PROGRAM REALIZACJI
WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO
na rok szkolny 2019/2020
w Szkole Podstawowej w Stolnie

OGÓLNE ZAŁOŻENIA
1.PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO
(PRWSDZ) stanowi integralną część Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ).
2. PRWSDZ jest opracowywany na jeden rok szkolny, monitowany na bieżąco przez realizatorów działań doradczych oraz poddawany ewaluacji
po zakończeniu działań doradczych w danym roku szkolnym zgodnie z zasadami prowadzenia ewaluacji zawartymi w WSDZ.
Na podstawie wniosków z przeprowadzonej ewaluacji formułowane są rekomendacje i tworzony jest PRWSDZ na następny rok szkolny.
3.PRWSDZ zawiera następujące informacje:
✓ rodzaj działań i ich tematyka
✓ metody i formy realizacji działań
✓ adresaci działań
✓ realizatorzy działań
✓ terminy realizacji
✓ uwagi do realizacji

4.Tematyka działańodpowiada treściom zawartym w następujących obszarach:
✓ Poznawanie własnych zasobów, m. in. zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do
rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.
✓ Świat zawodów i rynek pracy, m. in. poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy,
umiejętno poruszania się |po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.
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✓ Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in. planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z
przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim , podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących
edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.

ZASADY OPRACOWYWANIAPRWSDZ
Za opracowanie PRWSDZ odpowiedzialny jest koordynator WSDZ wraz z zespołem powołanym w placówce jako zespół ds. doradztwa
zawodowego lub powołanym doraźnie na dany rok szkolny.

KOORDYNATOR
Wdrażanie PRWSDZkoordynuje osoba pełniąca funkcję koordynatora WSDZ.
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