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„Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować
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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
Niniejszy dokument określa sposób realizacji zadań związanych z orientacją zawodową
i doradztwem zawodowym, wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację WSDZ, określa zadania
doradcy zawodowego, a także założenia i cele zajęć oraz podstawy prawne dotyczące doradztwa
zawodowego na poziomie szkół podstawowych.
1. Podstawy prawne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w szkole
Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w przedszkolach, szkołach
i placówkach regulują m.in.:


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

doradztwa zawodowego na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996. 1000, 1290, 1675) – określa treści
programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób realizacji i organizacji
doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, o których mowa w art.2 pkt 4 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, oraz wymagania w
zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach
i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy.


Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.(Dz.U. z 2018 r. poz.967 ze zm.)

wymieniając zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia prowadzone w ramach
pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jako jedne z podstawowych form działalności
dydaktyczno – wychowawczej szkoły.


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

z 1996 r , Nr 67, poz. 329 ze zm.; Dz. U. z 2018 r. poz.1457 ze zm.) zobowiązuje placówki
oświatowe do „przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia”,


Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz.

967)


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

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


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

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r.
poz. 649)
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 lutego 2013 r. w sprawie

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych,
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U z 2013 r. poz.199 ze zm.)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013.532 z dnia 7 maja 2013 r.) Zajęcia
związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia
i kariery zawodowej (…) prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych
i specjaliści.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dna 14 lutego 2017 r. w sprawie

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U z 2107 r. poz, 356)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 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.1578).


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. poz.1591), w ramach pomocy
psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom w szkole i placówce są prowadzone
zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół
podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
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2. Struktura WSDZ opracowanego na cykl kształcenia
A.

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, zapozna- nie
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.
B.

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.

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;
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określanie potencjału edukacyjno-zawodowego;



prowadzenie kół zainteresowań;



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

spotkania informacyjne z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych;


informowanie o ofercie kształcenia w szkołach programowo wyższych;



wspieranie uczniów w przygotowaniu Indywidualnych Planów Działania (IPD);



organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów;



organizowanie spotkań z inspirującymi osobami (pasjonatami, którzy odnieśli

sukces zawodowy);


organizowanie wycieczek zawodoznawczych;



umożliwienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej poprzez tablice

informacyjne, e-dziennik;


organizowanie zajęć w świetlicy związanych z orientacją zawodową,



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

edukacji wczesnoszkolnej;


udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów

i innych e-zasobów) ułatwiających samopoznanie, podejmowanie decyzji edukacyjnych
i zawodowych;
Działania kierowane do nauczycieli, wychowawców, specjalistów:


umożliwienie udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa zawodowego;



zwoływanie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej;



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.

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:

tablice informacyjne, e-dziennik);
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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. konkursy zawodoznawcze) lub poza nią (np. udział w targach
edukacyjnych, w wizytach zawodoznawczych w zakładach pracy).
C.

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.
Poniżej przedstawiono zakresy działań z obszaru doradztwa dla poszczególnych osób i formę
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
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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:


opracowuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, w który angażuje

Radę Pedagogiczną oraz rodziców


prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w kl. VII i VIII w wymiarze

min. 10 godzin na rok szkolny. Zajęcia mogą mieć formę grupową lub konsultacji
indywidualnych. Zakres zajęć przedstawiony jest w planie prac doradcy zawodowego


diagnozuje i analizuje zainteresowania, zdolności pod kątem wyboru zawodu



diagnozuje mocne strony i ograniczenia w kontekście wyboru szkoły

ponadpodstawowej i zawodu


ocenia dodatkowe parametry, takie jak stan zdrowia, temperament czy cechy

osobowości


informuje uczniów oraz ich rodziców o wynikach pracy (wyniki testów

predyspozycji, itp.)


diagnozuje zapotrzebowanie uczniów na działania związane z doradztwem

zawodowym


gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe



dostarcza informacji na temat instytucji i organizacji wspierających zawodowo

osoby niepełnosprawne


pomaga uczniom w podejmowaniu decyzji zawodowych i edukacyjnych wskazując

możliwe ścieżki rozwoju, lecz nie podejmuje decyzji za ucznia


wspiera nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów w działaniach

doradczych


współpracuje z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości

działań WSDZ zgodnie ze statutem szkoły


kieruje uczniów w przypadku trudności doradczych do specjalistów (psychologa,

lekarza medycyny pracy)


współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z orientacją

zawodową i doradztwem zawodowym


współpracuje z instytucjami wspierającymi WSDZ
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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 Udzielanie indywidualnych porad o charakterze
doradczym


udzielają indywidualne porady o charakterze doradczym



wspierają rodziców w sytuacji problemowej



organizują spotkania z przedstawicielami zawodów



organizują wycieczki o charakterze informacyjnym, przybliżającym tematykę

świata zawodów, bądź szkolnictwa ponadpodstawowego


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


współpracują z instytucjami wspierającymi WSDZ

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


współpracują z instytucjami wspierającymi WSDZ
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Specjaliści (pedagog, psycholog):


wspiera indywidualnie uczniów w procesie wyboru zawodu i dalszego kształcenia



kierują w przypadku dalszych trudności decyzyjnych do Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej


włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez

siebie zajęcia dla uczniów


wspierają uczniów w dokonywaniu wyborów poprzez indywidualne konsultacje



współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu

orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów


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 - 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
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organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo

oraz kształtowania właściwych nawyków – adekwatnych do zawodów wybieranych przez
uczniów
Zadania rodziców:


aktywnie

uczestniczą

w

procesie

poradnictwa

doradzając

dzieciom

w podejmowaniu decyzji i wspierając je


znają ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych

Zadania uczniów:


uczestniczą w zajęciach doradztwa zawodowego



doskonalą umiejętności współpracy zespołowej



zapoznają się z ofertą szkół ponadpodstawowych



planują swoją karierę edukacyjno – zawodową



rozwijają swoje uzdolnienia i zainteresowania,



potrafią wskazać swoje mocne strony

D.

Sojusznicy - podmioty współpracujące ze szkołą w obszarze doradztwa

zawodowego:


Poradnie psychologiczno – pedagogiczne (PPP)



Ośrodki doskonalenia nauczycieli (ODN)



Biblioteki pedagogiczne



Szkoły ponadpodstawowe (programowo wyższe)



Centra kształcenia praktycznego (CKP)



Urzędy pracy, centra informacji i planowania kariery zawodowej



Stowarzyszenia branżowe



Cechy rzemiosł różnych i przedsiębiorczości, izby rzemieślnicze



Ochotnicze hufce pracy (OHP)



Pracodawcy



Kuratorium oświaty, urząd marszałkowski, starostwo powiatowe, urząd miasta



Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE)



Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP



Inne
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E.

Plan realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym w danym roku

szkolnym
Szkoła opracowuje WSDZ na cały cykl kształcenia w szkole podstawowej. Dla usprawnienia
realizacji zapisów WSDZ przygotowuje roczny plan realizacji działań doradczych. W rocznym
planie znajdują się następujące elementy:


rodzaj działania/tematyka zajęć;



metody i formy realizacji;



odbiorcy;



realizatorzy i sojusznicy;



terminy;



uwagi do realizacji/komentarze

Roczny plan jest opracowany przez zespół ds. doradztwa zawodowego; doradcę zawodowego we
współpracy z przedstawicielami komisji przedmiotowych; radę pedagogiczną.
F.

Monitoring i ewaluacja wewnętrzna WSDZ

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz roczny plan doradztwa są monitorowane.
Za monitoring odpowiada bezpośrednio doradca zawodowy. Monitoring stanowi podstawę do
okresowej ewaluacji i koniecznych modyfikacji WSDZ. Dyrektor, po konsultacji z doradcą
zawodowym, ustala sposoby, zasady i harmonogram oraz obszary prowadzenia monitoringu
i ewaluacji. Ewaluacja przeprowadzana jest po całym cyklu kształcenia. Rada pedagogiczna,
rodzice uczniów, osoby i instytucje z otoczenia gospodarczo - społecznego są informowani
o realizacji doradztwa zawodowego w szkole. Działanie to ma charakter informacyjny, a także
promujący szkołę i pracę doradcy zawodowego oraz osób zaangażowanych w zadania z doradztwa
zawodowego.
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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, szko- łach 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.
Orientacja

zawodowa

–

ogół

działań

o

charakterze

dydaktyczno-wychowawczym

ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów klas I–IV szkoły podstawowej pozytywnych
i proaktywnych postaw wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych
zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku 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.
Uczeń – dziecko (na etapie wychowania przedszkolnego), uczeń (na etapie szkoły podstawowej,
szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem szkoły policealnej), słuchacz (w szkole policealnej).
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Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) – celowe, uporządkowane
i wzajemnie powiązane działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez daną
szkołę lub placówkę.
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