
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego 

 w Warszawie ul. Przyrynek 9 

PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

1. DZIEŃ BUDOWLAŃCA – 25.09.2016r. – organizatorzy nauczyciele przedmiotów 

zawodowych oraz uczniowie - miejsce nasza szkoła. 

2. Warszawski SALON MATURZYSTÓW Perspektywy 2016 - Politechnika Warszawska. 

3. W listopadzie 2016r. uczniowie klas trzecich będą uczestniczyć  w warsztatach 

„Perspektywy. Ja na zmieniającym się rynku pracy” – warsztaty dotyczące 

współczesnego rynku pracy i rozwijania umiejętności odnalezienia się na nim. 

Organizator: Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop - Klatka.  

4. Warsztaty z doradztwa zawodowego dotyczące specyfiki zawodów, stanowisk pracy - 

dedykowane uczniom z klas technik urządzeń sanitarnych, współpraca Fundacja Veolia 

Polska – styczeń 2017r. 

5. Międzynarodowe Targi Budowlane BUDMA - 07.02. - 10.02.2017r.- Poznań – 

adresowany do uczniów z klas technik budownictwa 

6. Turniej Zawodów m.st. Warszawy – zgodnie z terminarzem 2017r. 

7. Dom Inteligentny – Stadion Narodowy – wycieczka dydaktyczna – marzec 2017r. 

8. Prezentacja zawodów: technik budownictwa i technik urządzeń sanitarnych – dzień 

otwarty – marzec/kwiecień 2017r. 

9. Sobotnia Szkoła Rysunku i Architektury – nauczyciele przedmiotów zawodowych – 

zapraszani Architekci – zainteresowani uczniowie, rozwijanie kompetencji zawodowych, 

rysunku - w ciągu roku szkolnego 

10. Szkolenia zawodowe wygłaszane przez pracowników firmy Atlas – w ciągu roku 

szkolnego, technik budownictwa klasy drugie i trzecie. 

11. Szkolenia zawodowe organizowane przez firmę Veolia, zasady BHP – w ciągu roku 

szkolnego, technik urządzeń sanitarnych. 

12. Szkolenie zawodowe dla uczniów klas czwartych technik budownictwa przez biuro 

projektowe Happold -  II semestr. 

13.  Szkolenie zawodowe dla uczniów klas drugich technik budownictwa w firmie budowlanej 

STO - organizuje Centrum Kształcenia Praktycznego – w ciągu roku szkolnego.  

14. Szkolenie zawodowe organizowane przez firmę GEBERIT – klasy druga i trzecia technik 

urządzeń sanitarnych – w ciągu roku szkolnego. 

15. W marcu/kwietniu 2017r. wybrani uczniowie, w ramach ogólnopolskiego projektu Dzień 

przedsiębiorczości, odbędą kilkugodzinne praktyki w wybranym miejscu pracy, gdzie 

zapoznają się ze specyfiką danego zawodu. Udadzą się w tym dniu do firm związanych 

z profilem szkoły, jak również do innych miejsc pracy. 

16. W marcu 2017r. odbędzie się Giełda Pracy. Organizator: Młodzieżowe Hufce Pracy. 

Uczestniczą uczniowie klas: I, II, III i IV 

17. Program edukacyjny – Kultura bezpieczeństwa – realizowany przez Okręgowy 

Inspektorat Pracy – promocja tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwiększenie 

świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy – realizowany w roku 

szkolnym przez przeszkolonych nauczycieli oraz zaproszonych inspektorów. 

18. Wycieczka zawodowa na Czajkę - klasa 2a. (termin do uzgodnienia)  



19. Wycieczka zawodowa na Filtry - klasa 2a. (termin do uzgodnienia) 

20. Uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki zgodnie z harmonogramem pracy szkoły, 

które odbywają się w: Centrum Kształcenia Praktycznego, Veolia, i wielu firmach 

usługowo-budowlanych i instalacyjnych, pracowniach architektonicznych. 

21. W szkole odbywają się przez cały rok szkolny konsultacje indywidualne i zbiorowe 

z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo. 

 

Kluczowe cele i zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

 

Szkoła stara się zapewnić uczniom jak najlepszą opiekę z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego. Uczniowie w trakcie całego cyklu kształcenia na płaszczyźnie wielu zajęć 

szkolnych otrzymują informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu 

kształcenia i kariery zawodowej.  

Działania, które podejmuje szkoła w zakresie doradztwa zawodowego, mają za zadanie 

pomóc młodzieży w praktycznym wykorzystaniu edukacji w życiu zawodowym poprzez 

podkreślenie jej celowości i sensowności. Podejmowane działania przyczyniają się także do 

wzrostu zaangażowania uczniów w sam proces edukacji.  

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami, firmami z branży architektoniczno-budowlanej 

i instalacyjnej, fundacjami itp., jak również z uczelniami wyższymi by zapewnić uczniom jak 

najlepszy rozwój edukacyjno-zawodowy.  

Na wielu płaszczyznach rozwijamy u ucznia umiejętności komunikacji interpersonalnej 

(w zakresie efektywnej komunikacji interpersonalnej, współpracy w grupie, dyskutowania, 

rozwiązywania konfliktów itp.).  

Nauczyciele motywują uczniów do rozwoju zainteresowań edukacyjno-zawodowych, 

zachęcając do udziału w różnych konkursach, projektach, warsztatach. 

Uczniowie uczestniczą w konsultacjach indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego, 

by poznać swoje mocne i słabe strony, predyspozycje zawodowe, by jak najlepiej rozwijać 

swoją osobowość i trafnie planować karierę zawodową. 

 

Osoby odpowiedzialne za realizację WSDZ: 

 Dyrekcja Szkoły 

 Kierownik Praktyk – Pani Grażyna Grabska 

 Nauczyciel pełniący zadania doradcy zawodowego – Pani Magdalena Ejzel (nauczyciel 

przedsiębiorczości) 

 Pedagodzy Szkolni – Panie Maria Brzoska i Zofia Klosko 

 Nauczyciele przedmiotów zawodowych 

 Wychowawcy wszystkich klas 

 Rodzice (których zachęcamy do współpracy) 

 
Plan może ulec zmianie/poszerzeniu w związku z pojawianiem się nowych projektów. 

 

Plan Wewnątrzszkolnego Sytemu Doradztwa Zawodowego opracowała Magdalena Ejzel 


