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Wstęp
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego został opracowany
dla szkoły podstawowej funkcjonującej

w środowisku wiejskim. Zadaniem

szkoły, rodziców jest przygotowanie młodego pokolenia do świadomego
wyboru ścieżki kariery zawodowej. W tym celu został opracowany niniejszy
system wsparcia obejmujący wszystkie składniki systemu.
Świat, w jakim dorastają młodzi ludzie, zmienia się niezwykle szybko.
Wymaga to od młodych ludzi sprecyzowania, ukierunkowania

własnej

przyszłości. Uczniowie tworząc projekt własnej przyszłości i planów nauki
a później kariery zawodowej mają bardzo trudne zadanie, ponieważ muszą być
świadomi ciągłych zmian i niejednokrotnie muszą te plany korygować i
zmieniać. Dlatego bardzo ważne jest, aby uczeń kończący naukę w szkole
podstawowej był wyposażony w wiadomości i umiejętności pomocne
w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru dalszej ścieżki edukacji, a
w przyszłości satysfakcjonującej i ciekawej pracy zgodnej z własnymi
umiejętnościami, kompetencjami i zainteresowaniami.
Podstawą doradztwa zawodowego na tym etapie edukacji powinno być
nastawienie młodego człowieka na poznanie siebie, własnych mocnych i
słabych stron, możliwości oraz predyspozycji zawodowych, aby mógł dokonać
trafnego wyboru. Zajęcia z doradztwa zawodowego mają przygotować uczniów
i ich rodziców do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej dalszej drogi
kształcenia oraz w przyszłości świadomego wyboru odpowiedniej pracy
zawodowej.

I Podstawa prawna
Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w
przedszkolach, szkołach i placówkach regulują:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 325)
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz.U.
z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. jedn. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1481)
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. jedn. Dz.U. z 2019
r. poz. 1148)
• Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe,
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2245)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626),
zmienione rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29
marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 644)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni
psychologicznopedagogicznych,
w
tym
publicznych
poradni
specjalistycznych (Dz.U. z 2013, poz. 199 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek
pedagogicznych (Dz.U. z 2013, poz. 369 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1591 z późn. zm.), zmienione rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r.
poz. 323)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017, poz. 1578)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1643)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r.
w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni
psychologiczno-pedagogicznych
oraz
nauczycieli:
pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1601), zmienione rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.
1322)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum
ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U.
z 2018 r. poz. 467)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie 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 2018 r. poz.
1679)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r.
w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z
2019 r. poz. 316)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 652)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r.
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U.
z 2019 r. poz. 639)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie
wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991)
• Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach
szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P.
z 2019 r. poz. 276)

II Cele realizacji doradztwa zawodowego w szkole
podstawowej
Cele realizacji zostały określone w rozporządzeniu MEN. W przedszkolu
dzieci określają, co robią dobrze, co lubią robić, nazywają czynności. Ich
zadaniem jest także odgrywanie różnych ról w trakcie zabawy i wymienianie
nazw zawodów znanych z otoczenia. To są zasadnicze cele doradztwa dla tej
grupy wiekowej.
Celem doradztwa zawodowego w klasach I–III jest wstępne zapoznanie
uczniów z różnorodnością zawodów obecnych

na rynku pracy, rozwijanie

pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie
sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań
oraz pasji.
Celem doradztwa zawodowego 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.
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. Zajęcia w klasach VII i VIII odbywają się także
w czasie realizacji 10 godzin przedmiotu doradztwo zawodowe.

III 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.
Przykłady działań kierowanych do uczniów:
1. udzielanie porad i konsultacji indywidualnych;
2. 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;
3. pomaganie uczniom w przygotowywaniu teczek „portfolio”;
4. aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów np.
poprzez udział w konkursach, przygotowywanie określonych zadań na
zajęcia przedmiotowe, udział w organizowaniu uroczystości i imprez
szkolnych;
5. określanie potencjału edukacyjno-zawodowego;
6. organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy;
7. stwarzanie okazji do udziału w wydarzeniach takich jak np. targi
edukacyjne;
8. umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami
szkół ponadpodstawowych;
9. informowanie o ofercie kształcenia w szkołach programowo wyższych;
10.umożliwienie udziału w spotkaniach z absolwentami szkoły (prezentacje
ścieżek rozwoju edukacyjno-zawodowego);
11.wspieranie uczniów w przygotowaniu Indywidualnych Planów Działania
(IPD);
12.organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów;
13.organizowanie wycieczek zawodoznawczych;
14.umożliwienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej poprzez
strony internetowe szkoły, tablice informacyjne;

15.organizowanie kącików zawodoznawczych, np. w salach edukacji
wczesnoszkolnej;
16.udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych,
filmów i innych e-zasobów) ułatwiających samopoznanie, podejmowanie
decyzji edukacyjnych i zawodowych;
Przykłady działań kierowanych do nauczycieli, wychowawców,
specjalistów:
1. umożliwienie udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa
zawodowego;
2. zwoływanie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej;
3. organizowanie wizyt studyjnych w firmach;
4. inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji rynku pracy;
5. organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy;
6. udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego;
7. wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego.
Przykłady działań kierowanych do rodziców:
1. organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym
w szkole;
2. organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy;
3. prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych
uczniów;
4. informowanie o targach edukacyjnych;
5. udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi
poprzez: biblioteczkę publikacji, stronę www szkoły, tablice
informacyjne);
6. włączanie rodziców w szkolne działania związane z doradztwem
zawodowym.
Doradztwo zawodowe dla uczniów jest realizowane:
1. podczas grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym
prowadzonych przez doradcę zawodowego, które wynikają z ramowych
planów nauczania;
2. 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;
3. 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);
4. w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5. w ramach wizyt zawodoznawczych w zakładach pracy.

IV Realizatorzy działań związanych z
doradztwem zawodowym
W Szkole Podstawowej w Topólce 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,) oraz pedagog.
Zakresy działań z obszaru doradztwa dla poszczególnych osób:
Dyrektor:
 odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym;
 współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ;
 wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu doradztwa zawodowego
w szkole a instytucjami zewnętrznymi;
 zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć doradztwa zawodowego;
 organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań z zakresu doradztwa
zawodowego poprzez planowanie i przeprowadzanie działań mających na
celu poprawę jakości pracy placówki w tym obszarze.

Pedagog szkolny, nauczyciel uczący przedmiotu doradztwo zawodowe w
klasach VII i VIII:
 określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia
uczniów;
 pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji
działań związanych z doradztwem zawodowym;
 prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów.
 systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli
na działania związane z doradztwem zawodowym;
 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;
 przygotowuje projekt WSDZ;
 gromadzi, i udostępnia zasoby związane z doradztwem zawodowym;
 współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych,
instytucjami działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia społecznogospodarczego 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 doradztwa zawodowego;
 włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu
doradztwa zawodowego;
 realizują tematy związane z doradztwem zawodowym na godzinach
wychowawczych;

 wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia
w planowaniu kariery zawodowej;
 współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjnozawodowej 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;
 eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści
nauczania z treściami programowymi doradztwa zawodowego;
 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć
doradztwa zawodowego dla uczniów;
 przygotowują uczniów do udziału w konkursach np. zawodoznawczych;
 organizują w sali edukacji wczesnoszkolnej kąciki zawodoznawcze;
 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
doradztwa zawodowego;
 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;
Nauczyciel-bibliotekarz:
 współpracuje z 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.

V Zasoby materialne przydatne w realizacji
działań związanych z doradztwem zawodowym
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w specjalnie
przeznaczonej do tego sali lub innej sali, w której znajduje się komputer
z dostępem do Internetu oraz rzutnik multimedialny. Doradca zawodowy ma
zapewniony dostęp do pracowni komputerowej w celu prowadzenia zajęć
grupowych. Uczniowie mają dostęp do komputerów, na których zainstalowane
są programy edukacyjne. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i
zawodu (doradztwo indywidualne) odbywają się w gabinecie lub pokoju
z dostępem do Internetu dla doradcy zawodowego oraz dla uczniów.
Wyposażenie doradcy zawodowego stanowią:
 biblioteczka z materiałami i publikacjami dla uczniów, dla nauczycieli i
rodziców (przewodnik po zawodach, teczki informacji o zawodach,
poradniki, materiały zawodoznawcze, ulotki, broszury, klasyfikacja
zawodów i specjalności itp.);
 sprzęt do ekspozycji materiałów drukowanych (tablice informacyjne, regały
na książki, stojaki na ulotki itp.);
 sprzęt do powielania materiałów informacyjnych (np. drukarka,
kserokopiarka);
 zbiory informacji drukowanych (informatory, ulotki, czasopisma
specjalistyczne, itp.);
 materiały wspomagające pracę doradcy i nauczycieli: ankiety,
kwestionariusze, scenariusze zajęć itp.;
 materiały biurowe i inne niezbędne do realizacji zajęć z zakresu doradztwa
zawodowego, np. karty do flipcharta, markery;
 tablice
VI Sojusznicy – sieć współpracy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wsparcie merytoryczne dla
szkoły stanowią: poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ośrodki doskonalenia
nauczycieli, biblioteki pedagogiczne i centra kształcenia praktycznego. Jednakże
szkoła dodatkowo pozyskuje partnerów wspierających działania związane
z doradztwem zawodowym. Są to instytucje, placówki, firmy, które mogą być
angażowane w działania kierowane do trzech grup adresatów: uczniów,
nauczycieli i rodziców.

Działania placówek współpracujących ze szkołą w obszarze doradztwa
zawodowego:
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna (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);
Ośrodki doskonalenia nauczycieli :
 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.
Biblioteka pedagogiczna:
 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;
Szkoły ponadpodstawowe:
 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 VIII.

Inne instytucje zangażowane w działania z zakresu doradztwa zawodowego
w szkole:
 Urzędy pracy
 Miejscowi rzemieślnicy

 OHP
 Pracodawcy

Monitoring i ewaluacja





rozmowy z rodzicami/ opiekunami prawnymi,
rozmowy z uczniami,
bieżące wypełnianie przez wychowawców i nauczycieli ankiety z przeprowadzonych
działań dla klas IV-VI,
ocena zajęć prowadzonych w klasach VII-VIII z doradztwa zawodowego.

