.
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II. PODSTAWY PRAWNE DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE
Podstawy prawne regulujące tworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa
Zawodowego
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, (t. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 910).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
6. Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone przez Komisję
Europejską w 2000r. jako jedno z 6 głównych założeń wymienia zalecenie dotyczące
profesjonalnej pomocy doradczej dla uczniów w zakresie planowania kariery
zawodowej. Zdecydowana większość państw Unii Europejskiej już od dawna stosuje
to zalecenie w praktyce.
7. Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 18 Maja 2004 - 9286/04 jest to najważniejszy do
tej pory dokument wydany przez Unię Europejską dotyczący poradnictwa
zawodowego. „Wszyscy obywatele Europy powinni mieć dostęp do usług związanych
z poradnictwem, informacją zawodową i planowaniem kariery na każdym etapie
swojego życia”. Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 przyjęta
przez Radę Ministrów 8 lipca 2003r. jako jeden z priorytetów uznaje tworzenie
zasobów informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwoju zasobów
doradczych.
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie
doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 325).
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III. PODSTAWOWA TERMINOLOGIA
PORADNICTWO ZAWODOWE - długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze,
towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy
uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej
jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.
ORIENTACJA ZAWODOWA - działania wychowawcze szkoły, rodziców i innych osób,
grup i instytucji - mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery
zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru
zawodu i szkoły.
DORADZTWO ZAWODOWE - świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji
wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola
problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek,
sugestii oraz instrukcji.
DORADCA ZAWODOWY - osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych
i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu,
kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację
życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując
z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w
tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik,
diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.
INFORMACJA

ZAWODOWA

-

zbiory

danych

potrzebnych

jednostce

do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres
treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju
zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji.
INFORMACJA

EDUKACYJNA

-

zbiory

danych

potrzebnych

jednostce

do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem i nabywaniem kwalifikacji.
ZAWÓD - wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji,
wykonywanych w uregulowany sposób i systematycznie, stanowiący podstawę utrzymania
i zapewniający pozycję w społeczeństwie.
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO (WSDZ) - ogół
działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu,
poziomu i kierunku kształcenia. System powinien określać: role i zadania doradcy w ramach
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rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, formy i metody
pracy.
VI. GŁÓWNY CEL DORADZTWA ZAWODOWEGO
Celem ogólnym doradztwa zawodowego w technikum jest przygotowanie uczniów do
świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i zmian decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających poznawanie własnych zasobów oraz analizę
informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji.
Opis zakładanych efektów kształcenia:
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 lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz
funkcjonujących na nim zasadach w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych;
2.2 określa zawody i stanowiska pracy, dla których bazę stanowią jego kwalifikacje,
z uwzględnieniem zawodów przyszłości i zapotrzebowania rynku pracy;
2.3 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;
2.4 konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami
pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy;
2.5 określa znaczenie i wskazuje możliwości odbycia stażu zawodowego lub zdobycia
zatrudnienia z wykorzystaniem dostępnych form aktywizacji zawodowej;
2.6 sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców;
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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 i doskonalenia
zawodowego formalnego, poza formalnego i nieformalnego;
3.2 analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych kwalifikacji
zawodowych w ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji;
3.3 określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i
zawodowym;
3.4 analizuje 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 edukacyjnozawodowej;
4.2 sporządza indywidualny plan działania – planuje różne warianty ścieżek edukacyjnozawodowych na podstawie bilansu własnych zasobów i wartości oraz informacji na temat
rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji;
4.3 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi
zasobami i określonymi celami zawodowymi.

V. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z DORADZTWEM ZAWODOWYM I ICH ADRESACI
Działania związane z doradztwem zawodowym są kierowane do uczniów, rodziców
i nauczycieli.
1) Działania kierowane do uczniów:
 udzielanie porad i konsultacji indywidualnych;
 prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie
własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się
przez całe życie; planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji zawodowych;
 pomaganie uczniom w przygotowywaniu teczek „portfolio”;
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 przygotowanie do olimpiad, konkursów i warsztatów dotyczących planowanej ścieżki
zawodowej;
 realizowanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach przedmiotowych
z uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu;
 angażowanie w organizację uroczystości i imprez szkolnych;
 promowanie idei wolontariatu;
 angażowanie w działania na rzecz promocji szkoły;
 organizowanie praktyk zawodowych;
 tworzenie kół zainteresowań zgodnie z oczekiwaniami uczniów;
 inspirowanie do zdobywania nowych umiejętności poprzez udział w dodatkowych
zajęciach zawodowych;


organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami instytucji rynku pracy;



organizowanie wizyt w firmach, w których znajdują się stanowiska pracy zgodne
z kierunkiem kształcenia uczniów;



informowanie o dodatkowej ofercie kształcenia zawodowego i rozwoju osobistego;



umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych i targach dotyczących rynku
pracy;



umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych, targach pracy i edukacyjnych
dotyczących planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej;



inspirowanie i pomaganie w przygotowywaniu Indywidualnych Planów Działania
(IPD) przez uczniów.

2) Działania kierowane do nauczycieli, wychowawców, specjalistów:


prowadzenie lekcji koleżeńskich;



współpraca doradcy zawodowego z pedagogiem szkolnym w zakresie preferencji
zawodowych uczniów,



prezentowanie działań WSDZ na posiedzeniach rady pedagogicznej;



organizowanie wizyt studyjnych w firmach;



organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami instytucji rynku
pracy w tym z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy;



udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego;



wspieranie w realizacji zadań z doradztwa zawodowego.

8

3) Działania kierowane do rodziców:
 organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym
w szkole;
 konsultacje doradcze dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych
uczniów;
 udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi przez stronę
internetową szkoły, portale społecznościowe, tablice informacyjne, e-dziennik).
Doradztwo zawodowe dla uczniów jest realizowane:


podczas grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym,



podczas zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz w czasie
wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy
z uczniami;

są one prowadzone przez doradcę zawodowego, pedagoga szkolnego,

nauczycieli i wychowawców m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych, zajęciach z wychowawcą i innych zajęciach, a także w formie
indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez doradcę zawodowego (lub
innych specjalistów, wychowawców, nauczycieli)
Doradztwo

zawodowe

dla

uczniów

jest

realizowane

w

formie

grupowej

i indywidualnej.

VI. REALIZATORZY DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z DORADZTWEM
ZAWODOWYM
W realizację działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy
członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele, nauczyciel-bibliotekarz, specjaliści,
m.in. pedagog szkolny i doradca zawodowy.
Działania w obszarze doradztwa dla poszczególnych osób i forma organizacji
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa:
1) Dyrektor:


odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym;



współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ;



wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu doradztwa zawodowego w szkole,
a instytucjami zewnętrznymi;
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zapewnia warunki do realizacji doradztwa zawodowego w szkole;



organizuje w szkole wspomaganie działań związanych z doradztwem zawodowym.

2) Doradca zawodowy:


określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;



pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;



prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i zajęcia związane
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;



wspiera

nauczycieli,

wychowawców,

specjalistów

i

rodziców

w

realizacji

działań związanych z doradztwem zawodowym;


prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów;



systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na
działania związane z doradztwem zawodowym;



planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania
związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy
z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;



gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe
dla danego poziomu kształcenia;



organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą
efektywność działań z zakresu doradztwa zawodowego;



współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z doradztwem
zawodowym;



gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z doradztwem zawodowym;

 współpracuje ze specjalistami takich instytucji jak, np.: Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej, Wojewódzkim Urzędem Pracy - instytucjami rynku
pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji doradztwa
zawodowego.
3) Wychowawcy:
 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 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;
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 wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu
kariery zawodowej;
 współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjnozawodowej ich dzieci;
 współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami
w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.
4) Nauczyciele przedmiotów (ogólnych i zawodowych):
 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści
nauczania z treściami programowymi doradztwa zawodowego;
 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć doradztwa
zawodowego dla uczniów;
 przygotowują uczniów do udziału w konkursach, warsztatach zawodowych;
 prowadzą koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe;
 współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami
w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.
5) Specjaliści – przedstawiciele: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,
Państwowej Inspekcji Pracy, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej,
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta Rzeszowa – Biuro Ewidencji
Działalności Gospodarczej i Zezwoleń:
 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 włączają treści z zakresu doradztwa zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia
dla uczniów;
 współpracują z wychowawcami klas w ramach realizacji działań z zakresu
doradztwa zawodowego dla uczniów;
 włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty);
 współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami
w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.
6) Nauczyciel - bibliotekarz:
 współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami
w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;
 udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego.
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Zależnie od koncepcji pracy zakresy czynności dla poszczególnych osób angażujących się w
realizowanie WSDZ w szkole mogą ulegać zmianom.
7) Zasoby materialne przydatne w realizacji działań związanych z doradztwem
zawodowym
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w specjalnie przeznaczonej do tego
sali lub innej sali, w której znajduje się komputer z dostępem do Internetu oraz rzutnik
multimedialny. Doradca zawodowy ma umożliwiony dostęp do pracowni komputerowej w
celu prowadzenia zajęć grupowych dla uczniów. Zajęcia związane z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu (doradztwo indywidualne) odbywają się w gabinecie lub pokoju z
dostępem do Internetu dla doradcy zawodowego oraz dla uczniów.
Wyposażenie doradcy zawodowego stanowią:
 biblioteczka z materiałami i publikacjami dla uczniów, dla nauczycieli
i rodziców (przewodnik po zawodach, teczki informacji o zawodach, poradniki,
materiały informacyjne o zawodach, ulotki, informatory na temat zatrudnienia
i rynku pracy, broszury, klasyfikacja zawodów i specjalności, itp.);
 sprzęt do ekspozycji materiałów drukowanych (tablica informacyjna);
 sprzęt do powielania materiałów informacyjnych (np. drukarka, kserokopiarka);
 zbiory informacji drukowanych (informatory, ulotki, czasopisma specjalistyczne, itp.);
 zbiory informacji multimedialnych (filmy, płyty CD, programy komputerowe itp.);
 materiały wspomagające pracę doradcy i nauczycieli: kwestionariusze, scenariusze
zajęć itp.;
 materiały biurowe i inne niezbędne do realizacji zajęć z zakresu doradztwa
zawodowego, np. brystol, markery;
 tablice ( ścienna, magnetyczna).
8) Sojusznicy – sieć współpracy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wsparcie merytoryczne stanowią: Poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczne, Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, Centra Kształcenia
Zawodowego. Szkoła dodatkowo pozyskiwać będzie

partnerów wspierających działania

związane z doradztwem zawodowym (instytucje, placówki, firmy), które mogą być
angażowane w działania kierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
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Działania placówek współpracujących ze szkołą w obszarze doradztwa zawodowego:
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (PPP):
 diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów;
 udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu
kształcenia i kariery;
 prowadzenie dla pracowników szkół szkoleń, kursów, szkoleniowych rad
pedagogicznych;
Placówki zajmujące się doskonaleniem nauczycieli:
 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji dla doradców zawodowych
oraz osób zainteresowanych doradztwem zawodowym;
 tworzenie sieci doradców zawodowych oraz osób zainteresowanych doradztwem
zawodowym;


przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie:
 kształcenie praktycznej nauki zawodu;
 przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z części
praktycznej;
 współorganizowanie konkursów zawodowych dla uczniów;
 podejmowanie współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców;
 współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze zawodowym.
Uczelnie, szkoły wyższe: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
Uniwersytet Rzeszowski:
 udostępnianie informacji o ofercie edukacyjnej i zawodowej szkoły;
 organizowanie szkoleń i kursów dla uczniów;
 pomoc podczas rekrutacji uczniom zainteresowanym kontynuowaniem nauki po ukończeniu technikum;
 współorganizowanie spotkań informacyjno-doradczych dla uczniów.
Urzędy Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Państwowa
Inspekcja Pracy, Urząd Miasta Rzeszowa – Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń:
 udostępnianie zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych;
 diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów;
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 udzielanie uczniom porad i konsultacji;
 realizacja projektów edukacyjnych;
 współorganizowanie różnych przedsięwzięć z zakresu doradztwa zawodowego
(prowadzenie warsztatów dla uczniów);
 udzielanie porad dotyczących rynku pracy za granicą (usługi doradców Sieci
Europejskich Ofert Pracy EURES);
 udostępnianie informacji na temat ofert pracy w kraju i za granicą;
 udostępnianie publikacji m.in. o sytuacji na rynku pracy;
 prowadzenie dla pracowników szkół, doradców zawodowych szkoleń, konferencji;
Pracodawcy: Elektromontaż Rzeszów S.A., PGE Dystrybucja S.A. o/Rzeszów, PGE
Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, ELMAK Sp. z o.o. Rzeszów,
Ideo Sp. z o.o. Rzeszów, Quatro Computers Maciej Zachara, PHPU FAZA, WAGO
ELWAG Sp. z o.o. Wrocław, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ML SYTSTEM S.A.
Rzeszów, SONEL S.A. Świdnica, Foto-ceramika Rzeszów.
 współorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów;
 realizacja projektów edukacyjnych;
 współorganizowanie konkursów zawodowych;
 włączanie się w modyfikowanie programów nauczania;
 współorganizowanie szkoleń, seminariów zawodowych;
 organizowanie szkoleń, seminariów i staży zawodowych dla uczniów
i nauczycieli;
 sponsorowanie przedsięwzięć wzbogacających ofertę edukacyjno-zawodową
i bazę dydaktyczną szkoły;
 organizowanie wizyt studyjnych w firmach dla uczniów i nauczycieli
 współorganizowanie spotkań z przedstawicielami firm dla uczniów.
Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE):
 organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji z zakresu doradztwa zawodowego;
 przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego;
 opracowywanie dokumentów wspierających pracę doradcy zawodowego (programy,
wzorcowe rozwiązania, e-zasoby);
 prowadzenie platformy Moodle z informacjami, zasobami z zakresu doradztwa zawodowego.
Organizacje pozarządowe: Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta,
Caritas Diecezji Rzeszowskiej:
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 propagowanie idei wolontariatu;
 umożliwianie uczniom doświadczania pracy.
W zależności od specyfiki szkoły, jej potrzeb i możliwości, a także otoczenia społecznogospodarczego szkoła nawiązuje kontakty, tworzy sieć współpracy z podmiotami, które
angażują się w działania z zakresu doradztwa zawodowego .

Doradca zawodowy: Magdalena Kuryłowicz
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