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1) Założenia Systemu Doradztwa Zawodowego.

Wewnątrzszkolny  System  Doradztwa  Zawodowego  jest  odpowiedzią  na  współczesne
wyzwania, przed którymi stają absolwenci naszej szkoły. Obejmuje działania podejmowane
przez  szkołę  w  celu  wsparcia  uczniów  w  procesie  podejmowania  samodzielnych
i  odpowiedzialnych  wyborów  edukacyjnych  i  zawodowych,  opartych  na  znajomości
i  rozumieniu  siebie,  systemu  edukacji  oraz  rynku  pracy.  Skierowany  jest  do  wszystkich
uczniów.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że: 

 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 według harmonogramu pracy szkoły

 WSDZ  obejmuje  indywidualną  i  grupową  pracę  z  uczniami
 WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez

szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny
charakter.

2) Podstawy prawne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego  w szkole:

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, poz. 59 
 Rozporządzenie  MEN  z  dnia  28  marca  2017  r.  w  sprawie  ramowych  planów

nauczania.
 Rozporządzenie  MEN z  1  sierpnia  2017 r.  w sprawie  szczegółowych  kwalifikacji

wymaganych od nauczycieli.
 Rozporządzenie MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.
 Rozporządzenie  MEN  z  9  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej  w  publicznych  przedszkolach,  szkołach  podstawowych
i ponadpodstawowych oraz placówkach.

3) Główne cele programu: 

 przygotowanie  uczniów  do  podjęcia  decyzji  o  dalszym  kształceniu  i  przyszłej
aktywności zawodowej, 

 wyposażenie  uczniów  w  umiejętności  służące  podejmowaniu  właściwych  decyzji
życiowych, określeniu własnych predyspozycji i zainteresowań, 

 przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji
edukacyjnych i zawodowych, 



 gromadzenie  informacji  dotyczących  trendów  rozwojowych  w  świecie  zawodów
i zatrudnienia, 

 pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu, 
 współpraca  z  instytucjami  wspierającymi  Wewnątrzszkolny  System  Doradztwa

Zawodowego, 
 współpraca z przedstawicielami różnych grup zawodowych.

4) Odbiorcy działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole:
a) Uczniowie klas 0 - V 

Cele szczegółowe orientacji zawodowej:

Celem orientacji zawodowej w klasach 0 – V 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.

Uczeń:

 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać,
 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób,
 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi,
 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach,
 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich 

wynikło dla niego i dla innych,
 odgrywa różne role zawodowe w zabawie,
 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym

otoczeniu  oraz  opisuje  podstawową  specyfikę  pracy  w  wybranych
zawodach,

 opisuje,  czym jest  praca,  i  omawia  jej  znaczenie  w życiu człowieka  na
wybranych przykładach,

 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia,
w którym funkcjonuje,

 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu,
 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

b) Uczniowie klasy VI

Cele szczegółowe orientacji zawodowej:

Celem  orientacji  zawodowej  w  klasie  VI  jest  poznawanie  własnych  zasobów,
zapoznanie  uczniów  z  wybranymi  zawodami  i  rynkiem  pracy,  kształtowanie  pozytywnej
i  pro  aktywnej  postawy  uczniów  wobec  pracy  i  edukacji  oraz  stwarzanie  sytuacji
edukacyjnych  i  wychowawczych,  sprzyjających  poznawaniu  i  rozwijaniu  zdolności,
zainteresowań oraz pasji.



Treści programowe:

 poznawanie  zasobów  własnych  pod  kątem  zdolności,  mocnych  stron,
zainteresowań; wyznaczanie perspektywy oraz możliwych kierunków rozwoju
pasji;

 pogłębienie  świadomości  potrzeby  pracy  i  przyczyn  pracy,  przyczyny
pozostawania  bez  pracy,  ograniczenia  związane  z  podejmowaniem  pracy,
podstawowy podział świata pracy;

 świat  zawodów  –  „odkrywamy  karty  już  dziś”;  prezentacja  zawodów  w
których można kształcić się na poziomie szkoły ponadpodstawowej; wiedzy,
ciekawostek, trendów na rynku pracy; 

 moja wizja siebie – moja przyszłość zawodowa bliższa i dalsza; sprzyjające mi
otoczenie i mój obraz siebie z perspektywy długodystansowej,  w kontekście
swojej misji i wizji. 

c) Uczniowie klas VII -VIII

Cele szczegółowe doradztwa zawodowego

           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.

Treści programowe dla uczniów klas VII

 mój  świat  marzeń  zawodowych;  poznanie  siebie  pod  kątem wyznawanych
wartości,  predyspozycji  zawodowych  i  własnej  wizji  siebie  w  przyszłości
zawodowej. 

 moja droga do zawodu – zaznajomienie uczniów ze schematem szkolnictwa,
typami  szkół,  ofertą  edukacyjną  regionu,  zawodami  technikum  i  szkół
branżowych  I  stopnia,  źródłami  informacji  o  zawodach  oraz  czynnikami
trafnego wyboru zawodu. 

 wybór dalszej ścieżki  kształcenia – pierwsze przymiarki,  jako ważny proces
podejmowania decyzji; czynniki warunkujące sukces, potencjalne przeszkody
i etapy planowania drogi edukacyjno – zawodowej. 

Treści programowe dla uczniów klas VIII

 kotwice kariery; wgląd i przyjrzenie się sobie z perspektywy wartości i dążeń
osobistych,  swojej  wizji  i  zasobów;  mocnych  i  słabych  stron,  szans
i ograniczeń. 

 drogowskazy  zawodowe;  czynniki  wyboru  zawodu,  perspektywy  rozwoju
zawodowego, zawody deficytowe i nadwyżkowe 

 rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – zapoznanie z zasadami przeliczania
punktów,  warunkami  przyjęcia  do  szkoły,  ofertą  –  oddziałami  w  LO  oraz
zawodami w technikach i szkołach branżowych. 



 planowanie  –  moje  decyzje,  moja  przyszłość…  wyznaczanie  celów,  planu
własnego  rozwoju,  pomysłu  na  swoją  drogę  w  przyszłość,  generowanie
możliwych rozwiązań. 

5) Realizatorzy i uczestnicy WSDZ:

Wewnątrzszkolny  System  Doradztwa  Zawodowego  realizowany  jest  przez
społeczność szkolną:  dyrekcję szkoły, nauczycieli  i  wychowawców, specjalistów, uczniów
klas 1 – 8  i rodziców uczniów. Szkoła będzie współpracowała z instytucjami i organizacjami
wspierającymi  jej  pracę  (min.  Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną,  szkołami
ponadpodstawowymi,  zakładami  pracy,  instytucjami  pożytku  publicznego).  Doradztwo
zawodowe to ogół wszelkich działań szkoły w zakresie  pracy indywidualnej i  grupowej  z
uczniami, które przy wsparciu i poradnictwie nauczycieli oraz zaangażowaniu rodziców, mają
charakter  zaplanowany  i  systematyczny.  Działania  te  są  celowym  zobowiązaniem  całej
społeczności  szkolnej,  w  której  podejmą  je  poszczególne  grupy,  zgodnie  ze  swoimi
kompetencjami, wykształceniem, wykładanymi treściami oraz podstawą programową.

Dyrektor: przez cały rok 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.

Koordynator doradztwa  zawodowego  bierze  udział  w  miesiącu  wrześniu
w  planowaniu  działań  szkoły  w  zakresie  doradztwa  zawodowego,  aktualizuje  informacje
związane z doradztwem zawodowym, dokonuje bieżącego monitorowania realizacji WSDZ. 

Doradca zawodowy prowadzi zajęcia w klasach VII i VIII w wymiarze  10 godzin
rocznie. Prowadzi indywidualne konsultacje zawiązane z wytyczaniem celów edukacyjnych
i wyborem kierunku kształcenia. Prowadzi koło zainteresowań z doradztwa zawodowego.

Pedagog  szkolny diagnozuje  potrzeby  oraz  możliwości  uczniów,  udziela  według
potrzeb indywidualnych porad i konsultacji w zakresie rozpoznawania mocnych stron oraz
podejmowania decyzji edukacyjnych, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych,
prowadzi zajęcia na temat technik uczenia się, radzenia sobie ze stresem. 

Wychowawcy na lekcjach wychowawczych prowadzą zajęcia na temat poznawania
siebie  i  o  tematyce  zawodowej,  uczą  sposobów  organizacji  pracy  własnej,  wyznaczania
celów.  Wskazują uczniom specjalistów,  którzy mogą udzielać im wsparcia  w planowaniu
dalszej  kariery  edukacyjno-zawodowej.  Współpracują  z  rodzicami  w zakresie  planowania
ścieżek kariery ich dzieci.

Terminy realizacji działań na lekcjach wychowawczych.

Treści programowe

 

Klasy 0 - V Klasy VI Klasy VII Klasy VIII



Poznanie siebie wrzesień/październik wrzesień/październik wrzesień/październik wrzesień/październik

Świat zawodów 
i rynek pracy styczeń/luty styczeń/luty styczeń/luty styczeń/luty

Rynek edukacyjny
i uczenie się przez całe

życie
marzec/kwiecień marzec/kwiecień marzec/kwiecień marzec/kwiecień

Planowanie własnego
rozwoju

i podejmowanie
decyzji edukacyjno

zawodowych

maj/czerwiec maj/czerwiec maj/czerwiec maj/czerwiec

Na każdym przedmiocie nauczyciele realizują podstawę programową, odnosząc
się do doradztwa zawodowego:

Nauczyciele  edukacji  wczesnoszkolnej  uczą  wyszukiwania  informacji  na  temat
edukacji  i  zawodów  za  pomocą  słowników,  encyklopedii,  komputera.  Wdrażają  do
podejmowania  obowiązków  i  rzetelnego  ich  wypełniania.  Zapoznają  z  pojęciem  pracy
i wynagrodzenia  pieniężnego oraz sytuacji  ekonomicznej  rodziny. Przedstawiają znaczenie
pracy  w  życiu  człowieka,  omawiają  z  dziećmi  zawody  ich  najbliższych,  prezentują
charakterystykę  pracy  w  różnych  zawodach.  Rozwijają  zainteresowania,  zapoznają  ze
sposobami  powstawania  różnych  przedmiotów,  uczą  podstawowych  umiejętności
technicznych. Organizują kąciki zawodoznawcze.

Nauczyciele  przedmiotowi,  niezależnie  od  treści  jakie  przekazują  podczas  lekcji,
mogą realizować zadania doradztwa zawodowego poprzez:

 rozpoznawanie  zapotrzebowania  uczniów  na  informacje  i  pomoc
w planowaniu drogi edukacyjno – zawodowej, 

  udostępnianie  informacji  edukacyjno-zawodowych  właściwych  dla  danego
poziomu kształcenia, związane z dziedziną jaką się zajmuje, 

 prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do
świadomego  planowania  kariery  i  podejmowania  roli  zawodowej,
rozwijających zainteresowania uczniów, 

 współpracę z osobami wspierającymi Wewnątrzszkolny System Doradztwa,
przede  wszystkim  z  doradcą  zawodowym,  pedagogiem  szkolnym  w  celu
tworzenia  jednolitego  frontu  oddziaływań  doradczych  i  wykorzystywania
materiałów do prowadzenia zajęć, 

 współpracują  z  wychowawcami  oraz  przygotowują  uczniów  do  udziału
w konkursach, np. zawodoznawczych, 

 uświadamianie uczniom wagi poszczególnych przedmiotów w kształtowaniu
umiejętności zawodowych,  

 prezentowanie  zawodów  związanych  z  daną  dziedziną  i  realizowanymi
hasłami programu nauczania.

Nauczyciele  –  bibliotekarze  prenumerują  czasopisma  związane  z  edukacją  oraz
literaturę z zakresu doradztwa zawodowego, udostępniają ulotki o szkołach.  

Ponadto  nauczyciele  prowadzą  zajęcia  pozalekcyjne  i  koła  zainteresowań
umożliwiające uczniom rozwijanie swoich zdolności i umiejętności.



6) Metody i formy realizacji zadań: 
 podczas zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, wynikających z ramowych

planów nauczania, które są prowadzone przez doradcę zawodowego,
 podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego; 
 w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 w formie badań ankietowych;
 rozmów z uczniami na lekcji wychowawczej;
 rozmów z rodzicami  podczas spotkań z rodzicami;
 rozmów z nauczycielami podczas rady pedagogicznej i szkoleń;
 w formie wycieczek zawodoznawczych;
 spotkań z uczniami;
 spotkań z przedstawicielami firm;
 w formie przeprowadzania wywiadów z przedstawicielami zawodów na temat

specyfiki pracy w wybranym zawodzie lub na wybranym stanowisku pracy.


