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Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole, obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej 

drogi kształcenia. System ten określa rolę i zadania osób odpowiedzialnych w ramach rocznego 

planu działań, sposób realizacji zadań, oczekiwane efekty oraz metody pracy. Adresatami 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele 

i instytucje wspomagające proces doradczy. Za realizację WSDZ odpowiada dyrektor szkoły, 

doradca zawodowy, pedagog szkolny, psycholog szkolny, bibliotekarz, nauczyciele przedmiotowi, 

wychowawcy i inne osoby wspomagające działania doradcze. 

 

 

Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu 

i kierunku kształcenia: 
 

• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, (Dz. U. z 2017 r.  Poz. 59). 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r . - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli  (Dz. U. z 2017 r. Poz. 649) 

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

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002 r. poz. 624) 

• 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 (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1591) 

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

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

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1170) 

 

GŁÓWNE CELE PROGRAMU 
 

a) przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności 

zawodowej; 

b) wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych; 

c) pomoc uczniom w określeniu własnych predyspozycji i zainteresowań; 

d) przekazanie uczniom informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy; 

e) wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku 

pracy i predyspozycjami zawodowymi; 

f) przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych; 

g) gromadzenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia; 

h) pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu; 

i) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego; 

j) współpraca z przedstawicielami różnych grup zawodowych. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
 

Uczniowie: 
a) klasy I-III  

 wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy 

 rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji 



 stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawianiu i rozwijaniu zainteresowań 

oraz pasji  

b) klasy IV-VI 

 poznawanie własnych zasobów 

 zapoznanie uczniów z wybranaymi zawodami i rynkiem pracy  

 kształtowanie pozytywnej i poraktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji  

 stwarzanie sytuacji edukacyjnych i  wychowawczych sprzyjających poznawaniu  

i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji 

c) klasy VII-VIII 

 przygotowanie do odpowiedzialnego planowania kariery 

 przygotowanie do odpowiedzialnego podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji 

edukacyjnych i zawodowych uwzględiających znajomość własnych zasobób oraz 

informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji 

 

Nauczyciele: 
- potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów; 

- rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje swoich uczniów; 

- 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: 
- potrafią pomóc dziecku z określeniu własnych predyspozycji; 

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

- znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu; 

- znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji; 

- wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych; 

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

 

ADRESACI 

 

- uczniowie 

- nauczyciele 

- rodzice 

- instytucje wspomagające proces doradczy 

 

 

KOORDYNATOR I OSOSBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZAJECĘ 

WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO 
 

Koordynator: 

 

Ososby odpowiedzialne za realizację: 

Doradca zawodowy 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele przedmiotowi 

Bibliotekarz 

Pielęgniarka 

 



 

 

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU 

DORADZTWA ZAWODOWEGO 
 

FORMY REALIZACJI  ODBIORCY OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego 

w kl. VII, VIII 

uczniowie kl VII, 

VIII 

Dyrektor, doradca zawodowy  

Pogadanki zawodoznawcze podczas godzin 

wychowawczych 

uczniowie Wychowawcy klas 

Udział uczniów w olimpiadach i 

konkurskach  

uczniowie Dyrektor, wychowawcy, 

nauczyciele 

Udział w dniach otwartych szkół i targach 

edukacyjnych  

uczniowie, 

nauczyciele, 

rodzice 

Dyrektor, wychowacy, 

nauczyciele, doradca zawodowy 

Spotkania z rodzicami uczniów rodzice Dyrektor, wychowawcy 

Spotkania dla uczniów z przedstawicielami 

zawodów 

uczniowie Dyrektor, wychowawcy 

Szkolne wycieczki tematyczne uczniowie Dyrektor, nauczyciele, 

wychowawcy klas 

Prowadzenie kółek zainteresowań dla 

uczniów 

uczniowie Dyrektor, nauczyciele 

Indywidualne porady udzielane uczniom uczniowie Doradca zawodowy/pedagog/ 

psycholog szkolny 

Zajecia warszatwowe rozwijające 

kompetencje społeczne 

uczniowie pedagog / psycholog szkolny  

Wolontariat uczniowie Dyrektor, pedagog/ nauczyciele, 

rada wolontariatu, SU 

Organizowanie imprez i uroczystości 

szkolnych 

uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

Dyrektor, nauczyciele, rodzice, 

wychowawcy klas 

Informacje o szkołach i zawodach 

internetowa baza informacyjna 

uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

Dyrektor, bibliotekarz, doradca 

zawodowy 

Organizowanie spotkań z inspirującymi 

osobami, odnoszacymi sukces, pasjonatami  

uczniów Dyrektor, wychowawcy klas, 

nauczyciele 

Kąciki zawodoznawcze np. w świelicy, sali 

edukacji wczesnoszkolnej, bibliotece 

uczniowie Dyrektor, Nauczyciele, 

wychowawcy świetlicy, 

bibliotekarz 

Udostępnianie materaiłów multimedialnych 

np. Gier edukacyjnych, filmów i innych e-

zasobów ułatwiających samopoznanie, 

podejmowanie decyzji edukacyjnych i 

zawodowych 

uczniowie, rodzice Dyrektor, bibliotekarz, doradca 

zawodowy 

Prowadzenie projektów edukacyjnych 

tematycznie powiązanych z orientacją 

zawodową  

uczniowie  Nauczyciele 



FORMY REALIZACJI  ODBIORCY OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

Przygotowanie teczek portfolio uczniowie  Nauczyciele, doradca zawodowy 

Informowanie o ofercie kształcenia w 

szkołach programowo wyższych 

uczniowie, 

nauczyciele 

Dyrektor, wychowawcy klas, 

doradca zawodowy, 

pedagog/psycholog 

Zajęcia w świetlicy związane z orientacją 

zawodową 

uczniowie Nauczyciele, wychowawca 

świetlicy 

Współpraca z PPP PPP Doradca zawodowy, 

pedagog/psycholog 

Spotkania dotyczące dbania o zdrowie i 

bezpieczeństwo oraz kształtowanie 

właściwych nawyków adekwatnych do 

zawodów wybieranych przez uczniów 

uczniowie Pielęgniarka 

Udział w sieci współpracy z zakresu 

doradztwa zawodowego 

nauczyciel, 

doradca zawodowy 

Dyrektor, doradca zawodowy, 

pedagog/ psycholog 

Doskonalenie zawodowe  nauczyciel, 

pedagog/psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy 

Dyrektor 

Współpraca z Radą Pedagogiczną  nauczyciele Doradca zawodowy 

/pedagog/psycholog 

 

METODY PRACY 
 

1. Ankiety, kwestionariusze 

2. Pogadanki, prelekcje, porady 

3. Zajęcia warsztatowe 

4. Indywidualne rozmowy 

5. Praca grupowa, w parach 

6. Debata 

7. Projekt 

8.Metody audiowizualne - filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy multimedialne, 

prezentacje multimedialne 

9. Powiązanie treści programowych ze światem zawodów 

  

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA 
 

Uczeń: 

1) potrafi dokonać adakwatnej samooceny 

2) określić swoje predyspozycje zawodowe i zainteresowania 

3) potrafi sprecyzować własne zainteresowania, zdolności i umiejętności  

4) umie określić swoje mocne storny i obszary do rozwoju  

5) zna obecnie występujące zawody oraz zawody przyszłościowe, potrafi wyszukiwać i przetwarzać 

informacje o zawodach  

6) wie jak wygląda aktualnie rynek pracy 

7) posiada wiedzę o stanowiskach pracy 

8) potrafi wyszukiwać i przetwarzać informacje o formach i placówkach kształcenia 

9) ma znajomość systemu edukacji (formalnej i pozaformalnej) oraz uzyskiwania kwalifikacji 

zawodowych 



10) potrafi zaplanować dalszy kierunek własnego rozwoju edukacyjno-zawodowego, zgodnie 

z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi 

11) ma mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako 

konsekwencji niewłaściwych wyborów. 

 

Nauczyciel: 

- potrafi diagnozować potrzeby i zasoby uczniów; 

- wie jak rozwijać talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje swoich uczniów; 

- potrafi wspierać rodziców w procesie doradczym, udziela informacji lub kieruje do specjalistów; 

- wie jakie są ścieżki edukacyjne, oferta szkół, zasady rekrutacji; 

- potrafi włączać przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa 

zawodowego w szkole. 

 

Rodzic: 

1) wie jak pomóc dziecku w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych  

z planowaniem kariery zawodowej; 

2) potrafi pomóc dziecku w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych; 

3) zna czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu; 

4) zna ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji; 

5) wie gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych. 

 

INSTYTUCJE DO WSPÓŁPRACY W REALIZACJI ZADAŃ 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stalowej Woli 

Ośrodek Rozwoju Edukacji 

Kuratorium Oświaty 

Jednostki samorządu terytorialnego 

Szkoły programowo wyższe 

Ośrodki doskonalenia nauczycieli 

Biblioteki pedagogiczne 

Centra kształcenia praktycznego 

Urzędy pracy 

Organizacje pozarządowe 

Cechy rzemiosł 

Stwarzyszenie szkolnych doradców zawodowych  

 

EWALUACJA 
 

Ewaluacja ustna systemu, na podstawie informacji zwrotnej przekazanej przez uczniów oraz 

rodziców, a także ewaluacja pisemna na podstawie ankiety ewaluacyjnej. Wnioski z nadzoru 

pedagogicznego, sprawozdania: nauczycieli, doradcy zawododwego, pedagoga i psychologa 

szkolnego. Z w/w ewaluacji koordynator doradztwa zawodowego sporządzi sprawozdanie 

i przedstawi Dyrektorowi szkoły (Radzie Pedagogicznej) do zatwierdzenia. 

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ 
 

Realizacja założonego systemu doradztwa zawodowego pomoże uczniom zwiększyć 

samoświadomość, wskaże im potrzebę rozpoznawania własnych zainteresowań i predyspozycji 

do wykonywania określonych zawodów. Wyposaży w niezbędną wiedzę o świecie zawodów, rynku 

pracy i edukacji. A także umożliwi uczniom prawidłowy wybór dalszego kierunku kształcenia 

i drogi zawodowej. Ponadto ułatwi rodzicom wspieranie swoich dzieci w podejmowaniu decyzji 

edukacyjno-zawodowych. 


