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1. Wstęp 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje szereg działań 

podejmowanych przez nauczycieli w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru 

dalszej ścieżki kształcenia. 

Uczniowie kończący szkołę stają przed trudnym wyborem szkoły ponadpodstawowej 

oraz kierunku dalszego kształcenia. We współczesnym świecie licznych zmian, młodzież 

potrzebuje pomocy i wsparcia w zmaganiu się z różnymi problemami zawodowymi czy 

życiowymi. Dlatego ważne jest rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych 

umiejętności zainteresowań począwszy od szkoły podstawowej. Szybko następujące zmiany 

na rynku pracy i w życiu społecznym wymuszają potrzebę wsparcia uczniów w procesie 

samookreślenia, samodoskonalenia i świadomego planowania własnej kariery zawodowej. 

Działania wewnątrzszkolnego sytemu doradztwa zawodowego umożliwiają: 

•uzyskanie przez uczniów dostępu do wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego; 

•wsparcie rodziców w związku z udzielaniem przez nich pomocy w podejmowaniu przez 

dzieci decyzji edukacyjno-zawodowych; 

•wzbogacenie oferty szkoły i jej promocję w obszarze działań z zakresu doradztwa 

zawodowego; 

•przejrzystość i ciągłość oddziaływań poprzez wskazanie osób działających na rzecz WSDZ 

oraz określenie zakresu ich odpowiedzialności; 

•zaplanowanie działań w cyklu kształcenia. 

 Należy stwarzać dzieciom i młodzieży możliwości umiejętności radzenia sobie ze 

zmianami poprzez rozwijanie umiejętności adaptacyjnych oraz umiejętności wychodzenia 

naprzeciw nowym sytuacjom i nowym wyzwaniom. Zadania te spoczywają na wszystkich 

nauczycielach i wychowawcach. Sprawnie funkcjonujący system doradztwa zawodowego 

dzięki zaangażowaniu wszystkich osób realizujących zadania z doradztwa zawodowego daje 

efekt synergii.  

 

2. Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., 

poz.703). 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., 

Nr 67, poz. 329 ze zm.)  

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r . -Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony  

Dz. U. z 2018 r., poz. 967) 

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

doradztwa zawodowego 

 Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania dla publicznych szkół ( Dz. U. z 2017 r. poz. 703 ) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 356 ) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. 

Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dziennik Ustaw, rok 2017, poz. 1591).  

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

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 



niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni 

specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199); 

 

 3. Główny cel realizacji orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w szkole 

 podstawowej 

 Celem orientacji zawodowej w klasach I–III jest wstępne zapoznanie uczniów z 

różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy 

wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i 

rozwijaniu zainteresowań oraz pasji. 

 Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów, 

zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i 

proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych 

i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz 

pasji. 

 Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest 

przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy 

wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość 

własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji. 

 

 4. Cele szczegółowe 

Uczniowie: 

- rozwijają umiejętności pracy w zespołach 

- wiedzą jak się uczy 

- rozwijają swoje zainteresowania, pasje i talenty 

- potrafią dokonać samooceny, wskazać swoje mocne i słabe strony 

- posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia 

- świadomie dokonują wyboru dalszej drogi edukacji 

 

Nauczyciele: 

- potrafią diagnozować potrzeby uczniów 

- rozwijają zainteresowania, pasje i talenty dzieci i młodzieży 

- wspierają rodziców w procesie doradczym 

- znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji  

- włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces doradztwa zawodowego w 

szkole 

 

Rodzice: 

- znają swoje dziecko 

- znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu 

- znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji  

- wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci 

- angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, miejsca pracy…) 

 

 

 

 



 5. Działania związane z doradztwem zawodowym i ich adresaci 

Działania związane z doradztwem zawodowym w szkole podstawowej są kierowane do trzech 

grup adresatów: 

•uczniów, 

•rodziców, 

•nauczycieli. 

 

 6. Działania kierowane do uczniów: 
•udzielanie porad i konsultacji indywidualnych; 

•prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie własnych 

zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; 

planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych; 

•pomaganie uczniom w przygotowywaniu teczek „portfolio”; 

•aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów np. poprzez udział w 

konkursach, przygotowywanie określonych zadań na zajęcia przedmiotowe, udział w 

organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych; 

•określanie potencjału edukacyjno-zawodowego; 

•prowadzenie kół zainteresowań; 

•organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy; 

•stwarzanie okazji do udziału w wydarzeniach takich jak np. targi edukacyjne; 

•umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami szkół 

ponadpodstawowych; 

•informowanie o ofercie kształcenia w szkołach programowo wyższych; 

•umożliwienie udziału w spotkaniach z absolwentami szkoły (prezentacje ścieżek rozwoju 

edukacyjno-zawodowego); 

•wspieranie uczniów w przygotowaniu Indywidualnych Planów Działania (IPD); 

•organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów; 

•organizowanie spotkań z inspirującymi osobami (pasjonatami, autorami innowacyjnych 

rozwiązań – młodymi ludźmi, którzy odnieśli sukces zawodowy); 

•organizowanie wycieczek zawodoznawczych; 

•stwarzanie uczniom klas VII–VIII możliwości udziału w ramach zajęć edukacyjnych w 

zajęciach u pracodawców lub w centrach kształcenia praktycznego – zgodnie z ich 

zainteresowaniami i potrzebami; 

•umożliwienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej poprzez strony internetowe 

szkoły, szkolne konto Facebooka, tablice informacyjne, e-dziennik; 

•organizowanie zajęć w świetlicy związanych z orientacją zawodową, 

•organizowanie kącików zawodoznawczych, np. w świetlicy szkolnej, w salach edukacji 

wczesnoszkolnej; 

•organizowanie imprez o charakterze zawodoznawczym, np. konkursy, festiwale czy 

prezentacje zawodów;  

•umożliwianie uczniom udziału w tzw. lekcjach zawodoznawczych organizowanych przez 

szkoły ponadpodstawowe zawodowe; 

•udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych e-

zasobów) ułatwiających samopoznanie, podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych; 

•prowadzenie projektów edukacyjnych tematycznie powiązanych z orientacją zawodową oraz 

doradztwem zawodowym. 

 

 7. Działań kierowane do nauczycieli, wychowawców i specjalistów 

•umożliwienie udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa zawodowego; 

•prowadzenie lekcji otwartych; 



•zwoływanie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej; 

•organizowanie wizyt studyjnych w firmach; 

•inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji rynku pracy; 

•organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy; 

•udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego; 

•wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego. 

 

 8. Działania kierowane do rodziców: 
•organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym w szkole; 

•inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji działających na rynku pracy; 

•organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy; 

•prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów; 

•informowanie o targach edukacyjnych; 

•udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez: biblioteczkę 

publikacji, stronę www szkoły, szkolne konto Facebooka, tablice informacyjne,  

e-dziennik); 

•włączanie rodziców w szkolne działania związane z orientacją zawodową i doradztwem 

zawodowym. 

 

Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe dla uczniów są realizowane: 

•podczas grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym prowadzonych przez 

doradcę zawodowego, które wynikają z ramowych planów nauczania; 

podczas: 

- zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

- wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej  

pracy z uczniami, prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli i wychowawców – 

m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach z wychowawcą i 

innych zajęciach, a także w formie indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez 

doradcę zawodowego (lub innych specjalistów, wychowawców, nauczycieli) 

- podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole (jak 

np. szkolne targi edukacyjne, projekty edukacyjne, konkursy zawodoznawcze) lub poza nią 

(np. udział w targach edukacyjnych, festiwalu zawodów, w wizytach zawodoznawczych w 

zakładach pracy).  

 

 9. Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

- rozpoznawanie potrzeb uczniów i rodziców w zakresie udzielania przez szkołę pomocy w 

planowaniu kariery zawodowej,  

- dostarczanie informacji, pomoc w ich selekcji oraz aktywizowanie do samodzielnego 

zdobywania wiedzy dotyczącej edukacji i rynku pracy przez młodzież i ich rodziców, 

- gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, 

- wskazywanie uczniom, rodzicom, nauczycielom źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji 

edukacyjnych,  

- prowadzenie indywidualnych konsultacji dla uczniów i ich rodziców,  

- kierowanie uczniów wymagających szczególnej pomocy do specjalistów - doradców 

zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i Centrum Doradztwa 

Zawodowego dla Młodzieży,  

- wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań 

szkoleniowo-informacyjnych,  



- współpraca z instytucjami wspierającymi WSDZ - placówki informacyjne i planowania 

kariery zawodowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  

- organizowanie spotkań z pracodawcami, przedstawicielami konkretnych szkół i zawodów.  

 

 10.Formy, metody i techniki realizacji zadań WSDZ 

 Poradnictwo indywidualne stanowi jedną z form wspierania uczniów w rozwoju 

edukacyjno-zawodowym. 

 Podstawowym zadaniem poradnictwa indywidualnego jest udzielanie pomocy w 

zakresie diagnozy zainteresowań i predyspozycji psychofizycznych ucznia oraz 

ukierunkowania wyboru kierunku kształcenia. 

 Uczniowie z trudnościami decyzyjnymi mogą zgłosić się do doradcy zawodowego na 

indywidualną poradę – konsultację w formie: rozmowy i wywiadu doradczego;  

- diagnozy predyspozycji zawodowych – testy;  

- udzielenia pomocy w podjęciu decyzji edukacyjnej; 

- wsparcia w podnoszeniu samooceny i radzeniu sobie w sytuacjach utrudniających 

optymalny rozwój; 

- udzielenia informacji adekwatnych do potrzeb ucznia; 

- pomocy uczniom gimnazjum w prawidłowym przygotowaniu dokumentów w czasie procesu 

rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych 

 Grupowe formy poradnictwa zawodowego odbywają się w ramach lekcji 

wychowawczych, warsztatów, lekcji przedmiotowych, kół zainteresowań, wycieczek. W 

trakcie doświadczeń grupowych uczeń może dokonać właściwej oceny swoich umiejętności i 

zdolności. Uczniowie – dzięki pomocy nauczycieli, specjalistów, przedstawicieli zawodów – 

mają możliwość praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności i wiedzy oraz 

uświadamiają sobie znaczenie poszczególnych przedmiotów w kształtowaniu kariery 

zawodowej. Zajęcia grupowe pozwalają młodzieży przełamywać osobiste bariery związane z 

funkcjonowaniem społecznym. 

 

 11. Metody w poradnictwie grupowym stosowane w pracy doradczej 

- aktywizujące problemowe – burza mózgów, dyskusja, 

- zapisowe – drzewko decyzyjne, mapy myśli, 

- dramy – inscenizacje i odgrywanie ról, 

- testowe (kwestionariusze, ankiety, testy), 

- audiowizualne – filmy edukacyjne, zasoby internetu i prezentacje multimedialne, 

- treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki, 

- warsztaty zawodoznawcze 

 

 12. Formy pracy doradczej adresowane do uczniów: 

- badanie (diagnoza) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole (wywiad, 

kwestionariusz ankiety); 

- zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania 

własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich 

predyspozycji zawodowych; 

- warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i 

współdziałania w grupie, rozwijające umiejętności autoprezentacji, radzenie sobie ze stresem; 

- udostępnianie informacji o zawodach, o szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, rynku 

pracy (lokalnym, krajowym, w UE), o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, 

obowiązującym prawie pracy; 

- spotkania z przedstawicielami rożnych zawodów; 

- organizowanie konkursów w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery; 



- udzielanie indywidualnych porad uczniom w podjęciu decyzji edukacyjnej i zawodowej, 

mających problemy zdrowotne lub osobiste, oraz udzielnie porad uczniom ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi; 

- indywidualne badania Obrazkowym Testem Zawodów M. Achtnicha 

- organizowanie wycieczek na targi edukacyjne, do zakładów pracy, szkół 

ponadgimnazjalnych. 

 

 13. Formy działań adresowane do rodziców: 
- prezentacja założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów; 

- indywidualna praca z rodzicami uczniów, którzy wykazują problemy zdrowotne, 

emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.; 

- wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej przez 

dzieci; 

- włączanie rodziców, jako przedstawicieli rożnych zawodów, do działań informacyjnych 

szkoły; 

- udostępnianie informacji edukacyjnych (oferta edukacyjna szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego, zawody przyszłości, rynek pracy lokalny, polski i europejski itp.). 

 

 14. Formy działań adresowane do nauczycieli: 

- utworzenie i zapewnienie ciągłości działania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego zgodnie z przepisami prawa; 

- określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia poradnictwa 

zawodowego w szkole. 

 

 15. Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym 

W szkole podstawowej w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym 

zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele 

wychowawcy, nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej), nauczyciel-

wychowawca w świetlicy szkolnej, nauczyciel-bibliotekarz, specjaliści (m.in. pedagog, 

psycholog, doradca zawodowy) oraz inne osoby zatrudnione w szkole, np. pielęgniarka 

szkolna.  

Dyrektor: 

•odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym; 

•współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ; 

•wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz doradztwa 

zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi; 

•zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa 

zawodowego; 

•organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań z zakresu orientacji zawodowej i 

doradztwa zawodowego poprzez planowanie i przeprowadzanie działań mających na celu 

poprawę jakości pracy placówki w tym obszarze.  

Doradca zawodowy: 

•określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

•pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

•prowadzi zajęcia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego oraz zajęcia 

związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

•wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań 

związanych z doradztwem zawodowym; 

•prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów. 



•systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania 

związane z doradztwem zawodowym; 

•planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane z 

doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami, 

nauczycielami i specjalistami; 

•gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego 

poziomu kształcenia; 

•organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą 

efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem zawodowym; 

•współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z orientacją zawodową i 

doradztwem zawodowym; 

•wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ; 

•gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z orientacją zawodową oraz doradztwem 

zawodowym; 

•współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami 

działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu 

realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego. 

Wychowawcy: 

•określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

•eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z 

treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego; 

•włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu orientacji zawodowej i 

doradztwa zawodowego; 

•realizują tematy związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym na godzinach 

wychowawczych; 

•wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery 

zawodowej; 

•współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich 

dzieci; 

•współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

Nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej): 

•określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

•eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z 

treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego; 

•współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć orientacji zawodowej i 

doradztwa zawodowego dla uczniów; 

•przygotowują uczniów do udziału w konkursach np. zawodoznawczych; 

•prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe; 

•organizują w sali edukacji wczesnoszkolnej kąciki zawodoznawcze; 

•współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

Specjaliści:  

•określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

•włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez siebie 

zajęcia dla uczniów; 

•współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu orientacji 

zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów; 

•włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych 

(informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty); 



•współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

Nauczyciele-wychowawcy w świetlicy szkolnej:  

•włączają w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji zawodowej; 

•organizują w sali kąciki zawodoznawcze; 

• rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnienia uczniów; 

• wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w wyborze kierunku 

kształcenia i zawodu; 

• udzielają uczniom informacji o możliwościach korzystania z usług doradcy  

zawodowego. 

Nauczyciel-bibliotekarz: 

•współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym; 

•opracowuje, aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego; 

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

doradztwa zawodowego. 

Inne osoby zatrudnione w szkole np. pielęgniarka:  

•współpracuje z doradcą zawodowym oraz nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji 

działań związanych z doradztwem zawodowym; 

•udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów wybieranych 

przez uczniów; 

•organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo oraz 

kształtowania właściwych nawyków – adekwatnych do zawodów wybieranych przez 

uczniów. 

 

Zależnie od koncepcji pracy szkoły podstawowej zakresy czynności dla poszczególnych  

osób angażujących się w realizowanie WSDZ w szkole mogą ulegać modyfikacjom 

 

 16. Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: 
- przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych wśród uczniów,  

- rozmowy indywidualne,  

- zbieranie wskazówek, sugestii, pomysłów od uczniów i osób realizujących WSDZ 

dotyczących możliwości jego modyfikacji. 

 

Plan działań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego  

na rok szkolny 2018/2019 
 

Lp Zadanie Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

Uczestnicy 

1 Zapoznanie Rady Pedagogicznej z 

Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa 

Zawodowego 

Dyrektor, 

pedagog 

IX 2018 Nauczyciele 

2 Zapoznanie z programem rodziców. Wychowawcy IX 2018 Rodzice 

3 Diagnoza zapotrzebowania na informacje z 

zakresu planowania kariery uczniów klas III 

gim i ich rodziców. 

Pedagog, 

wychowawcy 

IX 2018 Uczniowie 

gimnazjum, 

rodzice 

4 Lekcje zawodoznawcze dla uczniów klas 0 – 
III:  

- znaczenia pracy w życiu człowieka, 

- różnorodność zawodów, jakie człowiek 
może wykonywać, 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

Wg 

programu 

Uczniowie 

klas 0 – III  



- znaczenie własnych zainteresowań i 

predyspozycji  w wyborze właściwego 

zawodu, 
- jakie są moje możliwości, zdolności, 

umiejętności. 

5 Lekcje zawodoznawcze dla uczniów klas IV – 

VI i III gim. dotyczące: 
- świadomości zawodowej uczniów i 

planowania drogi edukacyjno-zawodowej; 

- możliwości, zdolności, umiejętności, cechy 
osobowości oraz indywidualne ograniczenia 

(stan zdrowia),i odpowiedzialności za swój 

rozwój osobisty, 

- rozwijania umiejętności pracy zespołowej i 
współdziałania w grupie, 

- poznania lokalnego rynku pracy w trakcie 

wyjść do szkół  i miejsc pracy 
- poznania możliwości dalszego kształcenia, 

struktura i warunki przyjęć do szkół 

ponadpodstawowych, 
- różnorodność zawodów, 

- kreowania proaktywnych postaw ucznia we 

współczesnym świecie  

Wychowawcy 

klas, pedagog 

Wg 

programu 

Uczniowie 

klas IV – 
VI i III gim 

6 Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w 
kl. VII ( 10 godz.) 

Tematyka: 

1. Wprowadzenie do zajęć z doradztwa 
zawodowego. Mocne i słabe strony. 

2. 2. Zdolności i umiejętności. 

3. 3. Zainteresowania. 
4. Predyspozycje zawodowe. 

5. Czynniki trafnego wyboru zawodu. 

Osobowość zawodowa. 
6. Przygotowanie do zmian w życiu 

człowieka w kontekście planowania 

kariery. 
7. Motywacja. 

8. Praca w zespole. 

9. Świat zawodów. 

10. Kwalifikacje i kompetencje na rynku 
pracy. 

 

Doradca 
zawodowy 

Wg planu Cały rok 

7 Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w 
kl. VIII ( 10 godz.) 

Tematyka: 

1. Praca jako wartość w życiu człowieka. 
2. Zmiana stały element życia. 
3. Świat zawodów. Co to takiego? 
4. Autoprezentacja, czyli sztuka 

przedstawienia siebie. 
5.  Jak zaplanować przyszłość edukacyjno – 

zawodową? 
6. Moja przyszłość edukacyjno – zawodowa. 
7. Zawód moich marzeń. Zawody 

Doradca 
zawodowy 

Wg planu Cały rok 



przyszłości. 
8. Kompetencje na rynku pracy. 
9. Zainteresowania – inspiracja do działania i 

sposób na relaks. 
10. Szkolnictwo ponadpodstawowe. Ścieżki 

kształcenia, rekrutacja. 
8  Jak sobie radzić ze stresem?  Spotkanie z 

rodzicami z doradcą zawodowym MZPPP 
Pedagog Grudzień Rodzice 

uczniów 

klas III 

gimn i VIII 
SP 

9 Jak pomóc dziecku zaplanować karierę 

zawodową ? Spotkanie z rodzicami z doradcą 

zawodowym MZPPP 

Pedagog Kwiecień Rodzice 

uczniów 

klas III 
gimn i VIII 

SP 

10  Indywidualna praca z uczniami 

integracyjnymi, pomoc w wyborze dalszej 
drogi kształcenia. 

Pedagog Praca 

bieżąca 

Uczniowie  

11 Gromadzenie i udostępnianie informatorów 

edukacyjnych, materiałów reklamowych 
uczniom i ich rodzicom. Umieszczanie 

ciekawych informacji na tablicy 

zawodoznawcze. 

Pedagog, 

nauczyciele 
bibliotekarze 

Praca 

bieżąca 

U, R, N 

12 Porady indywidualne, diagnoza preferencji 
zawodowych  

Pedagog Praca 
bieżąca 

Uczniowie 
Gim 

13 Doskonalenie umiejętności współpracy w 

grupie.  

Wychowawcy Praca 

bieżąca 

Uczniowie 

SP 31 

14 Nabywanie umiejętności dokonywania 
samopoznania i samooceny. 

Wychowawcy Praca 
bieżąca 

Uczniowie 
SP 31 

15 Odkrywanie zdolności i umiejętności 

uczniów. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Praca 

bieżąca 

Uczniowie  

SP 31 

16 Zapoznanie uczniów z zasadami rekrutacji do 
szkół ponadpodstawowych. 

Wychowawcy, 
nauczyciel 

informatyki 

V 2016 Uczniowie 
kl. III Gim, 

rodzice 

17 Indywidualna praca z uczniami 
integracyjnymi, pomoc w wyborze dalszej 

drogi kształcenia. 

Pedagog Praca 
bieżąca 

Uczniowie 
Gim. 

18 Zapoznanie uczniów klas VIII i III Gim. i ich 

rodziców ze strukturą szkolnictwa 
ponadpodstawowego w Polsce. 

Pedagog, 

wychowawca 

II sem. Uczniowie 

kl. VIII i III 
Gim, 

rodzice 

 

 

Załącznik  
Słownik pojęć 

 

Działania związane z doradztwem zawodowym– ogół zaplanowanych i systematycznych 

działań podejmowanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę, których celem jest 

przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

Działania te obejmują m. in. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia związane z 

wyborem kierunku kształcenia i zawodu, działania skierowane do rodziców i nauczycieli, 

współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 



Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego– zajęcia grupowe organizowane dla uczniów  

klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego  

i technikum (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 109.1. pkt 7), których 

wymiar określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 marca 2017 r. w 

sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r., poz. 703). 

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu– zajęcia indywidualne i 

grupowe prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Ustawa Prawo 

oświatowe art. 109.1. pkt 5 oraz  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i 

ponadpodstawowych oraz placówkach – Dz.U. z 2017 r., poz. 1591). 

Preorientacja zawodowa– ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych 

przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym 

do środowiska pracy. 

Doradztwo zawodowe– uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie 

uczniów klas VII–VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych w procesie 

świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych, a także zawodowych.  

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ)– celowe, uporządkowane i 

wzajemnie powiązane działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez 

daną szkołę lub placówkę.  

Poradnictwo zawodowe  

Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej  

rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, 

tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy 

sukces.  

(Ogólne zasady funkcjonowania poradnictwa zawodowego w systemie urzędów pracy).  

Orientacja zawodowa  

Działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji -mające na celu 

przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem 

jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły. (K. Lelińska)  

Doradca zawodowy  

Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, 

młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, 

uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku 

pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w 

procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, 

znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz 

techniczne środki przekazywania informacji zawodowej (Klasyfikacja Zawodów i 

Specjalności)  

Informacja zawodowa  
Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz 

związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są 

dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji  

K. Lelińska)  

Informacja edukacyjna  
Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym 

kształceniem (G. Sołtysińska) 

Opracowanie: 

mgr Anna Lesiak-Nowak,  

szkolny doradca zawodowy 


