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  Rozporządzenie  Ministra   Edukacji  Narodowej  z  dnia 16  sierpnia 2018  roku  oraz  

             z dnia 11 lutego 2019 roku  w sprawie doradztwa zawodowego. 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia  2017 roku w sprawie   

zasad organizacji i udzielania  pomocy psychologiczno 

 - pedagogicznej  w publicznych  przedszkolach, szkołach i placówkach.  

 Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.59). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno  –    pedagogicznej      w     publicznych     przedszkolach,     szkołach  

            i placówkach. 

 

 

           2. Główne założenia  Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

               Zawodowego. 

 

 Wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem 

rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat 

życia. 

 Preferencje zawodowe  wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się  wraz 

z upływem czasu. 

 Na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom 

wykształcenia  oraz wpływ środowiska. 

 Obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami. 

 WSDZ ma charakter planowanych działań.  

 Doradztwo zawodowe będzie realizowane na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych, obowiązkowych zajęciach edukacyjnych zawodowych, przedmiocie 

doradztwo zawodowe, godzinach  do  dyspozycji   wychowawcy oraz   podczas   zajęć  

             z uczniami objętymi pomocą psychologiczno – pedagogiczną.  

 Aktywizowanie rodziców w proces wychowawczy dziecka dotyczący wyboru dalszej 

drogi edukacyjno – zawodowej.  
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 Podnoszenie     kompetencji     nauczycieli    do     prowadzenia     zajęć     związanych  

            z doradztwem edukacyjno - zawodowym w szkole. 

 

 

       3. Adresaci Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: 

 

 nauczyciele,  

 uczniowie,  

 rodzice. 

 

      4. Formy realizacji: 

 

 zajęcia grupowe, 

 zajęcia indywidualne,  

 realizacja godzin wychowawczych, 

 rozmowy podczas lekcji przedmiotowych,  

 wycieczki zawodoznawcze,  

 spotkania z pracodawcami,  

 zajęcia z doradcą zawodowym,   

 targi edukacyjne i pracy,  

 inne w miarę potrzeb. 

 

5. Główne obszary działań Wewnątrzszkolnego Systemu 

                Doradztwa Zawodowego: 

 

1. W ramach pracy z uczniami obejmuje: 

 poznanie siebie, zawodów, udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej,  

 autodiagnozę preferencji  i zainteresowań zawodowych,  

 analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na rynku pracy, 

 indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły i zawodu,  

 w planowaniu rozwoju zawodowego,  
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 konfrontowanie samooceny uczniów  z wymaganiami szkół i zawodów,  

 pomoc w wyborze i nabywaniu kwalifikacji zawodowych,  

 pomoc w budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno – zawodowego,  

 określenie zgodności predyspozycji uczniów,  

 wskazanie możliwości kształcenia  w systemie nie szkolnym,  

  poruszanie się na rynku pracy,  

 działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli 

pracownika,  

 przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, 

poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, bezrobocie, 

 rozwijanie postawy i umiejętności przedsiębiorczych poprzez prowadzone warsztaty 

            i koła zainteresowań, przygotowanie do konkursów oraz spotkania   

          z przedstawicielami instytucji zewnętrznych w tym wizyty studyjne w zakładach pracy. 

 

      2.  W ramach pracy z rodzicem obejmuje: 

 prezentację założeń pracy informacyjno- doradczej szkoły na rzecz uczniów,  

 zajęcia służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji 

edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci,  

 włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań 

informacyjnych szkoły, prezentowanie doświadczenia zawodowego,  

 przedstawienie aktualnej i pełnej  oferty edukacyjnej , współpraca z zaprzyjaźnionymi 

szkołami,  

 gromadzenie, systematyczna aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno – 

zawodowej,  

 przedstawienie możliwości  zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, konsultacje 

doradcze dla chętnych rodziców i uczniów. 

 

     3.  W ramach pracy z nauczycielem obejmuje: 

 utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego,  
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 określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach 

programu profilaktyczno – wychowawczego,  

 współpraca z wychowawcami poszczególnych klas – prowadzenie warsztatów 

doradczych na godzinach wychowawczych, organizowanie spotkań z 

przedstawicielami różnych instytucji,  

 współpraca z pedagogiem – współtworzenie warsztatów, a także konsultacje 

poszczególnych uczniów u specjalistów,  

 organizowanie wewnątrzszkolnych szkoleń  z zakresu doradztwa zawodowego dla 

nauczycieli i wychowawców,  

 udostępnianie zgromadzonych materiałów  oraz narzędzi.  

 

 

      6. Osoby odpowiedzialne za realizację Wewnątrzszkolnego Systemu 

           Doradztwa Zawodowego. 

 

 Dyrektor szkoły, 

 Doradca zawodowy, 

 Nauczyciele,  

 Wychowawcy,   

 Nauczyciel bibliotekarz,  

 Nauczyciel informatyki, 

 Pedagodzy szkolni.       

     

 

          7. Współpraca z podmiotami w ramach WSDZ.  

 

 Praca szkolnego doradcy zawodowego. 

 Praca nauczycieli, wychowawców, pracowników biblioteki, pedagoga szkolnego, 

którzy  w   ramach   współpracy  ze   szkolnym  doradcą   zawodowym realizują   treści 

          z zakresu  doradztwa   zawodowego  i  poradnictwo  kariery  na   lekcjach, np.: godziny 

           z  wychowawcą,  WOS- u. Współuczestniczą  w realizacji doradczej  zwanej “rynkiem 

           pracy” poprzez udział  i   współorganizowanie   wycieczek   do    instytucji   rynku   

          pracy,   na    targi   pracy,    organizując    spotkania   z   przedstawicielami    zawodów, 
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          przedstawicielami uczelni.  

 Współpraca ze szkołami podstawowymi, uczelniami wyższymi, fundacjami, Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną,  

 

8. Realizacja zadań szkolnego doradcy zawodowego. 

 

        Podstawa realizacji zadań doradcy: 

        Szkolny doradca zawodowy realizuje zadania na podstawie, zatwierdzonego przez  

       Dyrektora szkoły programu pracy realizacji WSDZ na dany rok szkolny. Wyznacznikiem 

      opracowywania programu i planu pracy z uczniami, rodzicami  i Radą Pedagogiczną są: 

 założenia programu i planu pracy doradcy zawodowego, 

 czas pracy szkolnego doradcy zawodowego,  

 aktywność i zaangażowanie uczniów,  

 możliwości organizacyjne,  

 dostępna baza i zaplecze merytoryczne,  

 liczebność beneficjentów działań doradczych, 

 możliwość współpracy i integracji działań doradczych z przedstawicielami Rady 

Pedagogicznej,  

 możliwość i skala współpracy z instytucjami rynku pracy, szkołami 

ponadgimnazjalnymi. 

 

        9. Formy działań realizowanych w ramach WSDZ, których adresatami       

            mogą   być  uczniowie,   rodzice,   nauczyciele,   środowisko    lokalne 

            (instytucje  rynku pracy, zakłady pracy, i in.). 

 Poradnictwo grupowe – zawodowe, warsztatowe, sesje doradcze (zajęcia warsztatowe 

służące wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących np. 

poszukiwania racy, samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych, planowania 

kariery zawodowej i innych, warsztaty dla nauczycieli służące doskonaleniu 

umiejętności doradczych). 

 Rynek edukacyjny i pracy – wizyty studyjne na uczelniach wyższych, obserwacje, 

wizyty w zakładach pracy, uczniowski wolontariat (spotkania z absolwentami, którzy 

osiągnęli sukces zawodowy/promowanie dobrych wzorców/spotkania z 
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przedstawicielami  różnych zawodów/ zgodnie ze specyfiką kierunków kształcenia w 

szkole/ spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń 

pracodawców/zakłady pracy/instytucje rynku pracy/uczelnie wyższe/biura doradztwa 

personalnego i inne). 

 Informacja edukacyjno – zawodowa (gromadzenie  i udostępnianie informacji 

edukacyjno – zawodowej/ o zawodach/o rynku pracy/o możliwościach kształcenia  i 

zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych uczelni/ w postaci prasy, 

informatorów, programów multimedialnych, Krzewienie samodzielnego pozyskiwania  

informacji (korzystanie z portali dotyczących rynku pracy, programów 

multimedialnych do samobadania, informatorów, ulotek, broszur, itp.) 

 Badania/diagnoza/ zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole. 

 

10.  Sposoby realizacji działań doradczych. 

 

       Działania doradcze realizowane są  na zasadzie dobrowolności uczestnictwa w ramach: 

 dyżuru pedagoga szkolnego – doradztwo indywidualne – konsultacje, 

 lekcji wychowawczych lub warsztatów doradczych  prowadzonych przez doradcę 

zawodowego we wszystkich klasach 

 zastępstw na lekcjach przedmiotowych, 

 wycieczek zawodoznawczych i wizyt studyjnych na uczelniach wyższych,  

 organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, 

 organizacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości,  

 udziału w  inicjatywach, spotkaniach związanych z obszarem doradztwa edukacyjno – 

zawodowego,  

 organizacja warsztatów.  

 

 

      11.  Ewaluacja. 

  

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego podlega ewaluacji. Ewaluacja działań 

nastąpi poprzez zebranie informacji zwrotnych od adresatów (uczniów, rodziców, 

nauczycieli) za pomocą  ankiet, rozmów, wywiadów oraz poprzez analizę prowadzonej 

dokumentacji. Co roku, podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej, doradca zawodowy 
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przedstawia Dyrekcji i nauczycielom sprawozdanie   ze  swojej   działalności  w danym  roku   

szkolnym.  Konkluzje i uwagi głównych beneficjentów  będą uwzględniane w następnym rok 

szkolnym. 

 Ewaluacja zawierać będzie również  informacje pozyskane z badań  doradcy:  

 badania losów absolwentów (LO, ZSZ-2019), 

 badanie preferencji edukacyjnych  przeprowadzonych w klasach ósmych i ostatnich 

klasach gimnazjum), 

 badanie rodziców oraz prawnych opiekunów dotyczące potrzeb w obszarze doradztwa 

zawodowego na podstawie których  zostaną opracowane warsztaty doradcze,  

            oraz inne wg potrzeb doradcy. 

 

 

 


