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Marian Piekarski 

Zespół Szkół Łączności, Kraków 

 

Szkolny Ośrodek Kariery w Zespole Szkół Łączności (ZSŁ) w Krakowie 

 

Zmieniający się rynek pracy i wysoka stopa bezrobocia wymagają specjalnego 

przygotowania młodych ludzi do podejmowania najważniejszych decyzji w życiu związanych 

z pierwszą pracą czy dalszym kontynuowaniem nauki. Taka sytuacja zmusza do szukania 

nowych inicjatyw i pomysłów, aby zwiększyć mobilność zawodową młodzieży wchodzącej           

w dorosłe życie zawodowe. Właśnie jedną z takich inicjatyw ZSŁ jest Szkolny Ośrodek 

Kariery, który zgodnie z założeniami pomaga w wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów 

pochodzących z różnych środowisk, zapewnia możliwość swobodnego korzystania                 

z technologii informacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów edukacyjno - 

zawodowych oraz przygotowaniu do racjonalnego wejścia na rynek pracy. 

Działalność Szkolnego Ośrodka Kariery obejmuje: 

▪ indywidualną i grupową pracę z uczniami; 

▪ pracę z rodzicami jako „pierwszymi doradcami zawodowymi”; 

▪ współpracę z nauczycielami, pedagogami szkolnymi i Radą Pedagogiczną                             

w przygotowaniu i wprowadzeniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego; 

▪ współpracę z partnerami lokalnymi; 

▪ gromadzenie i upowszechnienie informacji zawodowo – edukacyjnej                             

w ogólnodostępnej stronie internetowej. 

 

1. Cele Szkolnego Ośrodka Kariery 

 Celem  ogólny  Ośrodka jest uelastycznienie i poprawa jakości kształcenia 

przygotowującego uczniów ZSŁ do podjęcia dalszej edukacji poprzez efektywne korzystanie 

ze zdobyczy nauki i techniki oraz przygotowującego do roli pracownika lub próby 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  

Realizacja zadań SzOK-u spowoduje wzrost kwalifikacji w zakresie szeroko pojętej 

przedsiębiorczości, lepszą trafność wyborów dalszego kierunku kształcenia, nabycie 

mobilności zawodowej oraz umiejętność radzenia sobie z nieustającą zmianą i liczenia na 

siebie. 

Wśród celów szczegółowych natomiast należy wymienić: 
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▪ dostęp, gromadzenie i przetwarzanie informacji edukacyjno – zawodowej w potrzebną 

sobie wiedzę; 

▪ kształtowanie umiejętności ponadzawodowych na poziomie własnej sprawności; 

▪ uczenie i ćwiczenie postaw przedsiębiorczych w planowaniu i wdrażaniu własnej 

ścieżki kariery zawodowej; 

Cele szczegółowe spowodują wzrost podstawowej wiedzy w zakresie ekonomii i gospodarki 

rynkowej, ukształtowanie umiejętności ponadzawodowych niezbędnych młodemu 

pracownikowi czy później pracodawcy oraz pomoc w planowaniu własnej przyszłości. 

 

2. Charakterystyka Zespołu Szkół Łączności 

Krakowski Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku                       

w Krakowie jest szkołą techniczną, kształtującą postawy humanistyczne, traktującą 

podmiotowo uczniów, rodziców i nauczycieli, harmonijnie zintegrowaną ze społecznością 

lokalną, otwartą na inicjatywę, kreującą młodych Europejczyków, poszukujących prawdy, 

dobra i piękna we współczesnym świecie. 

ZSŁ mieści się przy ul. Monte Cassino 31. Jest największą placówką oświatową działającą na 

terenie VIII Dzielnicy i jak mówią gimnazjaliści to „najlepsza i elitarna szkoła techniczna       

w Krakowie”. W roku szkolnym 2005/2006 w 45 oddziałach kształci się 1415 uczniów. 

Na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania szkoła stara się być przyjazną uczniowi. 

Większość młodzieży i rodziców określa ją jako bezpieczną, wolną od agresji, opiekuńczą, 

ale i rozsądnie wymagającą, dyscyplinującą, a ponadto schludną, estetyczną i zadbaną.  

Szkoła jest stabilna finansowo i w licznych pomieszczeniach pracowni specjalistycznych         

i warsztatów zgromadzono nowoczesny (na miarę możliwości szkoły) sprzęt techniczny 

związany z elektroniką, telekomunikacją i informatyką, niezbędny do tego, aby zapewnić 

uczniom i słuchaczom wysoki poziom kształcenia zawodowego. 

W skład Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku  

w Krakowie wchodzą: Technikum Łączności nr 14, XIII Liceum Profilowane; Technikum 

Uzupełniające nr 7, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 11, Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 13 oraz Szkoła Policealna nr 12. 

Technikum Łączności nr 14 przeznaczone jest dla absolwentów gimnazjów i kształci 

przyszłych techników elektroników, techników telekomunikacji, a od roku szkolnego 

2005/2006 także techników informatyków. W programowo najstarszych klasach TŁ nr 14 
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uczniowie uczestniczą obowiązkowo w zajęciach jednej z niżej wymienionych specjalizacji 

(najlepsi uczniowie sami dokonują stosownych wyborów):  

- dla zawodu technik elektronik są to alternatywnie: systemy i sieci komputerowe, 

urządzenia audiowizualne, automatyka przemysłowa; 

- dla zawodu technik telekomunikacji: komutacyjne systemy cyfrowe lub systemy 

teleinformatyczne;  

- dla przyszłych techników informatyków przygotowano: administrowanie sieciami 

komputerowymi albo systemy zarządzania bazami danych, względnie projektowanie 

aplikacji internetowych. 

W zależności od zdobywanego zawodu „chlebem powszednim” ucznia Technikum 

Łączności nr 14 jest kontakt z najnowszymi urządzeniami kontrolno – pomiarowymi, 

tworzenie programów telewizyjnych i audycji radiowych, programowanie mikroprocesorów, 

uruchamianie – także w oparciu o samodzielnie przygotowane projekty – układów 

elektronicznych, pisanie własnych programów komputerowych, projektowanie aplikacji 

internetowych, administrowanie systemami Windows, Linux i Novell, poznawanie zasad 

cyfrowej obróbki filmów i dźwięku, wreszcie budowanie baz danych i zarządzanie nimi. 

XIII Liceum Profilowane swą ofertę kieruje do absolwentów gimnazjów. 

Kandydatom proponuje: 

- profil zarządzanie informacją; 

- profil elektroniczny; 

- profil ekonomiczno-administracyjny. 

Oprócz dobrego przygotowania do egzaminu maturalnego uczniowie mają szansę – 

w zależności od obranego kierunku kształcenia – zapoznać się z zasadami działania 

rozmaitego sprzętu elektronicznego, obsługi tych urządzeń, metodami diagnozowania, 

analizowania pracy układów elektronicznych, ze sposobami usuwania usterek. Mogą również 

uczestniczyć w tworzeniu baz danych, konstruowaniu zaawansowanych stron www, mają 

okazję przyswoić kompleksową wiedzę na temat sieci komputerowych i zasad 

programowania aplikacji Windows. 

Uczniowie XIII Liceum Profilowanego poznają zasady gospodarki rynkowej, poruszają się                   

w gąszczu przepisów prawa administracyjnego, interpretują wykładnię prawną, nabywają 

wiedzę niezbędną do zakładania i prowadzenia spółek, księgowania operacji gospodarczych, 

czy wreszcie efektywnego wykorzystywania mediów elektronicznych w marketingu 

i reklamie. 
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Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 13 umożliwia zainteresowanym absolwentom gimnazjów 

zdobycie atrakcyjnego zawodu jakim jest monter elektronik. 

Duża dawka praktyki zawodowej uzupełniana jest wiedzą ogólnokształcącą, podawaną 

w wolniejszym tempie, dostosowanym do możliwości uczniów. Kończąc ZSZ nr 13 

i zdobywając konkretny, dobry zawód – absolwent tej szkoły może kontynuować naukę na 

miejscu, w tym samym budynku ZSŁ w: Technikum Uzupełniającym nr 7 lub  Technikum 

Uzupełniającym dla Dorosłych nr 11.  

Podczas trzletniej nauki organizowanej w systemie dziennym lub odbywanej w formie 

zaocznej, można uzyskać tytuł technika elektronika. Zespół Szkół Łączności im. Obrońców 

Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie swoją ofertą edukacyjną wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom grupy absolwentów szkół średnich i ponadgimnazjalnych, którzy nie zdali 

egzaminu dojrzałości lub maturalnego, albo też nie podjęli studiów wyższych. To dla nich 

funkcjonuje:  Szkoła Policealna nr 12 – proponujące kształcenie w dwóch wariantach: 

jednorocznym lub dwuletnim (w zależności od typu ukończonej szkoły średniej lub 

ponadgimnazjalnej) umożliwiającym zdobycie zawodu: technik informatyk. 

W ZSŁ większość sal lekcyjnych, wszystkie pracownie, gabinety przedmiotowe 

dysponują nieograniczonym dostępem do internetu.  

 Na podstawie odrębnych porozumień w kilku minionych latach organizowany był egzamin 

dojrzałości połączony z egzaminem wstępnym na Politechnikę Krakowską i Akademię 

Górniczo – Hutniczą.  Część kadry nauczycielskiej stanowią aktualni pracownicy naukowi tej 

drugiej uczelni. Dla osiągania celów statutowych placówka od dawna współpracuje z licznymi 

firmami i zakładami pracy, instytucjami, stowarzyszeniami, szkołami z kraju i zagranicy. 

         W szkole zatrudnionych jest 132 nauczycieli, a w tym 10 stażystów, 28 nauczycieli 

kontraktowych, 47 mianowanych i 47 dyplomowanych. Część kadry podnosi swoje 

kwalifikacje poprzez studia podyplomowe i inne zewnętrze formy doskonalenia. 

Od 1 stycznia 2004r. na terenie Zespołu Szkół Łączności rozpoczął działalność 

Szkolny Ośrodek Kariery, który powstał dzięki grantowi Ministerstwa Gospodarki i Pracy    

w  Programie Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.  

W ramach czasu wolnego młodzież chętnie uczestniczy w różnorodnych szkolnych 

kołach zainteresowań, a także formach organizowanych przez Salezjański Ruch Troski          

o Młodzież „Saltrom”.  
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O solidności kształcenia świadczy fakt, że od kilkunastu lat wielu uczniów osiąga 

spektakularne sukcesy w Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych, a także 

Olimpiadach: Wiedzy Technicznej oraz Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Obok tych 

dokonań, będących potwierdzeniem wysokiego poziomu w obrębie przedmiotów ścisłych 

i zawodowych nie należą do rzadkości nagrody i wyróżnienia przyznawane naszym 

wychowankom za osiągnięcia sportowe, plastyczne, muzyczne, teatralne, humanistyczne itp.  

Większość osób opuszczających mury naszej szkoły z powodzeniem podejmuje studia 

na różnych kierunkach uczelni Krakowa, nie tylko technicznych, co dodatkowo świadczy 

o dobrym poziomie kształcenia, także w obrębie przedmiotów humanistycznych. Absolwenci 

wybierający formę kształcenia w systemie zaocznym są chętnie zatrudniani przez właścicieli 

i szefów firm, w których jako uczniowie odbywali miesięczne praktyki zawodowe. W celu 

zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w drodze z domu do szkoły i po wyjściu z niej 

nawiązano skuteczną współpracę z policją i strażą miejską. 

Dzięki działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie Absolwentów 

i Przyjaciół Zespołu Szkół Łączności starsi uczniowie mogą na miejscu zdobyć prawo jazdy, 

korzystając z atrakcyjnych ulg w opłatach za kurs.  

Przed absolwentami gimnazjów staje corocznie niełatwe zadanie wyboru szkoły 

ponadgimnazjalnej, która nie tylko pomoże rozwinąć zainteresowania, ale także odpowiednio 

przygotuje ich do podjęcia studiów wyższych, umożliwi w przyszłości wykonywanie 

wymarzonej pracy, wyposaży w niezbędne umiejętności, które później systematycznie 

doskonalone zapewnią pełny rozwój zawodowy i będą źródłem osobistej satysfakcji.  

 

3. Wzbogacenie oferty edukacyjnej ZSŁ o Szkolny Ośrodek Kariery 

            Wchodzący na rynek absolwenci Zespołu Szkół Łączności powinni być przygotowani 

do samodzielnego kreowania ścieżki swojej kariery zawodowej i dostosowywania swoich 

kwalifikacji do zmieniających się oczekiwań rynku pracy. Zmiany, jakie nastąpiły                  

w gospodarce w latach 90-tych, nie pozostały bez wpływu na wymagania stawiane przez 

rynek pracy. Miejsce pracy nie jest już dłużej gwarantowane przez Państwo. Na rynku pracy 

działa mechanizm rynkowy, gdzie stroną podażową są ofiarujący swoje umiejętności 

potencjalni pracownicy, stroną popytową zaś deklarujący chęć ich zatrudnienia pracodawcy. 

Zdobycie pracy nie gwarantuje jej utrzymania przez cały okres aktywności zawodowej. 

 Zadaniem ZSŁ jest takie przygotowanie ucznia, aby mógł on skutecznie funkcjonować 

na rynku pracy i aby był konkurencyjny. To co nazywane było kiedyś „posiadaniem dobrego 
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fachu” nie daje obecnie młodym zabezpieczenia przed bezrobociem. Elastyczny rynek pracy 

oczekiwać będzie nie tylko dobrego przygotowania do zawodu, ale również umiejętności                   

i chęci ustawicznego doskonalenia się w zawodzie, a nawet gotowości do wielokrotnej 

zmiany zawodu. 

Powstanie Szkolnego Ośrodka Kariery w takiej placówce jak Zespół Szkół Łączności staje się 

dziś koniecznością. 

Działalność SzOK-u obejmuje następujące obszary: 

▪ informacyjny; 

▪ doradczy; 

▪ szkoleniowy; 

Realizacja zadań statutowych odbywa w formie: 

▪ indywidualnej;  

▪ grupowej; 

Najczęściej stosowaną metodą jest: 

▪ samodzielna praca ucznia w ośrodku; 

▪ praca z doradcą zawodowym; 

▪ uczestnictwo w spotkaniach grupowych (szkolenia i warsztaty grupowe lub zajęcia                

z całymi klasami). 

Podstawa programowa SzOK-u oparta jest o powstający program modułowy składający się                

z 3 modułów: 

▪ samopoznanie i zarządzanie sobą; 

▪ nauka i poszukiwanie pracy; 

▪ planowanie kariery zawodowej. 

Uczniowie uczestnicząc w zajęciach SzOK-u w ramach poszczególnych modułów mogą: 

moduł I -  zarządzać sobą  

▪ poznać i przećwiczyć siłę twórczego i pozytywnego myślenia; 

▪ rozpoznać własne możliwości i predyspozycje zawodowe (cechy charakteru, 

umiejętności, zainteresowania , wartości); 

▪ przeprowadzić własną autoanalizę mocnych i słabych stron. 

moduł II – poszukiwać pracy 
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▪ planować swoją dalszą edukację; 

▪ poznawać możliwości systemów edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej; 

▪ wejść w świat zawodów, a zwłaszcza zawodów przyszłości; 

▪ dokonywać analizy rynku pracy i śledzić jego aktualne trendy; 

▪ poznać instytucje rynku pracy. 

moduł III – planować karierę zawodową 

▪ ocenić własną możliwość podejmowania decyzji; 

▪ nauczyć się technik i metod poszukiwania pracy; 

▪ sporządzić i realizować swój Indywidualny Plan Działania IPD; 

▪ przygotować dokumenty aplikacyjne; 

▪ uczyć cię dobrej i skutecznej autoprezentacji; 

▪ poznać tajniki rozmowy kwalifikacyjnej; 

▪ przeanalizować plusy i minusy własnej działalności gospodarczej. 

         Realizacja zajęć i ćwiczeń grupowych ma na celu wzrost kwalifikacji uczniów (dostarczenie 

wiedzy, kreowanie umiejętności i zmiana postaw). Odbywa się to innowacyjną, adekwatną do 

potrzeb, możliwości i oczekiwań uczniów metodą projektów. Ten model kształcenia jest 

modelem „poszukującego ucznia” rozwiązującego problemy w schemacie: 

cel + przeszkoda = problem 

         Metoda projektów jest strategią postępowania dydaktycznego bardzo przyjazną dla uczniów              

i nauczyciela – doradcy zawodowego. Działania te ukierunkowane są przede wszystkim na: 

▪ umiejętność pracy w grupie; 

▪ umiejętność rozwiązywania problemów; 

▪ umiejętność wykonywania projektów w grupach. 

 Kolejnym nowym działaniem jest rozszerzenie zadań SzOK-u i utworzenie profesjonalnego 

punktu konsultacyjnego dla rodziców jako „pierwszych doradców zawodowych”. Jest to 

bezpośrednia pomoc rodzicom tych uczniów, którzy mają problemy z wyborem dalszej drogi 

edukacyjno-zawodowej. Pomoc ta jest wsparciem dziecka zarówno w sukcesach jak                             

i porażkach poprzez jeszcze lepsze jego poznanie i zebranie informacji o szkołach i zawodach 

oraz na wspólnym stworzeniu planów awaryjnych i celów alternatywnych. 

         Praca z rodzicami ukierunkowana jest na odpowiednią ich postawę, która w czasie pobytu 

ucznia w szkole winna wyrażać się w: 

▪ wspieraniu swojego dziecka zarówno sukcesach i osiągnięciach jak                                     

i w problemach oraz porażkach; 

▪ obserwowaniu dziecka i umiejętnym motywowaniu do pracy; 
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▪ pozwoleniu na rozwijanie jego pasji i zainteresowań, pomocy w wyborze 

dodatkowych zajęć; 

▪ pomocy dziecku w ocenie jego potencjału (osobiste zasoby na ścieżce 

kariery) będą to m.in. zainteresowania, cechy charakteru, zdolności, 

umiejętności; 

▪ pomocy dziecku w poznaniu specyfiki zawodów i branż, które je interesują; 

▪ zebraniu informacji o sieci szkół, typach i kierunkach kształcenia,                          

o warunkach nauki oraz o treści realizowanego programu kształcenia; 

▪ poznaniu wspólnie z dzieckiem wymogów rekrutacyjnych w wybranych 

szkołach, ocenie szans i możliwości dostania się do konkretnej szkoły; 

▪ tworzeniu planów awaryjnych, opracowaniu różnych ścieżek dojścia do 

założonych celów lub też celów alternatywnych. 

         Punkt konsultacyjny funkcjonuje w formie kontaktów telefonicznych lub zaplanowanych                       

i przygotowanych rozmów bezpośrednich. To działanie poprzedza akcja informacyjna na 

zebraniach Rady Rodziców, w czasie wywiadówek oraz spotkań z wychowawcami klas                        

i samymi uczniami. 

 

         4. Współpraca z partnerami lokalnymi 

SzOK realizując swoje statutowe zdania nawiązał współpracę z: 

1. Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie;  

2. Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego; 

3. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży MWK OHP;  

4. Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej; 

5. Studenckim Forum Buisness Centre Club;  

6. Radą Dzielnicy VIII Miasta Krakowa;  

7. Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół ZSŁ;  

8. Radą Rodziców ZSŁ.  

Efektem tej partnerskiej współpracy jest: 

• współpraca merytoryczna i wymiana doświadczeń z doradcami zawodowymi 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży MWK OHP i Urzędów Pracy;  

• udostępnianie informacji dotyczących analiz lokalnego rynku pracy, zatrudnienia, 

stopy bezrobocia wśród absolwentów; 

• koordynacja działań wdrożenia programu MOE „Wrażenie na wejściu” i pełnienie 

roli eksperta; 
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• bieżąca konsultacja i dostęp do nowych programów i literatury przy 

przygotowywaniu programu modułowego funkcjonowania SzOK-u; 

• upowszechnienie wewnątszkolnego system doradztwa zawodowego „Wrażenie na 

wejściu” dla innych szkół Dzielnicy, miasta i województwa; 

• prowadzenie wspólnych zajęć dla młodzieży z członkami Stowarzyszenia, którzy 

odnieśli sukces w prowadzeniu własnej firmy; 

• pomoc w przygotowaniu projektów do programów PHARE 2003, EFS i Leonardo 

da Vinci; 

• organizacja spotkań z Rodzicami w ramach tzw. „pedagogizacji” na tematy 

doradztwa zawodowego 

• przeprowadzanie wspólnych zajęć dla młodzieży z wybranymi rodzicami                       

w ramach tzw. „opisów zawodów” i „przykładów karier”; 

• zapoznanie maturzystów z możliwościami inkubatora przedsiębiorczości wyższej 

uczelni. 

 

5. Uczestnictwo i doświadczenie w programach PHARE 

 Celem Programu jest dostosowanie oferty edukacyjnej placówek kształcenia zawodowego 

do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz pomoc w realizacji przedsięwzięć dotyczących 

modernizacji oferty edukacyjnej szkół zawodowych poprzez udzielenie wsparcia na zakup 

sprzętu IT służącego edukacji. 

Efektem tego przedsięwzięcia jest przygotowany plan rozwoju szkoły w powiązaniu                         

z potrzebami lokalnego rynku pracy „SzOK, a umiejętności ponadzawodowe uczniów ZSŁ 

oczekiwane przez lokalny rynek pracy”.  

W organizowanym na zakończenie programu konkursie projekt SzOK-u zdobył                                 

w Małopolsce pierwsze miejsce co pozwoliło na doposażenie Ośrodka w sprzęt IT - laptop, 

projektor mulitmedialny oraz kamerę cyfrową. 

W ramach Wsparcia rozwoju lokalnej współpracy partnerskiej w zakresie podnoszenia 

jakości kształcenia zawodowego projekt jest realizowany:  

▪ w formie zmodyfikowanych zajęć edukacyjnych w nowoczesnej „Pracowni 

orientacji zawodowej i przedsiębiorczości” w ramach grupy przedmiotów 

ekonomicznych (podstawy przedsiębiorczości, funkcjonowanie przedsiębiorstw                 

w warunkach gospodarki rynkowej, elementy rachunkowości, prawo                                    

i postępowanie administracyjne); 
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▪ poprzez Szkolny Ośrodek Kariery; 

▪ na lekcjach wychowawczych z wychowawcami poszczególnych klas; 

▪ podczas ukierunkowanych rozmów i spotkań uczniów z pedagogami szkolnymi; 

Działania sprawiają, że w szkolnym doradztwie i poradnictwie zawodowym szkoła należy do 

liderów w Małopolsce. 

 

 6. Wnioski 

Po prawie już dwuletnim okresie działalności nasuwają się następujące pozytywne wniosku: 

▪ trafność idei SzOK; 

▪ wpisanie SzOK-u na stałe w strukturę szkoły; 

▪ etatowa praca doradcy zawodowego i jego dostępność dla uczniów; 

▪ wprowadzanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; 

▪ pierwszy „pomost” pomiędzy instytucjami resortu pracy, a placówkami systemu 

edukacji już na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej; 

▪ „lobbing” na rzecz podnoszenia znaczenia poradnictwa i doradztwa zawodowego                      

w szkołach. 

          Wszystkie te działania tworzą jeszcze jeden ważny element – wartość dodaną: wzrost prestiżu 

szkoły na rynku edukacyjnym, trafność wyborów edukacyjnych i zawodowych uczniów oraz 

zwiększenie możliwości znalezienia stałego zatrudnienia przez absolwentów. 

 

 


