
 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA 

ZAWODOWEGO 

 

Realizowany w Szkole Podstawowej nr 222  

im. Jana Brzechwy w Warszawie 

 

Przepisy prawne dotyczące realizacji WSDZ zawarte są w następujących 

dokumentach: 

 

• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292); Ustawa z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59); 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r . - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1189); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. 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 (Dz. U. 2017 poz.1591). 

 

Zasadność  WSDZ w Szkole Podstawowej 

 

 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół 

działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów 

do wyboru dalszej drogi kształcenia. Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji 

edukacyjnej i zawodowej to taki, który wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje, 

potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, ma plany na przyszłość. WSDZ 

usprawni pracę szkoły i przepływ informacji doradczej. 

 



 

Założenia WSDZ 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że: 

 

- wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji 

podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia; 

 

- na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, 

ścieżek edukacyjnych i rynku pracy; 

 

- na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, 

charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, 

doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, 

rodzaj i poziom wykształcenia, wpływ rodziny , aktywność własna jednostki; 

 

- preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w 

toku życia człowieka; 

 

- działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane 

wg harmonogramu pracy szkoły; 

 

- WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami 

i nauczycielami (Radą Pedagogiczną); 

 

- WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez 

szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny 

charakter. 

 

Cele WSDZ 

 

 Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i 

zawodu. Cel główny wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych 



umiejętności i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych 

rolach zawodowych i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do 

systematycznych oddziaływań wychowawczo – doradczych w zakresie preorientacji 

zawodowej uczniów. 

 

Cele szczegółowe 

Uczniowie : 

- znają swoje predyspozycje i talenty; 

- rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych 

oraz kształtowania właściwych relacji społecznych; 

- wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje; 

- posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia; 

 

Nauczyciele: 

- potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów; 

- rozwijają ich talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje; 

- wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują do 

specjalistów; 

- znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji; 

- włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i 

doradztwa zawodowego w szkole. 

 

Rodzice: 

- znają zainteresowania i predyspozycje swojego dziecka; 

- są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”; 

- znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu; 

- znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji; 

- angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, zakłady 

pracy). 



Funkcjonowanie WSDZ w Szkole Podstawowej nr 222 w 

Warszawie 

 

 Za realizację WSDZ odpowiada Dyrektor szkoły, doradca zawodowy- 

koordynator Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, pedagog, 

psycholog szkolny, bibliotekarz, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i inne 

osoby wspomagające działania doradcze.  

Wspólne planowanie działań systemowych przez specjalistów i nauczycieli, pozwoli 

podzielić się poszczególnymi zadaniami adekwatnie do posiadanej przez nich wiedzy, 

doświadczeń, kompetencji w obszarze wychowania, przedsiębiorczości, doradztwa i 

orientacji zawodowej. 

 

Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w szkole w ciągu roku 

szkolnego, zgodnie harmonogramem.  

 

Scenariusze i konspekty, materiały edukacyjne, diagnostyczne 

obejmują obszary: POZNANIE SIEBIE ,ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK 

PRACY ,RYNEK EDUKACYJNY, PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU. 

 

Formy, metody i techniki pracy doradczej 

 

Formy pracy adresowane do uczniów 

 

- 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, radzenie sobie ze stresem, asertywności. 

 

- Udostępnianie informacji o zawodach, szkołach. 

 

- Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. 



 

- Prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów. 

 

- Udzielanie indywidualnych porad zainteresowanym uczniom. 

 

- Organizowanie wycieczek do miejsc pracy w różnych zawodach. 

 

Metody w poradnictwie grupowym najczęściej stosowane w pracy doradczej: 

 

- Aktywizujące problemowe - burza mózgów, dyskusja. 

 

- Metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról. 

 

- Metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy). 

 

- Metody audiowizualne - filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy 

multimedialne, prezentacje multimedialne. 

 

- Treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki. 

 

Techniki: 

-Techniki plastyczne; 

-wzmacniające myślenie krytyczne oraz strategiczne (np. analizę SWOT, GROW, 

kwestionariusze, wywiady, gry i zabawy). 

 

Efekty wprowadzenia WSDZ w Szkole Podstawowej 

 

- Kształtowanie aktywności zawodowej uczniów. 

 

- Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z 

planowaniem kariery zawodowej ich dzieci. 

 

- Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców. 



 

- Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe. 

 

- Zmniejszenie liczby szkolnych niepowodzeń, niechęci do nauki oraz porzucania 

szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów. 

 

Ewaluacja programu edukacyjnego 

 

 Ewaluacja WSDZ jest niezbędna aby działania doradcze na terenie szkoły 

były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów i założeniami WSDZ. W 

czerwcu każdego roku szkolnego zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna 

wśród wychowawców/uczniów klas siódmych, na podstawie której doradca 

zawodowy sporządzi sprawozdanie i przedstawi Dyrektorowi szkoły do 

zatwierdzenia. Wnioski z ankiety posłużą do analizy i wprowadzania pożądanych 

zmian do realizowanego programu edukacyjnego z zakresu doradztwa 

zawodowego. 

 
 

 


