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1. Wstęp 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru 

zawodu i dalszej drogi  kształcenia. System określa cele, zadania, przewidywane efekty, 

formy, metody pracy zawodoznawczej, w ramach rocznego planu działania.   

 WSDZ stwarza uczniowi realną możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery zawodowej- poznania siebie 

i własnych predyspozycji zawodowych, zasad rządzących rynkiem pracy, uzyskania 

informacji o lokalnym rynku pracy, zaplanowania własnej kariery zawodowej. 

 Adresatami programu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz instytucje 

wspomagające proces doradczy. Uczeń przygotowany do podjęcia decyzji edukacyjnej  

i zawodowej to taki, który zna swoje zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać 

samooceny i ma plany na przyszłość. 

2. Najważniejsze założenia związane z realizacją WSDZ w szkole zawarte są  

w następujących aktach prawnych: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.) zobowiązuje placówki oświatowe do „przygotowania uczniów do 

wyboru zawodu i kierunku kształcenia”. 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r., Nr 118,  

       poz. 1112, Nr 137. poz. 1304, Nr 203, poz. 228, poz. 2258 oraz z 2004r., Nr 96,  

       poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) – dotyczy zasadności zatrudnienia w szkole doradcy  

       zawodowego. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad 

 działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni 

 specjalistycznych (Dz.U. 2013poz.199). 
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 Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.:   

 Art.1. System oświaty zapewnia w szczególności: 17) dostosowanie kryteriów i treści 

       kształcenia do wymogów rynku pracy; 18) kształtowanie u uczniów postaw  

 przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu 

 gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych 

 rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych; 19) przygotowanie 

 uczniów do wyboru zawodu  i kierunku kształcenia; 20) warunki do rozwoju 

 zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych  

 i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania 

 czasu wolnego.   

 Art. 47.1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił, w drodze 

 rozporządzenia: 3) c)minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa 

 zawodowego. 4) treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki  

 i sposób realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oraz 

 wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe. 

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

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

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

       dyrektorów i rady pedagogiczne „obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego systemu  

       poradnictwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia  

       i zawodu”. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

 szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

 ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. 

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

       zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych  

       przedszkolach, szkołach i placówkach :   

        § 6. 2. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie 

 bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,  

 a także w formie: 6) zajęcia związanych z wyborem kierunku kształcenia  

 i zawodu – w  przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół 
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 ponadpodstawowych; 7) Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 8) porad  

 i konsultacji; 9) warsztatów.                                           

3. Założenia programu WSDZ 

 Wybór zawodu jest procesem będącym sekwencją 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, zdolności), zainteresowania, umiejętności, doświadczenia, wyznawane 

wartości, czynniki emocjonalne, zdrowotne, a także wpływ otoczenia i aktywność 

własna; 

 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; 

 WSDZ ma charakter planowanych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest 

przez doradcę zawodowego/pedagoga szkolnego, dzięki czemu wszelkie działania 

szkoły mają spójny charakter.  

 

4.  Cele programu WSDZ 

Celem doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole podstawowej jest przygotowanie 

uczniów do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery  

i  trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru drogi dalszego kształcenia  

i zawodu. Cel główny wskazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych 

umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach 

zawodowych i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do 

systematycznych oddziaływań wychowawczo – doradczych. 

A. 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 
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poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań.  

 

B. 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.  

 

C. 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. 

5. Działania związane z doradztwem zawodowym i ich adresaci   

Działania związane z doradztwem zawodowym w szkole podstawowej są kierowane 

do trzech grup adresatów:  

a) uczniów  

b) rodziców 

c) nauczycieli  

 Główne cele pracy w zakresie doradztwa zawodowego:  

 Przygotowanie uczniów do świadomego i umiejętnego planowania kariery 

zawodowej, do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej; 

 Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny; 

 Modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości 

(zawyżona lub zaniżona); 

 Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach; 

 Kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia  

z wymaganiami wybieranego zawodu; 

 Zapoznanie ze strukturą szkolnictwa; 

 Kształtowanie gotowości do wejścia na rynek pracy; 

 Rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie;  

 Współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań. 
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 Cele szczegółowe 

Uczniowie: 

   rozwijają umiejętności pracy zespołowej oraz kształtowania właściwych relacji    

  społecznych; 

   wiedzą jak rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty; 

   posiadają informacje o zawodach, ofercie edukacyjnej i rynku pracy; 

 potrafią podejmować decyzje w oparciu o wiedzę o swoich zasobach.  

 

Nauczyciele:  

 potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów; 

   rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje uczniów ; 

   wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, kierują do   

  specjalistów; 

   znają ofertę szkół i zasady rekrutacji; 

   włączają partnerów w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole. 

Rodzice: 

 znają mocne i słabe strony swojego dziecka; 

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

 znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu; 

 znają ofertę szkół i zasady rekrutacji; 

 angażują się w pracę doradczą szkoły. 

6. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego: 

 Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

 i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia; 

 Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych; 

 Prowadzenie działalności informacyjno-doradczej; 

 Udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom; 

 Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 
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 Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego, w szczególności z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom; 

 Pomoc i udostępnianie informacji o szkołach ponadgimnazjalnych i systemie 

kształcenia ustawicznego; 

 Współpraca wszystkich pracowników szkoły w celu realizacji zadań. 

 

7. Zadania szczegółowe: 

a. Działania kierowane do uczniów: 

o udzielanie porad i konsultacji indywidualnych; 

o 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; 

o aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów np. 

poprzez udział w konkursach, przygotowywanie określonych zadań na zajęcia 

przedmiotowe, udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych;  

o określanie potencjału edukacyjno-zawodowego; 

o  prowadzenie kół zainteresowań;  

o organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy;  

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

o umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami szkół 

ponadpodstawowych;  

o informowanie o ofercie kształcenia w szkołach programowo wyższych;  

o umożliwienie udziału w spotkaniach z absolwentami szkoły (prezentacje 

ścieżek rozwoju edukacyjno-zawodowego);  

o organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów; 

o organizowanie spotkań z inspirującymi osobami (pasjonatami, autorami 

innowacyjnych rozwiązań – młodymi ludźmi, którzy odnieśli sukces 

zawodowy);  

o organizowanie wycieczek zawodoznawczych; 
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o organizowanie kącików zawodoznawczych, np. w świetlicy szkolnej, w salach 

edukacji wczesnoszkolnej; 

o  organizowanie przedsięwzięć o charakterze zawodoznawczym, np. konkursy, 

festiwale czy prezentacje zawodów; 

o  umożliwianie uczniom udziału w tzw. lekcjach zawodoznawczych 

organizowanych przez szkoły ponadpodstawowe zawodowe;  

o udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów 

 i innych e-zasobów) ułatwiających samopoznanie, podejmowanie decyzji 

edukacyjnych i zawodowych; 

o  prowadzenie projektów edukacyjnych tematycznie powiązanych z orientacją 

zawodową oraz doradztwem zawodowym;  

o kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron; 

o wdrażanie uczniów do samopoznania; 

o wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów; 

o rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie; 

o przełamywanie barier emocjonalnych; 

o wyrabianie szacunku dla samego siebie; 

o planowanie własnego rozwoju; 

o konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów; 

o poznanie możliwych form zatrudnienia; 

o zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących 

poszukiwaniu pracy; 

o zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji; 

o zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej; 

o rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy; 

o poznanie lokalnego rynku pracy; 

o kreowanie własnej kariery zawodowej w wyniku samozatrudnienia; 

o poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego; 

o preorientacja zawodowa w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru 

zawodu; 

o rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do 

poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych 

i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność).  
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b. Działania kierowane do rodziców: 

o organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym  

w szkole;  

o inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji działających na rynku 

pracy;  

o organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy;  

o prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych 

uczniów;  

o informowanie o targach edukacyjnych;  

o udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi 

poprzez: biblioteczkę publikacji, stronę www szkoły, tablice informacyjne);  

o włączanie rodziców w szkolne działania związane z orientacją zawodową 

 i doradztwem zawodowym; 

o podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi; 

o doskonalenie umiejętności wychowawczych; 

o wypracowanie form wspierania dzieci w wyborze ich dalszej drogi życiowej; 

c. Działania kierowane do nauczycieli, wychowawców, specjalistów:  

o uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej 

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

o  prowadzenie lekcji otwartych;  

o zwoływanie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej;  

o  inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji rynku pracy; 

o  organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy; 

o  udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego; 

o  wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego.  

o lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły  

i rynku pracy; 

o nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą. 

8. Formy pracy adresowane do uczniów: 

 badanie zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole 

(wywiad); 
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 zajęcia grupowe służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania 

własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie 

 i swoich predyspozycji zawodowych; 

  udostępnianie informacji o zawodach, szkołach; 

 udzielanie indywidualnych porad uczniom; 

 organizowanie wyjazdów na dni otwarte w szkołach średnich; 

 organizowanie wyjść do lokalnych zakładów pracy. 

 

9. 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).  

10. Metody w poradnictwie grupowym: 

 aktywizujące problemowe – dyskusja problemowa; 

 metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy); 

 metody audiowizualne – filmy edukacyjne, zasoby Internetu, prezentacje 

multimedialne; 

 pogadanki, dyskusje; 

 techniki plastyczne, gry i zabawy; 
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 ćwiczenia grupowe. 

      11.  Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym.  

W szkole podstawowej w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym 

zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowaw-

cy, 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. 

 Zakresy działań z obszaru doradztwa dla poszczególnych osób i forma organizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

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 związa-

nych z doradztwem zawodowym;  

 prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów.  

 systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania 

związane z doradztwem zawodowym;  
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 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 do-

radztwem 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;  
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 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;  



14 

 

 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.  

 

12. Placówki współpracujące ze szkołą w obszarze doradztwa zawodowego: 

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PPP):  

 diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów;  

 udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia 

i kariery;  

 prowadzenie dla uczniów zajęć grupowych z doradztwa zawodowego;  

 konsultowanie z doradcą zawodowym działań i dokumentów szkolnych (np. opracowań 

 WSDZ);  

 prowadzenie dla pracowników szkół szkoleń, kursów, szkoleniowych rad pedago-

gicznych;  

 tworzenie sieci doradców zawodowych i osób zainteresowanych doradztwem  

zawodowym.  

 

Ośrodki doskonalenia nauczycieli (ODN):  

 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji dla doradców zawodowych 

oraz osób zainteresowanych doradztwem zawodowym,  

 tworzenie sieci doradców zawodowych i osób zainteresowanych doradztwem  

zawodowym,  

 przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego.  
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Biblioteki pedagogiczne:  

 udostępnianie szkołom informacji o usługach doradczych w regionie, wydarzeniach, 

konferencjach i szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego;  

 wspieranie nauczycieli-bibliotekarzy w pozyskiwaniu, gromadzeniu i udostępnianiu 

informacji edukacyjno-zawodowych;  

 gromadzenie i udostępnianie doradcom zawodowym i nauczycielom publikacji z zakresu 

doradztwa zawodowego;  

 współorganizowanie wystaw i spotkań z zakresu doradztwa zawodowego.  

 

Szkoły ponadpodstawowe (szkoły programowo wyższe):  

 udzielanie osobom zainteresowanym informacji na temat oferty edukacyjnej i zawodowej 

oraz zasad rekrutacji, itp.;  

 prowadzenie laboratoriów, wykładów i warsztatów, rozwijających zainteresowania 

uczniów;  

 organizowanie imprez o charakterze zawodoznawczym – szczególnie dla klas VII i VIII;  

 organizowanie Dni Otwartych dla uczniów klas VII i VIII.  

 

Centra kształcenia praktycznego (CKP):  

 organizowanie dla uczniów lekcji zawodoznawczych;  

 współorganizowanie konkursów zawodoznawczych;  

 organizowanie dla uczniów zajęć rozwijających ich zainteresowania i pasje;  

 współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze zawodoznawczym;  

 informowanie uczniów ostatnich klas o możliwości odbywania zajęć praktycznych lub 

praktyk zawodowych.  

 

Urzędy pracy, centra informacji i planowania kariery zawodowej:  

 informowanie o zmianach i trendach na lokalnym i krajowym rynku pracy;  

 przedstawianie prognozy zapotrzebowania wśród pracodawców na pracowników;  

 udostępnianie zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych;  

 współorganizowanie przedsięwzięć z zakresu doradztwa zawodowego;  

 udzielanie informacji dotyczących rynku pracy za granicą (usługi doradców Sieci 

Europejskich Ofert Pracy EURES);  
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 udostępnianie publikacji m.in. na temat sytuacji na rynku pracy;  

 współorganizowanie spotkań informacyjno-doradczych, np. dotyczących sytuacji  

na lokalnym rynku pracy.  

Pracodawcy:  

 współorganizowanie konkursów zawodoznawczych;  

 aranżowanie spotkań przedstawicieli firm z uczniami, rodzicami i nauczycielami;  

 organizowanie wycieczek zawodoznawczych do firm i obserwacji zawodowych;  

 przeprowadzanie wywiadów z przedstawicielami zawodów ona temat specyfiki pracy  

w wybranym zawodzie lub na wybranym stanowisku pracy;  

 sponsorowanie przedsięwzięć wzbogacających ofertę edukacyjno-zawodową, bazę 

dydaktyczną szkoły. 

  

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE):  

 organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji z zakresu doradztwa zawodowego;  

 przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego;  

 opracowywanie dokumentów wspierających pracę doradcy zawodowego (programy, 

wzorcowe rozwiązania, e-zasoby);  

 prowadzenie platformy Moodle z informacjami, zasobami z zakresu doradztwa zawo-

dowego.  

 

Organizacje pozarządowe:  

 propagowanie idei wolontariatu;  

 umożliwianie uczniom doświadczania pracy;  

 realizowanie wspólnych projektów edukacyjnych.  

 

Inne: podmioty, które mogą być partnerami w realizacji działań z zakresu doradztwa zawo-

dowego, np. klastry edukacyjne, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pracodawców. 

13. Efekty wynikające z wdrożenia WSDZ w szkole: 

 uczeń zna pojęcia związane z tematyką rynku pracy, kwalifikacji 

zawodowych; 

 uczeń zna swoje możliwości psychofizyczne i predyspozycje zawodowe;  

 uczeń rozumie zależności pomiędzy zainteresowaniami a wyborem zawodu; 
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 uczeń umie rozwijać swoje zainteresowania; 

 uczeń świadomie, trafniej podejmuje decyzje edukacyjne i zawodowe; 

 uczeń zrozumie mechanizmy rynku pracy; 

 uczeń świadomie planuje swoje działania; 

 uczeń ma świadomość ponoszenia konsekwencji złych decyzji; 

 uczeń rozumie rolę kształcenia ustawicznego; 

 wspieranie motywacji wewnętrznej; 

 uczeń wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego aby trafnie określić swoje predyspozycje, zdolności, 

umiejętności; 

 pomoc rodzicom i opiekunom w kształtowaniu określonych postaw i zachowań 

związanych z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci; 

 dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców. 

       14. Ewaluacja 

 Cel ewaluacji  

- Podnoszenie efektywności doradztwa zawodowego w szkole. 

 Obiekt ewaluacji  

- Funkcjonowanie  Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. 

 Kryteria ewaluacji  

- Zgodność efektów z założonymi celami.  

- Zgodność WSDZ z obowiązującymi przepisami. 

 Pytania kluczowe  

-Które przepisy prawa oświatowego uwzględniają w/w program?  

-W jaki sposób przebiega realizacja celów i zadań WPDZ?  

- Jak oceniana jest przydatności działań z zakresu doradztwa? 

 Metody zdobywania informacji  

- rozmowy z uczniami;  

- ankiety;  

- analiza dokumentacji;  

- obserwacja poziomu zaangażowania i motywacji, zachowań uczniów. 

Program został opracowany przez: 
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                                                                         mgr Agnieszka Tądel 

                                                                             mgr Joanna Wieczorek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


