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SPECYFIKA I RANGA  
SPECJALISTYCZNEJ POMOCY  

            DORADCY ZAWODOWEGO w PORADNI  
wymaga: 

 

 Przestrzegania standardów diagnozy (warunki, narzędzia, etyka 
zawodowa) 

 Stałego doskonalenia i aktualizacji warsztatu pracy doradcy 

  Nastawienia na diagnozę i doradztwo indywidualne - metody 
dostosowane do potrzeb ucznia/rodzica/nauczyciela 

 Zgodności z procedurami orzekania i opiniowania zawartymi 
w prawie oświatowym oraz orzekania do zawodu, zgodnie  
z normami medycyny pracy. 

 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna  ma wyłączność  
orzekania i opiniowania w w/w sprawach. 

 

 



ROLĄ PORADNI W OBSZARZE                
       DORADZTWA ZAWODOWEGO JEST: 

 

Udzielanie bezpośredniego wsparcia młodzieży  
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz 
planowaniu kariery zawodowej poprzez: 

Prowadzenie badań diagnostycznych, mających na celu 
określenie predyspozycji i preferencji zawodowych 
uczniów, 

Udzielanie porad uczniom celem ułatwienia im poznania 
własnej osobowości i określenie preferencji zawodowych, 

 



Udzielanie specjalistycznej pomocy uczniom 
niepełnosprawnym oraz z przeciwwskazaniami 
zdrowotnymi do wykonywania zawodu: 

- wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego 
dla uczniów z niepełnosprawnościami, 

- wydawanie opinii w sprawie pierwszeństwa przyjęcia 
ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 
ponadgimnazjalnej (choroby przewlekłe) 

Udostępnianie  informacji o zawodach i ścieżkach 
edukacyjnych, typach szkół ponadgimnazjalnych i sieci 
szkolnictwa na poziomie lokalnym, krajowym, 
międzynarodowym, 

Prowadzenie zajęć warsztatowych,  prelekcji, punktów 
konsultacyjnych 

 

 



           
 

PROGRAM  DORADZTWA  ZAWODOWEGO 
REALIZOWNY JEST w 3-ch OBSZARACH: 
 

Poradnictwo dla uczniów – wspieranie uczniów w procesie 

podejmowania decyzji zawodowych /grupowe i indywidualne/ 

 

Poradnictwo dla rodziców – wspieranie rodziców w procesie 

podejmowania decyzji zawodowych ich dzieci 

 

Poradnictwo dla nauczycieli – wspomaganie nauczycieli  

w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego na rzecz 

uczniów 



PORADNICTWO GRUPOWE  
DLA UCZNIÓW OBEJMUJE: 

 

 Zajęcia grupowe na poziomie gimnazjum, aktywizujące do 
wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu  

 

• W roku szk. 2014/2015 w zajęciach tego typu 
uczestniczyło 1111 uczniów, tj. 44 klas III-cich, (147 
uczniów zgłosiło się na diagnozę zainteresowań  
i predyspozycji zawodowych) 

• W 3 pierwszych miesiącach roku szkolnego 2015/2016  
tego typu zajęciami objęto już 369 uczniów, tj. 17 klas, 
przeprowadzono diagnozę  40 uczniów 

 



PORADNICTWO GRUPOWE 
DLA UCZNIÓW OBEJMUJE c.d.: 

 Zajęcia grupowe na poziomie szkoły  ponadgimnazjalnej aktywizujące 
do wyboru kierunku studiów i zawodu  

 

    W roku szkolnym 2014/2015 zajęcia te przeprowadziliśmy w 20 
klasach II-gich LO, tj. dla 541 uczniów, z czego 50 zgłosiło się 
 na diagnozę w kierunku wyboru dalszej drogi kształcenia. 

 

 Konsultacje dla uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych –  
Punkty Konsultacyjne na terenie szkół (LO) 

 



           GRUPOWE ZAJĘCIA WARSZTATOWE  
W GIMNAZJUM  MAJĄ NA  CELU: 

  Pomoc uczniom w zakresie: 

 Samopoznania (analiza i autoanaliza potencjału, cechy charakteru, 
system wartości, style uczenia się) 

Określania predyspozycji i preferencji zawodowych 

Uświadamiania roli zainteresowań i kompetencji w wyborze ścieżki  
edukacyjno – zawodowej 

Wzmacniania umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji 

 Rozwijania umiejętności komunikacyjnych 

Motywowania do większego wysiłku intelektualnego, dążenia  
do sukcesu 

 Kształtowania odpowiedzialności za kierowanie własnym życiem 

 

 



GRUPOWE ZAJĘCIA WARSZTATOWE  
W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH   

MAJĄ NA CELU: 
  Poznawanie siebie, w tym diagnozę preferencji i zainteresowań 

zawodowych w odniesieniu do specyfiki profilu szkoły 

 Konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół oraz 
zawodów 

 Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju 
edukacyjno-zawodowego, kontynuowania nauki w szkołach 
wyższych, szkołach policealnych lub w systemie kształcenia 
ustawicznego 

 Przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: 
egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana 
zawodu, bezrobocie 

 Przygotowanie do samodzielnego sporządzenia dokumentów 
aplikacyjnych 

 Zapoznanie z uwarunkowaniami lokalnego rynku pracy oraz siecią 
instytucji wspierających młodzież przy wejściu na rynek pracy  

 



PORADNICTWO ZAWODOWE  
INDYWIDUALNE 

DLA UCZNIÓW OBEJMUJE: 
 Pomoc w wyborze kierunku kształcenia poprzez wykonywanie badań 

psychologicznych i pedagogicznych, określających możliwości 
poznawcze, osobowość, temperament oraz  zainteresowania  
i predyspozycje zawodowe  

Diagnozę wskazań i przeciwwskazań do zawodu/ kształcenia  
z tytułu stanu zdrowia, we współpracy ze specjalistami, w tym - 
lekarzem medycyny pracy 

Wsparcie ucznia przewlekle chorego i niepełnosprawnego opinią lub 
orzeczeniem na podstawie wieloaspektowej diagnozy 

 Rozmowy doradcze i porady -  na podstawie badań lub bez badań 

 Konsultacje bez badań, m.in. udzielanie informacji o szkołach, 
ośrodkach kształcenia, zawodach,  kierunkach studiów dla 
młodzieży ponadgmnazjalnej oraz kryteriach przyjęć do szkół 
 i uczelni 

 



STOSOWANE TESTY  
- narzędzia standaryzowane: 

  

W pracy diagnostycznej doradcy zawodowi w PP-P Nr 3 
stosują głównie testy psychologiczne. 

 

Najczęściej stosuje się testy badające: 

1.  Sprawność intelektualną, 

2.  Osobowość, 

3.  Zainteresowania 

 

 



STOSOWANE TESTY  
- narzędzia standaryzowane (m.in.): 

 DIAGNOZA ZAINTERESOWAŃ I PREDYSPOZYCJI 

ZAWODOWYCH   

 INWENTARZ ZAINTERESOWAŃ  (aut. A. FRYDRYCHOWICZ) 

WKP: WIELOWYMIAROWY KWESTIONARIUSZ PREFERENCJI  

(aut. A. MATCZAK), zainteresowania, charakter (improwizacja lub 

planowanie) i środowisko pracy (poziom stymulacji) 

WOPZ: WIELOASPEKTOWA OCENA PREFERENCJI ZAWODOWYCH – 

narzędzie on-line (f. APUS) 

MŁOKOZZ: MŁODZIEŻOWY KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCI  

I ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH  (aut. A. Paszkowska-Rogacz, 

w. komputerowa) 

 
 



 
TESTY  i  KWESTIONARIUSZE  

- autorskie 
 
 
Kwestionariusz dla ucznia (wersja autorska 

modyfikowana) 
 
Informacja o uczniu skierowanym  po poradę zawodową  

(wersja autorska modyfikowana) 
 
Kwestionariusze, ankiety rankingowe i check-listy 

(wartości, marzenia zawodowe, preferencje) 
 

 
 



FORMY PORADNICTWA  
DLA RODZICÓW 

Poradnictwo indywidualne dla rodziców na terenie PP-P 
Nr 3 na podstawie badań ucznia 

 

Poradnictwo i wsparcie grupowe  dla rodziców:  
prelekcje, wykłady, pogadanki, prezentacje – na terenie 
szkół  

 

Punkty Konsultacyjne (doradztwo, konsultacje, 
informacje) na terenie szkół - wg potrzeb zgłoszonych  
przez szkoły 

 

 



        OBSZARY WSPARCIA DORADCZEGO 
 DLA RODZICÓW: 

Ukazanie ważnej roli „towarzyszenia” rodziców w sytuacji doradzania 
wyboru zawodu przez ich dzieci, 

Uświadamianie rodzicom wielkiej wagi samodzielnego dokonania wyboru 
zawodu przez ich dzieci oraz tego, by nie kierowali się własnymi ambicjami 
lecz realnymi możliwościami dzieci w odniesieniu do zawodu oraz poziomu 
wybieranej szkoły, 

Udostępnianie zainteresowanym rodzicom informacji edukacyjnej  
i zawodowej o lokalnych szkołach (progi punktowe, informatory, teczki  
o zawodach, przewodniki po zawodach) 

Omawianie z rodzicami w formie rozmowy doradczej wyników 
przeprowadzonych badań indywidualnych i grupowych, diagnozujących 
preferencje zawodowe młodzieży, wsparcie decyzji szkolno-zawodowych  

Współdziałanie z rodzicami w procedurach diagnozy, opiniowania, 
orzekania i kierowania uczniów przewlekle chorych i niepełnosprawnych 
do klas w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, oraz w szkolnictwie 
specjalnym 



    PORADNICTWO DLA NAUCZYCIELI 
REALIZOWANE JEST POPRZEZ: 

Współdziałanie z pedagogami, psychologami, doradcami 
zawodowymi i wychowawcami w zakresie identyfikacji 
potrzeb i obszarów wsparcia szkoły w zadaniach doradztwa 
zawodowego (organizacja współpracy, procedury, tematyka 
zajęć,  itp.) 

Konsultacje indywidualne na terenie Poradni lub szkół,  
w szczególności dotyczące dalszego kształcenia młodzieży  
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym   
z niepełnosprawnościami  

Wsparcie merytoryczno-metodyczne, grupowe: spotkania 
GRUPY WSPARCIA doradców zawodowych na terenie 
Poradni 



PORADNICTWO DLA NAUCZYCIELI - c.d. 

Promowanie inicjatyw ogólnopolskich dla szkół, pod patronatem MEN 

i MPiPS, jak Ogólnopolski Tydzień Kariery czy Olimpiada z Wiedzy  

o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową 

Organizowanie spotkań nauczycieli realizujących doradztwo zawodowe 

z instytucjami wpierającymi szkoły (młodzież i nauczycieli)  

w realizacji zadań z doradztwa zawodowego, dla transferu informacji,  

wzbogacania warsztatu  pracy i wymiany doświadczeń.   
 

 W dniach 20.10.14-26.10.14r.,  w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 

Kariery, zgodnie z misją „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy”  PP-P Nr 3,  

we współpracy z WUP, PUP i OHP zorganizowała 3 spotkania  seminaryjne 

dla szkolnych doradców zawodowych z doradcami zawodowymi  

i pośrednikami pracy z radomskich instytucji rynku pracy.  



PORADNICTWO DLA NAUCZYCIELI - 
c.d. 

Udostępnianie (dla doradców zawodowych, pedagogów  
i psychologów) materiałów metodycznych do prowadzenia 
doradztwa zawodowego, w tym – opracowań autorskich  

Prowadzenie zajęć  o charakterze  lekcji otwartych dla 
nauczycieli chcących rozwinąć umiejętności doradcze 

Opracowanie i przekazywanie do użytku uczniów i szkół 
(corocznie) przez PPP-3 informatorów: 

„Informator o progach punktowych w naborze do 
radomskich szkół ponadgimnazjalnych” 

„Informator o przedmiotach kluczowych dla kierunków 
kształcenia ponadgimnazjalnego w szkołach Radomia” 



  WSPÓŁPRACA  PORADNI   
 z  PODMIOTAMI  i  INSTYTUCJAMI  

WSPIERAJĄCYMI    
 SYSTEM   DORADZTWA   ZAWODOWEGO  SZKÓŁ 

Lokalne - edukacyjne: 

RODON 

MSCDN 

Radomskie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne 

Od 2004 roku doradcy zawodowi PPP-3 aktywnie 
uczestniczą w Ogólnopolskich Targach Maturzysty 
organizując stoiska konsultacyjne dla maturzystów oraz 
prowadząc otwarte wykłady dla uczniów, nauczycieli  
i rodziców 



  WSPÓŁPRACA  PORADNI   
 z  PODMIOTAMI  i  INSTYTUCJAMI  

WSPIERAJĄCYMI    
 SYSTEM   DORADZTWA   ZAWODOWEGO w edukacji 

Lokalne – instytucje rynku pracy: 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej/WUP – Filia 
Radom 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Radomiu 

PUP w Radomiu 

 

Lokalne – służba zdrowia 

Przychodnia Medycyny Pracy 
 

Ogólnopolskie – organizacje pozarządowe:  

 Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej 
Polskiej 



KORZYSTAJĄC  Z  OFERTY  
        DORADZTWA ZAWODOWEGO  

w PP-P Nr 3  
w RADOMIU MŁODZIEŻ: 

 Zwiększa świadomość swoich: zdolności, możliwości, zainteresowań, 
ambicji,  mocnych i słabych stron, środków do realizacji planów 
zawodowych, oraz ewentualnych ograniczeń/barier i ich przyczyn 

Wiedzę o wymaganiach świata pracy i warunkach osiągania sukcesu  
w różnych obszarach kariery zawodowej 

 Konfrontację własnych predyspozycji z wymaganiami zawodowymi 

 Pomoc w dopasowaniu możliwości kształcenia i zawodu oraz 
wyrównania szans edukacyjnych w przypadku dysfunkcji 

Wsparcie w prognozie indywidualnych szans na sukces i karierę 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  
I ZAPRASZAM PAŃSTWA  

DO WSPÓŁPRACY 

PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3 

RADOM, ul. GŁÓWNA 3 
TEL./FAX: (48)33 14 510 

www.ppp3radom.org.pl  
ppp3radom@wp.pl  

  


