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Podstawy prawne Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

 w ZST w Leżajsku 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2017 poz. 860) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dziennik Ustaw 2017 r. poz.703) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2017 r. poz. 622) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017 

poz. 649) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie 

doradztwa zawodowego (Dziennik Ustaw 2018 r. poz.1675). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie 

doradztwa zawodowego ( Dziennik Ustaw 2019 r. poz. 325) 

 

Główny cel realizacji doradztwa zawodowego w technikum i branżowej 

szkole I stopnia 

Celem ogólnym Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego funkcjonującego  

w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku na poziomie branżowych szkół I stopnia jest ogół 
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skoordynowanych działań podejmowanych przez społeczność szkolną zmierzających do 

przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.  Pozwala 

uczniom świadomie i samodzielnie planować karierę, podejmować decyzje dotyczące zmian 

w życiu zawodowym, uwzględniając własne zasoby ( mocne strony, predyspozycje, 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów) oraz analizę informacji na temat rynku pracy  

i systemu edukacji. 

 

Działania związane z doradztwem zawodowym w technikum i branżowej 

szkole I stopnia są kierowane do trzech grup adresatów: 

 

 uczniów 

 rodziców 

 nauczycieli 
 

 

Zakres świadczonego doradztwa w ramach pracy z uczniami  w technikum 

i branżowej szkole I stopnia obejmuje: 

 
 prowadzenie zajęć grupowych; 

 realizowanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach przedmiotowych  

z uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu; 

 aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów –  np. poprzez 

udział w konkursach; 

 udział w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz dniach techniki i dniach 

otwartych szkoły; 

 organizowanie zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży zawodowych; 

 organizowanie spotkań z przedstawicielami firm prowadzącymi akcje rekrutacyjne; 

 prowadzenie kół zainteresowań zgodnie z oczekiwaniami ucznia; 

 organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy; 

 organizowanie wizyt w firmach, w których znajdują się stanowiska pracy adekwatne 

do zawodów wybieranych przez uczniów; 

 prowadzenie szkoleń, kursów zawodowych, warsztatów edukacyjno – zawodowych; 

 udział w targach pracy; 
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 udział w targach edukacyjnych; 

 udział uczniów w szkolnym wolontariacie; 

 organizowanie konkursów zawodowych; 

 informowanie o ofercie kształcenia po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia; 

 umożliwianie zdobywania dodatkowych uprawnień w trakcie nauki; 

 udostępnianie materiałów multimedialnych, np. filmów, gier edukacyjnych i innych 

 e- zasobów; 

 

Zakres świadczonego doradztwa kierowanego do nauczycieli, 

wychowawców i specjalistów ZST w Leżajsku obejmuje: 

 

 umożliwienie zainteresowanym pracownikom szkoły udziału w szkoleniach, i kursach 

z zakresu doradztwa zawodowego; 

 umożliwienie zainteresowanym pracownikom szkoły zdobywania kwalifikacji 

zawodowych poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych; 

 organizowanie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej; 

 inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji działającymi na rynku pracy; 

 organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy; 

 udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego; 

 wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego; 

 

Zakres świadczonego doradztwa kierowanego do rodziców w ZST  

w Leżajsku obejmuje: 

 

 organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy ; 

 organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy; 

 prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno – zawodowych uczniów 

 ( doradca zawodowy, wychowawcy, nauczyciele); 

 informowanie o targach pracy; 

 informowanie o targach edukacyjnych; 
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 udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (m.in. poprzez bibliotekę 

szkolną, stronę www szkoły, tablice informacyjne, e-dziennik). 

Doradztwo zawodowe dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia 

jest realizowane: 

 

 podczas grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym, które  

są prowadzone przez doradcę zawodowego w wymiarze wynikającym z ramowych 

planów nauczania; 

 w trakcie bieżącej pracy z uczniami na lekcjach prowadzonych przez nauczycieli 

przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych, zajęciach z wychowawcą, a także 

porad i konsultacji prowadzonych przez doradcę zawodowego; 

 podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych  

w szkole np. festiwal techniki, dni otwarte szkoły, dni przedsiębiorczości, targi pracy; 

 podczas kursów i warsztatów realizowanych w ramach projektów unijnych; 

 

 

Realizatorami działań związanymi z doradztwem zawodowym w technikum 

i branżowej szkole I stopnia ZST w Leżajsku są: 

 

Wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele przedmiotów zawodowych, kierownik  

praktycznej nauki zawodu oraz pracownicy praktycznej nauki zawodu, kierownik szkolenia 

praktycznego,  nauczyciel – bibliotekarz, pedagog szkolny, doradca zawodowy i inne osoby 

zatrudnione w szkole. 

 

Dyrektor: 

 

 odpowiada za realizację działań związanych z doradztwem zawodowym; 

 współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ; 

 wspiera kontakty między uczestnikami procesu doradztwa zawodowego w szkole  

a instytucjami zewnętrznymi; 

 zapewnia warunki do realizowania doradztwa zawodowego w szkole; 
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 organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań związanych z doradztwem 

zawodowym polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu 

poprawę jakości pracy w szkole w tym obszarze. 

 

Doradca zawodowy: 

 

 prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego związane z wyborem kierunku kształcenia 

i zawodu;  

 określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

 pomaga uczniom w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej; 

 wspiera nauczycieli, wychowawców, rodziców w realizacji zadań związanych  

z doradztwem zawodowym; 

 współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z doradztwem 

zawodowym; 

 wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ; 

 gromadzi aktualizuje i udostępnia zasoby związane z doradztwem zawodowym; 

 współpracuje z instytucjami wspierającymi WSDZ, takimi jak: Kuratorium Oświaty, 

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Powiatowym Urzędem Pracy, OHP, ORE; 

 systematycznie podnosi własne kwalifikacje zawodowe; 

 

 

Wychowawcy: 

 

 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

 w trakcie bieżącej pracy eksponują związki realizowanych treści nauczania z treściami 

programowym doradztwa zawodowego; 

 włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu doradztwa 

zawodowego; 

 realizują tematy związane z doradztwem zawodowym na godzinach wychowawczych; 

 wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery 

zawodowej; 
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 współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno – 

zawodowej ich dzieci; 

 współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami  

w zakresie działań związanych z doradztwem zawodowym. 

 

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych: 

 

 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

 w trakcie bieżącej pracy z uczniami eksponują związki realizowanych treści 

nauczania z treściami programowymi doradztwa zawodowego; 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania doradztwa zawodowego 

dla uczniów; 

 przygotowują uczniów do udziału w konkursach z przedmiotów zawodowych; 

 prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe; 

 współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami w zakresie realizacji 

działań związanych z doradztwem zawodowym. 

 

Nauczyciel - bibliotekarz: 

 

 współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami  

w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym; 

 opracowuje, aktualizuje zasoby dotyczące doradztwa zawodowego; 

 włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu 

doradztwa zawodowego. 

 

Zasoby materialne przydatne w realizacji działań związanych  

z doradztwem zawodowym 

 

Zajęcia z doradztwa zawodowego realizowane są w sali, w której znajduje się komputer  

z dostępem do Internetu oraz rzutnik multimedialny. Doradca zawodowy ma umożliwiony 
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dostęp do pracowni komputerowej w celu przeprowadzenia zajęć grupowych dla uczniów. 

Doradca zawodowy korzysta również z pracowni edukacyjno-zawodowej.  

 

Wyposażenie doradcy zawodowego stanowią: 

 

 biblioteczka z materiałami i publikacjami dla uczniów, nauczycieli i rodziców; 

 sprzęt do powielania materiałów informacyjnych np. drukarka, kserokopiarka; 

 zbiory informacji multimedialnych 

 materiały wspomagające pracę doradcy i nauczycieli np.  ankiety, kwestionariusze 

scenariusze zajęć; 

 materiały biurowe; 

 tablice ( ścienna, magnetyczna). 

 

Placówki współpracujące ze szkołą w obszarze doradztwa zawodowego: 

 

Biblioteki pedagogiczne 

 

 wspieranie nauczycieli – bibliotekarzy w pozyskiwaniu, gromadzeniu i udostępnianiu 

informacji edukacyjno – zawodowych; 

 gromadzenie i udostępnianie doradcom zawodowym i nauczycielom publikacji  

z zakresu doradztwa zawodowego; 

 udostępnianie szkołom informacji o usługach doradczych w regionie oraz  

o wydarzeniach i konferencjach z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji 

 

 organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji z zakresu doradztwa zawodowego; 

 przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego; 

 opracowywanie dokumentów wspierających pracę doradcy zawodowego (wzorcowe 

rozwiązania, programy e – zasoby); 

 prowadzenie platformy Moodle z informacjami i zasobami z zakresu doradztwa 

zawodowego. 
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Kuratorium Oświaty 

 

 współpraca ze szkołą koordynatora Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ds. kształcenia 

zawodowego. 

 

 

Pracodawcy 

 

 zatrudnianie absolwentów szkoły;  

 organizowanie wizyt studyjnych w firmach dla uczniów i nauczycieli; 

 współorganizowanie zajęć praktycznych dla uczniów; 

 współorganizowanie konkursów zawodowych; 

 włączanie się modyfikowanie programów nauczania; 

 organizowanie staży zawodowych i praktyk zawodowych  dla uczniów; 

 sponsorowanie przedsięwzięć wzbogacających ofertę edukacyjno zawodową oraz bazę 

dydaktyczną szkoły. 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia 

Zawodowego 

 

 udostępnianie informacji o ofercie edukacyjnej i zawodowej szkoły; 

 organizowanie kursów dla uczniów. 

 

Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy 

 

 współorganizowanie projektów unijnych; 

 udostępnianie zasobów, informacji edukacyjnych i zawodowych; 

 udzielanie uczniom porad i konsultacji; 

 udostępnianie informacji na temat ofert pracy w kraju i za granicą. 
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Roczny plan działań związanych z doradztwem zawodowym w roku szkolnym 2019/2020 

( w załączniku nr 1 WSDZ dla ZST w Leżajsku). 

 

 

Opracowanie: 

         Maria Kuszaj – Baftijari 

         Monika Sroka 

         Krystyna Zastawny 

         Ewelina Surma 
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Załącznik nr 1 WSDZ dla ZST w Leżajsku 

 

 

Roczny plan działań związanych  

z doradztwem zawodowym  

w roku szkolnym 2019/2020 
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Rodzaj działania/ tematyka zajęć Festiwal Techniki  

Metody i formy zajęć Propagowanie kształcenia technicznego 

Popularyzacja osiągnięć uczniów w środowisku 

lokalnym 

Pokazanie atrakcyjności studiów technicznych 

Promowanie firm z którymi szkoła od wielu lat 

współpracuje 

Odbiorcy  Uczniowie, nauczyciele 

Realizatorzy  Uczniowie, nauczyciele ZST w Leżajsku 

Termin realizacji Październik 2019 r. 

Uwagi do realizacji  

 

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Dzień Otwarty Szkoły 

Metody i formy zajęć Prezentacja bogatej oferty edukacyjnej szkoły i 

bazy dydaktycznej 

Promowanie szkoły i świata zawodów 

Przybliżenie dodatkowej oferty zajęć 

edukacyjnych i zajęć pozaszkolnych 

 

Odbiorcy  Uczniowie szkół podstawowych 

Realizatorzy   Nauczyciele i uczniowie ZST 

Termin realizacji Maj 2020 r. 

Uwagi do realizacji  

 

 

Zespół przedmiotów Elektryczno – Elektronicznych 

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Szkolne Kółko Automatyka i  

Mechatronika 

Metody i formy zajęć projekty 
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Odbiorcy  uczniowie klas technikum mechatronicznego 

Realizatorzy  Robert Maruszak 

Termin realizacji Czwartek 15
15 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Programowanie robotów 

Metody i formy zajęć projekt, ćwiczenia praktyczne  

Odbiorcy  Młodzież klas 7,8 szkoły podstawowej  

Realizatorzy  Robert Maruszak 

Termin realizacji Sobota godzina 10
00 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Udział w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i 

Wynalazczość 

Metody i formy zajęć projekty  

Odbiorcy  uczniowie klas technikum mechatronicznego 

Realizatorzy  Robert Maruszak 

Termin realizacji Realizacja projektów trwa cały rok szkolny. 

Termin etapu finałowego jest na przełomie 

kwiecień/maj 2020 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Budowa stanowiska zrobotyzowanego robota 

Epson T3  
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Metody i formy zajęć projekt 

Odbiorcy  Jakub Wołowiec,  Karol Maczała , Ernest 

Krzeszowice 4 TD 

Realizatorzy  Robert Maruszak 

Termin realizacji Rok szkolny 2019/2020 

Uwagi do realizacji  

 

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Egzamin zewnętrzny z obsługi i 

programowania robotów Kawasaki  

Metody i formy zajęć Ćwiczenia, projekt 

Odbiorcy  Uczniowie czwartej klasy  technikum 

mechatronicznego 

Realizatorzy  Robert Maruszak 

Termin realizacji Pierwsze półrocze roku szkolnego 2019/2020 

Uwagi do realizacji Egzamin przeprowadzany jest wspólnie z 

Akademią Astor z Krakowa na specjalnej 

platformie internetowej. Uczniowie na pracowni 

szkolnej realizują praktyczne i teoretyczne 

nauczanie obsługi i programowania robota 

Kawasaki. Część teoretyczną zadają na platformie 

internetowej. Po pozytywnym zdaniu egzaminu 

otrzymują certyfikat.     

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć KURS SEP 

Metody i formy zajęć Wykład 
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Odbiorcy  Uczniowie  

Realizatorzy  D. Malita 

Termin realizacji Wrzesień październik 2019 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Wycieczka na targi „Automaticon” 

Metody i formy zajęć  

Odbiorcy  Uczniowie 

Realizatorzy  Nauczyciele branża elektryczna 

Termin realizacji Marzec 2020 

Uwagi do realizacji Po zebraniu min. 40 chętnych 

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Programowanie mikrokontrolerów w języku C 

Metody i formy zajęć warsztaty 

Odbiorcy  Uczniowie  

Realizatorzy  D. Malita 

Termin realizacji Od stycznia 2020 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Wycieczka do elektrowni wodnej w Solinie 

Metody i formy zajęć  

Odbiorcy  Uczniowie 

Realizatorzy  A. Bucior oraz nauczyciele branża elektroniczna 
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Termin realizacji Kwiecień/Maj 2020 

Uwagi do realizacji Po zebraniu ok 40 chętnych z klas o profilu: 

Technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej; Elektryk 

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Wycieczka na targi AUTOMATICON - 

Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów 

Metody i formy zajęć  

Odbiorcy  Uczniowie 

Realizatorzy  Nauczyciele branża elektroniczna 

Termin realizacji Marzec/Kwiecień 2020 

Uwagi do realizacji Po zebraniu ok 40 chętnych z klas o profilu: 

Technik mechatronik, elektronik, automatyk. 

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Podkarpacki Festiwal Nauki 

Metody i formy zajęć  

Odbiorcy   

Realizatorzy   

Termin realizacji  

Uwagi do realizacji wg załącznika 

 

Podkarpacki Festiwal Nauki. 

Festiwal odbędzie się w dniach 20-22 września 2019 w Centrum Wystawienniczo-

Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa. 

Harmonogram 
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 czwartek (19.09) - godz. 8:00-18:00 - zabudowa stanowisk - jest to ważne ze 

względu na to, że Festiwal rozpoczynamy już o godzinie 8:30 dnia następnego. W 

ciągu dnia technicznego istnieje możliwość wjazdu samochodem do hali w celu 

rozładunku sprzętu/eksponatów. 

 piątek (20.09) - godz. 8:30*-16:00 - I dzień Festiwalu - szkoły 

 sobota (21.09) - godz. 10:00*-18:00 - II dzień Festiwalu - dzień otwarty dla 

wszystkich 

 niedziela (22.09) - godz. 10:00*-16:00 - Piknik Nauki Pratt&Whitney AeroPower 

Rzeszów 

Harmonogram dyżurów nauczycieli  

Termin Opiekun 

czwartek (19.09) - godz. 10:00 - zabudowa 

stanowisk 

Robert Maruszak + 5 uczniów 

Marcin Piróg 4 TD 

Jakub Flis 4 TD 

Patryk Marcinowski 4 TD 

Andrzej Jakubowski 4 TD 

Dawid Papak 4 TD  

piątek (20.09) - godz. 8:30*-13:00 
Robert Maruszak 

Konrad Dąbek 

piątek (20.09) - godz. 13:00*-16:00 Jan Jużyniec 

sobota (21.09) - godz. 10:00*-14:00 
Dariusz Malita 

Artur Bucior 

sobota (21.09) - godz. 14:00*-18:00 Robert Maruszak 

niedziela (22.09) - godz. 10:00*-13:00 
Artur Wiatrowicz 

Artur Bucior 

niedziela (22.09) - godz. 13:00*-16:00 
Robert Maruszak 

Dariusz Wołczasty  
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Lp Obiekt pokazu  20.09 21.09 22.09 

1.  Robot Kawasaki z 

systemem wizyjnym 

Radosław Pytel 4 

TD 

Klaudia Karwan 4 

TD 

 Radosław Pytel 4 

TD 

Klaudia Karwan 

4 TD 

2.  UR3 - robot Jacek Szul 4 TD Mateusz 

Kiełbowicz 4 TD 

Bartosz 

Mitrowski 4 TD 

3.  Robot Epson Zawadka Mateusz 2 

TE 

Oskar Piechowski 

2TE 

Zawadka Mateusz 

2 TE 

Dawid Waliłko 2 

T 

Zawadka Mateusz 

2 TE 

Oskar Piechowski 

2TE 

4.  Zautomatyzowana linia 

produkcyjna MPS 

Dawid Półtorak 4 

TD 

Łukasz Ryczko 4 

TD 

Aleksander Kniaź 

4 TD 

5.  Dron+ drukarka 3D Jakub Flis 4 TD 

Marcin Piróg 4 TD 

Andrzej 

Jakubowski 4 TD 

Jakub Flis 4 TD 

Marcin Piróg 4 

TD 

Andrzej 

Jakubowski 4 TD 

 Jakub Flis 4 TD 

Marcin Piróg 4 

TD 

Andrzej 

Jakubowski 4 TD 

6.  Dron Sportowy Kajetan Walawski 4 

TD 

Kajetan Walawski 

4 TD 

Kajetan 

Walawski 4 TD 

7.  Łazik marsjański – 

pokonywanie 

przeszkód 

Arek Czop 3 TD Jakub Półtorak 3 

TD 

Arek Czop 3TD 

8.  mBoty Piotr Kojder 3 TD Hubert Masełek 3 

TD 

Marcin Sroka 3 

TD 

9.  Robot mobilny Tomasz Palikij 3 

TD 

Patryk Moskal 3 

TD 

Tomasz Palikij  3 

TD 

10.  Ozoboty - 

programowanie 

Sebastian Pustelny 

3 TD 

Kamil Siuzdak 3 

TD 

Karol Homel 3 

TD    

11.  Wydruk 3D – 

drukowanie gadżetów 

pamiątkowych 

Filip Wnuk 4 TD 

Mateusz Pysz 4 TD 

Filip Wnuk 4 TD 

Mateusz Pysz 4 

Michał Linek 4 

TD 
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Zespół Przedmiotów Ekonomicznych  

 

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Szkolny Klub Przedsiębiorczości 

Metody i formy zajęć Zajęcia pozalekcyjne 

Odbiorcy  Zainteresowani uczniowie 

Realizatorzy  Ewelina Surma, Monika Karakuła 

Termin realizacji Cały rok szkolny – spotkania 2 razy w miesiącu 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Spotkanie z pracownikami Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Rzeszowie dot.  

1. Prawa i obowiązki pracodawcy/pracownika 

2. Wady i zalety różnych form zatrudnienia 

3. Zagrożenia występujące w pracy 

 

Michał Linek 4 TD TD 

12.  Manipulator Maksymilian 

Stańko 4 TD 

Jakub Wołowiec 4 

TD 

Kamil Wołczasty 

4 TD 

13.  Laser CNC – 

wycinanie pamiątek 

Hubert Janiec 4 TD 

 

Karol Maczała 4 

TD 

Jakub Tokarz 4 

TD 

14.  Samolot zwiadowczy 

do analizy 

zanieczyszczeń pyłów 

PM 10  

Jakub Łata 3 TD Paweł Bosak 3 

TD 

Bartosz Burda 3 

TD 
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Metody i formy zajęć Prelekcja, prezentacja, film dydaktyczny  

Odbiorcy  Wyznaczone klasy 

Realizatorzy  Organizator spotkania - Ewelina Surma 

Termin realizacji Listopad 2019 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Spotkanie z pracownikami MTU Aero Engines 

Polska  

dot. ,,Pracownik i  pracodawca” , ,,Jak podnieść 

swoją wartość na rynku pracy – znaczenie 

kompetencji miękkich”. 

Metody i formy zajęć Warsztaty  

Odbiorcy  Uczniowie wyznaczeni  

Realizatorzy  Organizator spotkania - Ewelina Surma 

Termin realizacji Listopad 2019 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Kursy zawodowe tematycznie związane z 

kierunkiem kształcenia uczniów 

Metody i formy zajęć Zajęcia pozalekcyjne 

Odbiorcy  Uczniowie klas technikum,  

Realizatorzy  Krystyna Zastawny, Wanda Rakszawska - Stopyra 

Termin realizacji Listopad  2019 

Uwagi do realizacji Kursy organizowane w ramach projektu pn. 
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„Dobry start w zawodową przyszłość” 

 

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Spotkanie z pracownikami WUP Rzeszów 

Centrum Informacji i Planowania Kariery 

Zawodowej dot.  Tematyki Kształcenie - Zawód - 

Kariera 

Metody i formy zajęć Prelekcja, warsztaty 

Odbiorcy  Wyznaczeni uczniowie 

Realizatorzy  Organizator spotkania –Barbara Tołpa 

Termin realizacji Listopad 2019 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Spotkanie z pracownikami BorgWarner Poland 

sp.zo.o. Tematyka : „Jak podnieść swoją wartość 

na rynku pracy – znaczenie kompetencji 

miękkich” 

Metody i formy zajęć warsztaty 

Odbiorcy  Wyznaczeni uczniowie 

Realizatorzy  Organizator spotkania – Ewelina Surma 

Termin realizacji Listopad 2019 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Spotkanie z pracownikami Podkarpackiego 

Centrum Hurtowego  AGROHURT S.A Tematyka 

spotkania ,,Świadomy Konsument” ,  ,,Marketing 
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firmy”. 

 

Metody i formy zajęć Prelekcja, prezentacja 

Odbiorcy  Wyznaczeni uczniowie 

Realizatorzy  Organizator spotkania – Ewelina Surma 

Termin realizacji Listopad 2019 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Spotkanie z pracownikami Powiatowego Urzędu 

Pracy w Leżajsku. Tematyka: 

 1. ,,Pracownik i  pracodawca”  

2. ,,Pozyskiwania środków na uruchomienie 

działalności”. 

 

Metody i formy zajęć Prelekcja, prezentacja 

Odbiorcy  Wyznaczeni uczniowie 

Realizatorzy  Organizator spotkania – Monika Karakuła 

Termin realizacji Listopad 2019 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Spotkanie z Państwową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną 

Metody i formy zajęć Wykład i warsztaty 
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Odbiorcy  Uczniowie klas gastronomicznych i hotelarskich 

Realizatorzy  Anna Bucka, Monika Balińska, Danuta Niemczyk, 

Hanna Janiszewska - Celej, Anna Zając 

Termin realizacji I półrocze 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Warsztaty kulinarne z f-mą Develey 

Metody i formy zajęć Wykład i warsztaty 

Odbiorcy  Uczniowie klas gastronomicznych  

Realizatorzy  Anna Bucka, Monika Balińska, Hanna 

Janiszewska-Celej, Anna Zając, Danuta Niemczyk 

Termin realizacji I półrocze 2019 r. 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć polsko-niemiecka wymiana uczniów 

Metody i formy zajęć warsztaty 

Odbiorcy  Uczniowie klas gastronomicznych  

Realizatorzy  Hanna Janiszewska-Celej, Anna Zając 

Termin realizacji II półrocze 2020 r. 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Konkursy zawodowe:  

Na najpiękniejsze świąteczne ciastko piernikowe, 

Na najpiękniejszą ozdobę choinkową wykonaną  
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z materiałów ekologicznych,  

Racjonalne żywienie 

Metody i formy zajęć Praca indywidualna, test 

Odbiorcy  Uczniowie klas gastronomicznych 

Realizatorzy  Anna Bucka, Monika Balińska, Danuta Niemczyk, 

Hanna Janiszewska-Celej, Anna Zając 

Termin realizacji Grudzień, styczeń/luty 2019/2020 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych: 

-ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

- Festiwal Techniki 

- rozdanie stypendiów dla młodzieży  

- pożegnanie klas IV 

- W kręgu świąt Bożego Narodzenia 

- Rodzinny Festyn u Ojców Bernardynów  

 

Metody i formy zajęć Praca w grupach 

Odbiorcy  Uczniowie klas ZST, szkół z terenu powiatu 

leżajskiego, mieszkańcy Leżajska i okolic 

Realizatorzy  Anna Bucka, Monika Balińska, Danuta Niemczyk, 

Hanna Janiszewska-Celej, Anna Zając 

Termin realizacji Rok szkolny 2019/2020 
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Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć realizowanie elementów doradztwa zawodowego 

na zajęciach przedmiotowych z uwzględnieniem 

specyfiki danego przedmiotu - przedmioty 

zawodowe, godzina z wychowawcą 

Metody i formy zajęć Wykład, pogadanka, praca w grupach itp. 

Odbiorcy  Uczniowie klas gastronomicznych (technikum, 

branżowa szkoła I stopnia) 

Realizatorzy  Anna Bucka, Monika Balińska, Danuta Niemczyk, 

Hanna Janiszewska-Celej, Anna Zając 

Termin realizacji Rok szkolny 2019/2020 

Uwagi do realizacji  

 

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Spotkanie z pracownikiem WUP z Rzeszowa nt. 

„Kształcenie-Zawód- Kariera” 

Metody i formy zajęć Wykład, prelekcja  

Odbiorcy  Uczniowie technikum i branżowej szkoły I stopnia 

Realizatorzy  Barbara Tołpa 

Termin realizacji Listopad 2019 r. 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Wycieczka dydaktyczna do sklepu  

o zróżnicowanej formie obsługi klienta 
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Metody i formy zajęć obserwacja 

Odbiorcy  Uczniowie branżowej szkoły I stopnia  

Realizatorzy  Barbara Tołpa 

Termin realizacji Kwiecień 2020 r. 

Uwagi do realizacji  

 

Zespół Przedmiotów Mechanicznych 

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Przygotowanie uczniów do egzaminu 

zawodowego 

Metody i formy zajęć Powtórzenie wiadomości z przedmiotów 

zawodowych 

Odbiorcy  Uczniowie klasy IIIA ślusarz 

Realizatorzy  Bronisław Marczak 

Termin realizacji Poniedziałek 14
25

-15
10 

Uwagi do realizacji W miarę potrzeb i chętnych uczniów 

    

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Festiwal Techniki 

Metody i formy zajęć Prezentacja zawodu ślusarz  

Odbiorcy  Uczniowie klas podstawowych 

Realizatorzy  Bronisław Marczak, Andrzej Socha Bogdan 

Samko uczniowie klasy IIIA ślusarz, operator 

obrabiarek skrawających, klasy III TS technik -

spawalnictwo 

Termin realizacji 04.10.2019
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Uwagi do realizacji Stanowiska ślusarz, operator obrabiarek 

skrawających, technik mechanik CAD/CAM, 

technik -spawalnictwo 

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Udział w targach edukacyjnych 

Metody i formy zajęć Wycieczka do Kielc na Targi spawalnictwa 

Odbiorcy  Uczniowie klas zawodowych i branżowych w 

zawodzie ślusarz, uczniowie klasy technikum 

CAD/CAM, i technik spawalnictwo 

Realizatorzy  Nauczyciele przedmiotów zawodowych 

mechanicznych 

Termin realizacji kwiecień 

Uwagi do realizacji Udział uczniów zależy od osób chętnych 

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Organizowanie konkursów zawodowych – Mistrz 

w zawodzie ślusarz 

Metody i formy zajęć Test sprawdzający wiadomości teoretyczne i część 

praktyczna ( wykonanie zadania praktycznego) 

Odbiorcy  Uczniowie klasy IIIA ślusarz 

Realizatorzy  Nauczyciele przedmiotów zawodowych 

mechanicznych 

Termin realizacji Kwiecień 2020 

Uwagi do realizacji Klasa IIIA ślusarz 

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Organizowanie konkursów zawodowych –konkurs 

z BHP 
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Metody i formy zajęć Test z BHP z Bazy pytań  

Odbiorcy  Uczniowie klasy II TD i III TD 

Realizatorzy  Nauczyciele: Bronisław Marczak i Waldemar 

Golik 

Termin realizacji Listopad 2019 

Uwagi do realizacji Klasa II TD i III TD 

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć umożliwianie zdobywania dodatkowych 

uprawnień w trakcie nauki 

Metody i formy zajęć Kurs spawacza metodą MAG i TIG 

Odbiorcy  Uczniowie klasy IIIA ślusarz 

Realizatorzy  Nauczyciele prowadzący zajęcia teoretyczne i 

praktyczne na kursie spawacza 

Termin realizacji Kwiecień 2020 

Uwagi do realizacji Klasa IIIA ślusarz 

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć organizowanie wizyt w firmach, w których 

znajdują się stanowiska pracy adekwatne do 

zawodów wybieranych przez uczniów 

Metody i formy zajęć Wycieczka do zakładu BMF POLSKA w Leżajsku 

Odbiorcy  Uczniowie klasy IIIA ślusarz 

Realizatorzy  Bronisław Marczak 

Termin realizacji Kwiecień 2020 

Uwagi do realizacji Wycieczka przedmiotowa 
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Rodzaj działania/ tematyka zajęć Promocja szkoły 

Metody i formy zajęć Prezentacja ofert edukacyjnych szkoły 

Odbiorcy  Uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej i ich 

rodzice. 

Realizatorzy  Bronisław Marczak nauczyciele biorący udział w 

promocji szkoły 

Termin realizacji Styczeń, luty, marzec 2020 

Uwagi do realizacji wyjazdy nauczycieli do szkół podstawowych na 

zaproszenie dyrekcji 

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Organizowanie spotkań z przedstawicielami firm 

prowadzącymi akcje rekrutacyjne 

Metody i formy zajęć Prezentacja multimedialna przygotowana 

przedstawicieli HR, kierowników wydziałów, 

skierowana do uczniów klas maturalnych  

Odbiorcy  Klasy 4TA, 4TC, 4TB, 4TS 

Realizatorzy  Wiesław Żelasko 

Przedstawiciele firm Thoni Alutec, Superior 

Industries  Production  Poland, Borg Warner 

Termin realizacji Marzec 2020, Kwiecień 2020 

Uwagi do realizacji Miejsce spotkania do ustalenia pomiędzy ZST 

Leżajsk a pracodawcami 

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Organizowanie wizyt w firmach, w których 

znajdują się stanowiska pracy adekwatne do 

zawodów wybieranych przez uczniów 

Metody i formy zajęć Wizyta studyjna (celowana) na stanowiskach 

produkcyjnych 
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Odbiorcy  Klasy 2TA, 3TA, 4TA 

Realizatorzy  Wiesław Żelasko, Bogdan Samko 

Thoni Alutec, Superior Industries  Production  

Poland 

Termin realizacji Listopad 2019, Luty 2020 

Uwagi do realizacji brak 

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół 

wyższych w celu przedstawienia oferty 

edukacyjnej 

Metody i formy zajęć Prezentacja multimedialna przygotowana przez 

przedstawiciela Politechniki Rzeszowskiej 

Odbiorcy  Klasy 4TA, 4TB, 4TC, 4TS 

Realizatorzy  Wiesław Żelasko 

Politechnika Rzeszowska 

Termin realizacji Marzec 2020 

Uwagi do realizacji brak 

 

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Udział w targach edukacyjnych 

Metody i formy zajęć Udział w Targach Obrabiarek, Narzędzi  

i Urządzeń STOM 2020 Kielce 

Odbiorcy  Klasa 2TA 

Realizatorzy  Bogdan Samko, Wiesław Żelasko 

Termin realizacji Marzec 2020 

Uwagi do realizacji brak 
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Rodzaj działania/ tematyka zajęć 1.Organizacja szkolenia dla uczniów i nauczycieli 

naszej szkoły przez firmę branży samochodowej 

Moto Profil. 

Metody i formy zajęć Obserwacja i przekaz werbalny 

Odbiorcy  uczniowie 

Realizatorzy  Eksperci z branży samochodowej i nauczyciele: 

Miś Wojciech i Jerzy Rzeszutek 

Termin realizacji Rok szkolny 2019/2020 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Organizacja wycieczek dla uczniów klas 

samochodowych: 

-Targi Motoryzacyjne w Warszawie 

- Targi Motoryzacyjne w Poznaniu 

Metody i formy zajęć Zwiedzanie i przekaz słowny 

Odbiorcy  uczniowie 

Realizatorzy  Jerzy Rzeszutek, Miś Wojciech 

Termin realizacji Rok szkolny 2019/20 

Uwagi do realizacji  

                               

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Prowadzenie kółka samochodowego 

Metody i formy zajęć Praca uczniów pod nadzorem opiekunów; od 

projektowania do wykonania 

Odbiorcy  uczniowie 
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Realizatorzy   Wojciech Miś, Jerzy Rzeszutek 

Termin realizacji Cały rok szkolny 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Współpraca z właścicielami firm samochodowych 

w celu pozyskiwania pomocy naukowych i 

informacji o możliwości praktyk samochodowych 

Metody i formy zajęć Rozmowa, obserwacja 

Odbiorcy  Uczniowie i nauczyciele 

Realizatorzy  Wojciech Miś, Jerzy Rzeszutek 

Termin realizacji Cały rok 2019/2020 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Prowadzenie konsultacji i przygotowanie uczniów 

do egzaminów z kwalifikacji 

Metody i formy zajęć Przekaz ustny, ćwiczenia ,testy 

Odbiorcy  uczniowie 

Realizatorzy  Wojciech Miś, Jerzy Rzeszutek 

Termin realizacji Cały rok szkolny 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Przygotowanie i przeprowadzenie Olimpiady 

Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na poziomie 

szkolnym oraz przygotowanie do Olimpiady 

Okręgowej 
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Metody i formy zajęć Rozwiązywanie zadań problemowych oraz 

ćwiczenia produkcyjne, praca indywidualna.  

Odbiorcy  uczniowie klas 3 i 4 TMRiA 

Realizatorzy  Kazimierz Błoński, Piotr Szpila 

Termin realizacji październik 2019, kwiecień 2020 

Uwagi do realizacji kwiecień 2020 eliminacje okręgowe w Kijanach 

organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy z 

Lublina 

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Przygotowanie i przeprowadzenie Olimpiady 

Wiedzy BHP w Rolnictwie Indywidualnym 

Metody i formy zajęć Szkolenie dla uczniów z zakresu zagrożeń 

wynikających z prowadzenia działalności rolniczej 

w formie wykładu oraz rozwiązywanie zadań 

problemowych. 

Odbiorcy  uczniowie klas 3 i 4 TMRiA 

Realizatorzy  Kazimierz Błoński, Piotr Szpila oraz pracownicy 

KRUS Leżajsk i ODR Leżajsk, PIP Rzeszów  

Termin realizacji listopad 2019 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Zwiedzanie Międzynarodowej Wystawy Techniki 

Rolniczej i Leśnej AGROTECH Kielce 

Metody i formy zajęć wycieczka dydaktyczna 

Odbiorcy  uczniowie rolniczych kierunków kształcenia 

Realizatorzy  Kazimierz Błoński, Piotr Szpila 

Termin realizacji marzec 2020 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Obrót towarami rolnymi w sprzedaży detalicznej 

Metody i formy zajęć Szkolenie w formie prezentacji i wykładu 

Odbiorcy  uczniowie TMRiA 
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Realizatorzy  SANEPID Leżajsk 

Termin realizacji 26.09. 2019 r. 

Uwagi do realizacji  

 

Zespół Przedmiotów Humanistycznych – Biblioteka szkolna 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Projekcja filmów edukacyjnych z serii „Kariera na 

Maksa”  

Metody i formy zajęć Projekcja w bibliotece szkolnej  

Odbiorcy   Uczniowie  

Realizatorzy  Wychowawcy klas, nauczyciele – bibliotekarze  

Termin realizacji Cały rok szkolny  

Uwagi do realizacji Projekcje filmów połączone z realizacją 

scenariuszy lekcji dołączonych do pakietu filmów 

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Gromadzenie materiałów dotyczących doradztwa 

zawodowego (książki, filmy edukacyjne) 

Metody i formy zajęć  

Odbiorcy  Nauczyciele, uczniowie  

Realizatorzy  Nauczyciele – bibliotekarze  

Termin realizacji Cały rok szkolny  

Uwagi do realizacji Nauczyciele – bibliotekarze realizują zamówienia 

nauczycieli oraz informują nauczycieli o 

nowościach wydawniczych z zakresu doradztwa 

zawodowego 

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Udostępnianie zgromadzonej bazy informacyjnej 

dotyczącej przyszłej edukacji i pracy zawodowej 

(informatory maturalne, informatory szkół 

wyższych, czasopisma, ulotki) 

Metody i formy zajęć  

Odbiorcy  Uczniowie  

Realizatorzy  Nauczyciele – bibliotekarze  
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Termin realizacji Cały rok szkolny  

 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Prenumerata i udostępnianie czasopism 

branżowych  

Metody i formy zajęć  

Odbiorcy  Nauczyciele, uczniowie  

Realizatorzy  Nauczyciele – bibliotekarze  

Termin realizacji Cały rok  

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Spotkanie z cyklu „Praca czy pasja” 

Metody i formy zajęć Spotkanie z przedstawicielami różnych zawodów, 

łączących pracę z pasją  

Odbiorcy Uczniowie technikum  

Realizatorzy Nauczyciele bibliotekarze  

Termin realizacji Listopad 2019 lub marzec 2020 

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć Realizowanie elementów doradztwa zawodowego 

na zajęciach przedmiotowych z uwzględnieniem 

specyfiki danego przedmiotu – wiedza o 

społeczeństwie 

Metody i formy zajęć Wykład, pogadanka praca w grupach, wycieczka 

do Sądu Rejonowego w Leżajsku 

Odbiorcy  Uczniowie klas pierwszych technikum i drugich 

branżowej szkoły I stopnia 
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Realizatorzy  Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie 

Termin realizacji Rok 2019/20 

Uwagi do realizacji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji  

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć  

Metody i formy zajęć  

Odbiorcy   
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Realizatorzy   

Termin realizacji  

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć  

Metody i formy zajęć  

Odbiorcy   

Realizatorzy   

Termin realizacji  

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć  

Metody i formy zajęć  

Odbiorcy   

Realizatorzy   

Termin realizacji  

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć  

Metody i formy zajęć  

Odbiorcy   

Realizatorzy   

Termin realizacji  

Uwagi do realizacji  

 

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć  

Metody i formy zajęć  

Odbiorcy   

Realizatorzy   

Termin realizacji  

Uwagi do realizacji  
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Rodzaj działania/ tematyka zajęć  

Metody i formy zajęć  

Odbiorcy   

Realizatorzy   

Termin realizacji  

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć  

Metody i formy zajęć  

Odbiorcy   

Realizatorzy   

Termin realizacji  

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć  

Metody i formy zajęć  

Odbiorcy   

Realizatorzy   

Termin realizacji  

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć  

Metody i formy zajęć  

Odbiorcy   

Realizatorzy   

Termin realizacji  

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć  

Metody i formy zajęć  

Odbiorcy   
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Realizatorzy   

Termin realizacji  

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć  

Metody i formy zajęć  

Odbiorcy   

Realizatorzy   

Termin realizacji  

Uwagi do realizacji  

 

Rodzaj działania/ tematyka zajęć  

Metody i formy zajęć  

Odbiorcy   

Realizatorzy   

Termin realizacji  

Uwagi do realizacji  

 


