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1. Podstawa prawna dokumentu: 

 

   Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa 

zawodowego; 

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

zawodowego; 

 
   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r.,  nr 67, 

poz. 329 ze 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. 1966, Nr 228, poz.2258 oraz z 2004 r., Nr 96, poz. 959 i Nr 

179, poz. 1845) - dotyczy zasadności zatrudnienia w szkole doradcy zawodowego; 

 
 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) nakładają na dyrektorów 

i rady pedagogiczne „obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa 

zawodowego oraz zajęć związanych  z wyborem kierunku kształcenia i zawodu"; 
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Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i 

specjaliści. 

 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa 

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli 

poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów 

specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

szkołach i placówkach   

 

Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 18 maja 2004 – 9286/04 jest to najważniejszy do tej pory 

dokument wydany przez Unię Europejską dotyczący poradnictwa zawodowego. „Wszyscy 

obywatele Europy powinni mieć dostęp do usług związanych z poradnictwem, informacją 

zawodową i planowaniem kariery na każdym etapie swojego życia”. 

 

 
 

2. Wstęp  

 

Zmieniająca się rzeczywistość i tempo tych zmian wymusza na współczesnej edukacji 

przygotowanie młodego pokolenia do własnego rozwoju zawodowego. Praca zawodowa 

stanowi jedną z podstawowych form aktywności ludzkiej, dlatego od młodzieży wymaga się 

dokonywania wyborów zawodowych.  Niestety najbliższa rodzina czy rówieśnicy nie są już  

w stanie pełnić roli doradczej. Dlatego tak ważna jest edukacja  i doradztwo zawodowe. 

Zasadnym wydaje się również stworzenie realnych możliwości, by w ramach działań 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, wspierać uczniów w pokonywaniu 

trudności wyboru, dostarczać im  niezbędnych informacji, kształtować przydatne umiejętności 

i cechy zachowania. Dzięki temu systemowi szkoła będzie wspierała uczniów w odnalezieniu 

swojego miejsca na drodze kariery zawodowej – poznania siebie i własnych predyspozycji 

zawodowych, rozwinięcia umiejętności niezbędnych do prezentowania postawy otwartości, 

https://www.kuratorium.bialystok.pl/wazne/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-12-sierpnia-2020-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach.html
https://www.kuratorium.bialystok.pl/wazne/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-12-sierpnia-2020-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach.html
https://www.kuratorium.bialystok.pl/wazne/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-12-sierpnia-2020-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach.html
https://www.kuratorium.bialystok.pl/wazne/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-12-sierpnia-2020-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach.html
https://www.kuratorium.bialystok.pl/wazne/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-12-sierpnia-2020-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny-w-publicznych-i-niepublicznych-szkolach-i-placowkach.html
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umiejętności dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, poznania  zasad 

rządzących rynkiem pracy, zaplanowania własnej kariery zawodowej.  

 

Pojęcia związane z doradztwem zawodowym 

 

Doradca zawodowy to osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych 

porad zawodowych, młodzieży w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia. Doradca 

zawodowy uwzględniając  możliwości psychofizyczne i sytuację życiową młodzieży oraz 

potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracuje również  

z rodzicami  i nauczycielami w zakresie orientacji zawodowej uczniów. Rola doradcy 

zawodowego polega także na diagnozowaniu rynku pracy i informowaniu uczniów  

o aktualnych potrzebach tego rynku.  

 

Doradztwo zawodowe  polega na świadczeniu pomocy w dokonywaniu decyzji dotyczących 

wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, analizowaniu 

możliwości i predyspozycji konkretnych osób i udzielenie im informacji zawodowych, 

wskazówek, sugestii oraz instrukcji. 

 

Orientacja zawodowa  to działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i 

instytucji - mające na celu przygotowanie dzieci  i młodzieży do planowania kariery 

zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru szkoły 

i zawodu. 

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa to ogół zaplanowanych działań, podejmowanych przez 

szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. 

System określa: role i zadania doradcy w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce 

realizacji zadań, oczekiwane efekty, formy i metody pracy.  

 

 

 

3. Założenia WSDZ 

 

 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań , 

podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru 

zawodu i kierunku kształcenia. Zadania  z niego wynikające szkoła realizuje na wszystkich 

etapach edukacyjnych szkoły podstawowej. 

 

 Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I-VI szkoły podstawowej 

obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi 

zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, 

rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

 

 Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII mają na celu 

wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru 

kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i 

predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy. 
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Działania edukacyjno – zawodowe obejmują wszystkich uczestników szkoły: uczniów 

nauczycieli, rodziców i realizują treści programowe obejmujące cztery obszary: 

• Poznanie siebie   

• Świat zawodów i rynek pracy. 

• Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

• Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno - zawodowych.  

 

 

W realizację zaplanowanych działań zaangażowani są wszyscy nauczyciele i 

specjaliści: doradca zawodowy, psycholog, pedagog, nauczyciele współorganizujący proces 

kształcenia. W miarę możliwości nauczyciele zapraszają do współpracy rodziców, którzy są 

gotowi zaprezentować swój zawód. Szkoła współpracuje z Centrum Doradztwa Zawodowego 

dla Młodzieży. 

 

Doradca zawodowy prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w 

ciągu roku szkolnego w klasach 7 i 8.Doradca zawodowy bierze udział w planowaniu działań 

szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, aktualizuje informacje związane z doradztwem 

zawodowym, dokonuje bieżącego monitorowania realizacji WSDZ, przeprowadza ankietę 

ewaluacyjną i sporządza sprawozdanie z realizacji WSDZ. 

 
Pedagog/psycholog diagnozuje potrzeby oraz możliwości uczniów, udziela indywidualnych 

porad i konsultacji w zakresie rozpoznawania mocnych stron oraz podejmowania decyzji 

edukacyjnych, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych prowadzi zajęcia 

rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne oraz na temat technik uczenia się, radzenia 

sobie ze stresem i autoprezentacji, kierują uczniów do specjalistycznych placówek. 

 
Wychowawcy na lekcjach wychowawczych wprowadzają podstawy treningu 

interpersonalnego, kierują uczniów potrzebujących pomocy do doradcy zawodowego na 

konsultacje, prowadzą zajęcia na temat poznawania siebie i o tematyce zawodowej, uczą 

sposobów organizacji pracy własnej, wyznaczania celów. 

 
Na każdym przedmiocie nauczyciele realizują podstawę programową z doradztwa 

zawodowego. Ponadto nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań 

umożliwiające uczniom rozwijanie swoich zdolności i umiejętności. 

 

 

 

4. Główne cele Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: 

 

- wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania, 

- wspieranie procesu poznawania i rozwijania zainteresowań zawodowych uczniów, 

- zapoznanie uczniów i rodziców ze strukturą szkolnictwa w kraju, 

- dostarczenie uczniom wiedzy o zawodach, 

- przygotowywanie uczniów do świadomego i umiejętnego planowania kariery 

zawodowej, do podjęcia trafnej decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia i wyboru 

zawodu, 
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- kształtowanie kompetencji społecznych oraz postaw przedsiębiorczych przydatnych  

w karierze zawodowej. 

 

 

5. Zadania szkoły : 

 

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i 

zawodowe. 

 

2. Prowadzenie działalności informacyjno – doradczej. 

 

3. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych. 

 

      4. Współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnątrzszkolnego systemu.     

 

 

 

6. Współpraca z rodzicami w ramach WSDZ obejmuje: 

 

• Wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych                                  

i zawodowych przez ich dzieci. 

• Włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań 

informacyjnych szkoły. 

• Zapoznanie rodziców z WSDZ oraz z  pełną ofertą edukacyjną szkolnictwa na różnych 

jego poziomach. 

• Indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, 

emocjonalne, intelektualne, rodzinne, związane z uchodźctwem itp. 

• Przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. 

 

7. Formy i metody pracy: 

 

Z uczniami: 

 

• metody diagnostyczne – kwestionariusze, testy diagnozujące m.in. predyspozycje 

zawodowe; 

 

• ćwiczenia praktyczne - warsztaty, dyskusja, pogadanka, prezentacja filmów; 

 

• metoda projektów – wywiady z przedstawicielami różnych zawodów; 

 

• metody eksponujące – Targi Edukacyjne, Drzwi Otwarte; 

 

• wycieczki, obserwacje, (spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces 

zawodowy /promowanie dobrych wzorców/spotkania z przedstawicielami różnych 

zawodów  targi edukacyjne, zakłady pracy, uczelnie wyższe i inne). 
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Z rodzicami: 

 

• rozmowy indywidualne z psychologiem/pedagogiem/doradcą zawodowym, 

• gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o zawodach, o 

rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych 

lokalnych szkół (w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych). 

 

Z nauczycielami, wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym: 

 

• wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą, 

• śledzenie losów zawodowych absolwentów, 

• organizowanie dni otwartych szkoły, Targów Edukacyjnych, 

• indywidualne rozmowy, gromadzenie i przekazywanie materiałów 

promocyjnych, 

• spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców / wskazywanie 

praktyk zawodowych, ustalanie oczekiwań pracodawców, potrzeby lokalnego 

rynku pracy, 

• współpraca z instytucjami lokalnego rynku pracy/pracodawcami/urzędem pracy, 

centrum kariery zawodowej. 

 

 

 

 

8. Monitorowanie i ewaluacja systemu doradztwa 

 

W trakcie realizacji treści i zadań związanych z doradztwem zawodowym nastąpi 

monitorowanie systemu, a w razie potrzeby należy dokonać modyfikacji systemu doradztwa 

zawodowego.  

 

Ewaluacja WSDZ jest niezbędna, aby działania realizowane w ramach WSDZ były adekwatne 

do potrzeb i efektywne. Ewaluacja prowadzona będzie poprzez: 

 

1) Śledzenie losów absolwentów, 

2) Obserwację własną zajęć grupowych i indywidualnych, 

3) Sprawozdanie z realizacji zadań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa  w 

danym roku szkolnym. (ilość prowadzonych zajęć, efekty, wnioski, 

rekomendacje). 

 

 


