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Wstęp: 

Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, 

wzrastająca liczba informacji dotycząca zawodów i dróg kształcenia, powodują trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Młody 

człowiek musi być przygotowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji, ustawicznego 

dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności, przydatnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru  zawodu. 

Dlatego tak ważna jest umiejętność planowania rozwoju przez uczniów, umiejętność podejmowania trafnych decyzji i dokonywania 

wyborów. Planowanie nie jest jednak jednorazową decyzją, ale procesem występującym w okresie całego życia. Skuteczne poradnic two 

zawodowe wzmacnia poczucie wartości młodych ludzi, co pozwala im trafniej określać swoje umiejętności, kompetencje, zainteresowania.  

Założeniem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest przygotowanie uczniów do dokonania wyboru zawodu, to nie 

przypadkowy akt, a proces, na który składają się różne decyzje podjęte na przestrzeni lat. Ważne jest, aby uświadamiać młodym ludziom, że 

na wybór satysfakcjonującego ich zawodu ma wpływ wiele przesłanek. Jednak te najważniejsze to: poznanie siebie, wiedza na temat 

zawodów i ścieżek edukacyjnych oraz na temat rynku pracy, cechy osobowościowe ucznia, zainteresowania, umiejętności, mocne strony, 

systemu wartości, czynniki emocjonalne, zdrowotne, a także wpływ otoczenia i własna motywacja. Działania całej rady pedagogicznej, w 

ramach WSDZ, muszą być wcześniej zaplanowane i realizowane wg harmonogramu pracy szkoły na dany rok szkolny i koordynowane przez 

szkolnego doradcę zawodowego lub osobę pełniącą funkcję koordynatora doradztwa zawodowego w szkole. Cała społeczność szkolna 

zobowiązana jest do regularnych oddziaływań wychowawczo-doradczych. WSDZ zakłada zarówno indywidualną, jak i grupową pracę z 

uczniami, rodzicami i nauczycielami. WSDZ obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania 

uczniów do wyboru zawodu, dalszego kierunku kształcenia oraz określa zadania, metody i formy pracy doradcy zawodowego i nauczycieli. 

Zgodnie z przyjętą modułową strukturą, w każdej klasie realizowane są cele z czterech obszarów: 

 Poznanie siebie;  

 Świat zawodów i rynek pracy; 

 Rynek edukacyjny i uczenie sie przez całe życie; 
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 Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno - zawodowych. 

Treści są sukcesywnie poszerzane w kolejnych latach kształcenia. Przewidziane działania z zakresu doradztwa zawodowego, są 

powiązane z treściami kształcenia ogólnego, co umożliwia uczniom dostrzeganie związków pomiędzy tym, czego sie uczą, a swoją dalszą 

edukacją i karierą zawodową. 

 

 

I. Podstawy prawne  regulujące funkcjonowanie doradztwa zawodowego w szkołach: 

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zm.). 

2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r . - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr203, poz. 1966, Nr 228, 

poz.2258 oraz z 2004 r., Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845). 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416) . 

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sp rawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017.1591 z dnia 25 sierpnia 2017r.). 

5) Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. C i pkt 4, art. 109 ust. 1 pkt 7 

6) Rozporządzenie MEN z dn. 16 sierpnia 2018r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1675) 

 

 

II. Organizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: 

1) W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego; 

2) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jest skierowany przede wszystkim do uczniów, ich rodziców  

i nauczycieli; 
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3) Strategia realizacji zadań jest procesem obejmującym cykliczne działania, które są: zaplanowane, celowe, systematyczne, rozłożone 

w czasie; 

4) Szkoła w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego podejmuje działania w celu przygotowania uczniów do 

efektywnego zaistnienia i poruszania się po rynku edukacyjnym i rynku pracy; 

5) Działania te powinny zagwarantować uczniom i ich rodzicom wszechstronne wsparcie  

w procesie decyzyjnym wyboru szkoły i kierunku kształcenia.  

6) Osoby odpowiedzialne i współodpowiedzialne: 

Odpowiedzialny za realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest Szkolny Zespół Doradztwa Zawodowego w 

składzie: 

1) dyrektor; 

2) szkolni koordynatorzy do spraw doradztwa zawodowego: 

a) doradca zawodowy; 

b) pedagog; 

3) wychowawcy oddziałów. 

Pracę Zespołu nadzoruje dyrektor. 

Osoby współodpowiedzialne za realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: 

1) nauczyciel bibliotekarz; 

2) nauczyciele świetlicy; 

3) nauczyciele przedmiotowi; 

4) pielęgniarka szkolna. 
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III. Cele ogólne: 

Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu. Konieczność kształcenia u uczniów konkretnych 

umiejętności i predyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych jest 

zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do systematycznych oddziaływań wychowawczo – doradczych.  

 

Celem orientacji zawodowej w klasach O, I – VI szkoły podstawowej jest zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, 

kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII – VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum wspieranie uczniów w procesie 

przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, 

uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy. 

Celem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest przygotowanie uczniów do określenia własnych predyspozycji  

i dokonania świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, szkoły, zawodu oraz pracy poprzez: 

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

2) wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, określeniu własnych predyspozycji  

i zainteresowań, 

3) ukształtowanie u uczniów umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych, 

4) poszerzanie wiedzy o zawodach i analizowanie zawodów na rynku pracy, 

5) zapoznanie uczniów z etapami edukacji, 

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

7) gromadzenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,  

8) współpracę z instytucjami wspierającymi Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, 

9) współpracę z przedstawicielami różnych grup zawodowych. 
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IV. Treści programowe oraz cele szczegółowe - osiągnięcia: 

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych, które wyznaczone są przez treści programowe z zakresu doradztwa 

zawodowego: 

Związane z uczniami: 

W obszarach: 

I. Poznanie siebie: 

1) Uczeń kończący klasę O: 

- określa, co lubi robić; 

-  podaje przykłady różnych zainteresowań; 

-  określa, co robi dobrze; 

-  podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych; 

-  opowiada o sobie w grupie rówieśniczej. 

2) Uczeń kończący klasy I- III: 

 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 wyniknęło dla niego  

i dla innych. 

3) Uczeń kończący klasy IV- VI: 
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 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje; 

 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia; 

 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość; 

 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców. 

4)   Uczeń kończący klasy VII- VIII i III gimnazjum: 

 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych; 

 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe); 

 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających 

 z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł; 

 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych; 

 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki 

edukacyjno-zawodowej; 

 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji; 

 określa własną hierarchię wartości i potrzeb. 

II. Świat zawodów i rynek pracy:   

1) Uczeń kończący klasę O: 

 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;  

 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i te, które wzbudziły jego zainteresowanie 

oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;  

 opisuje różne funkcje pracy wykonywanej przez człowieka na wybranych przykładach;  
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 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których uczestniczy 

(zakupy, koncert, poczta...); 

 w skazuje związki pomiędzy zainteresowaniami a pracą zawodową na wybranym przez siebie przykładzie; 

 podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy 

 i niekonwencjonalny. 

 

2) Uczeń kończący klasy I- III: 

 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. 

3)  Uczeń kończący klasę IV-VI: 

 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne 

ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach; 

 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka; 

 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny; 

 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.  
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4)  Uczeń kończący klasy VII- VIII i III gimnazjum: 

 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje 

wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania; 

 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców; 

 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy; 

 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka; 

 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy; 

 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową; 

 dokonuje autoprezentacji. 

III. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie:  

1) Uczeń kończący klasę O: 

 nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej);  

 nazywa czynności, których lubi się uczyć. 

 

2) Uczeń kończący klasy I- III: 

 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności; 

 wskazuje treści, których lubi się uczyć; 

 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich. 

3) Uczeń kończący klasę IV-VI: 

 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób 

nauki; 
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 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć; 

 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.  

4) Uczeń kończący klasy VII- VIII i III gimnazjum: 

 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z 

dostępnych źródeł informacji;   

 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów;  

 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji poza formalnej i nieformalnej;  

 określa znaczenie uczenia się przez całe życie. 

IV. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych: 

  

1) Uczeń kończący klasę O: 

 opowiada, kim chciałoby zostać; na miarę swoich możliwości planuje własne działania (lub działania grupy) poprzez wskazanie 

pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;  

 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach (indywidualnie i w ramach grupy). 

2) Uczeń kończący klasy I- III: 

 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić; 

 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności  

i zadania niezbędne do realizacji celu; 

 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą. 

3) Uczeń kończący klasę IV-VI: 

 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych; 
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 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu; 

 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.  

4) Uczeń kończący klasę VII-VIII i III gimnazjum: 

 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;   

 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;   

 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach 

korzystać z ich pomocy;   

 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów. 

Związane z rodzicami: 

1) posiadają wiedzę na temat organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego działającego w szkole; 

2) posiadają wiedzę o swoim dziecku, jego umiejętnościach, preferowanych wartościach,  zdolnościach, zainteresowaniach, 

mocnych i słabych stronach; 

3) są zaangażowani w udzielanie pomocy i wsparcia dziecku w procesie planowania przez nie rozwoju; 

4) angażują się w tworzenie portfolio przez dziecko; 

5) pomagają swojemu dziecku podjąć decyzję odnośnie wyboru dalszej szkoły, 

6) są przygotowani do pełnienia roli doradców dziecka, 

7) wiedzą, gdzie szukać pomocy dla dzieci z problemami zdrowotnymi, emocjonalnymi, decyzyjnymi, intelektualnymi; 

8) korzystają ze źródeł informacji; 

9) znają ofertę edukacyjną szkół i placówek następnego etapu edukacyjnego i zasady rekrutacji do nich. 
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Związane z nauczycielami: 

1) podnoszą swoje kompetencje do realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego  

w szkole; 

2) rozwijają aktywność poznawczą uczniów w kierunku właściwej samooceny swoich możliwości psychofizycznych; 

3) udzielają wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej; 

4) dbają o nabywanie kompetencji kluczowych przez uczniów, podczas realizacji podstawy programowej nauczanego przedmiotu; 

5) podkreślają w treściach przedmiotowych zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego; 

6) realizują zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego na godzinach wychowawczych; 

7) rozpoznają potrzeby i zasoby uczniów; 

8) rozwijają zainteresowania, umiejętności i uzdolnienia uczniów; 

9) wspierają rodziców w procesie doradczym; 

10) współpracują z przedstawicielami instytucji i zakładów pracy; 

11) znają ofertę edukacyjną szkół następnego etapu edukacyjnego i zasady rekrutacji do nich.  

. 

 

V. Metody i formy pracy z uczniami: 

1) praca  w grupie, 

2) konsultacje indywidualne, 

3) wykłady, 

4) dyskusje, 

5) burza mózgów, 

6) mapa myśli, 
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7) drama, 

8) warsztaty, 

9) pogadanki, 

10) prezentacje multimedialne, 

11) filmy, 

12) testy, ankiety, kwestionariusze, 

13) gry, 

14) konkursy, 

15) lekcje wychowawcze, biblioteczne, przedmiotowe, świetlicowe 

16) udział w przedsięwzięciach lokalnych, 

17) wycieczki zawodoznawcze i tematyczne, 

18) spotkania z przedstawicielami zawodów i absolwentami szkół, 

 

Doradztwo zawodowe dla uczniów realizowane jest: 

a) w klasach VII – VIII podczas wynikających z ramowych planów nauczania grupowych zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego, które są prowadzone przez doradcę zawodowego; 

b) w klasach O, I – VIII, III gimnazjum podczas: 

 zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami, prowadzonych przez 

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); 
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c) podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole (np.minitargi edukacyjne, projekty 

edukacyjne, konkursy zawodoznawcze) lub poza nią (np. udział w targach edukacyjnych, festiwal zawodów, udział w wizytach 

zawodoznawczych w zakładach pracy).  

 

VI. Zadania Szkolnego Zespołu Doradztwa Zawodowego (m.in.): 

1) Dyrektor: 

a) odpowiedzialność za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym, 

b) współpraca z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ, 

c) wspieranie kontaktów pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego w szkole  

a instytucjami zewnętrznymi, 

d) zapewnienie warunków do realizowania w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego, 

e) 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. 

2) Rada Pedagogiczna: 

a) określenie priorytetów dotyczących orientacji informacji edukacyjnej i zawodowej, 

b) identyfikacja potrzeb i możliwości uczniów oraz rodziców, a także zmian na rynku pracy i dostosowanie do nich oferty 

edukacyjnej i wychowawczej, 

c) wykorzystywanie zróżnicowanych metod aktywnego poznawania siebie, zawodów, kierunków kształcenia oraz rynku pracy, 

d) udzielanie porad uczniom i ich rodzicom, 

e) wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny, 

f) wzajemna współpraca w celu realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego, 

g) współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym. 
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3) Koordynator doradztwa zawodowego: 

a) systematyczne rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu 

kształcenia i kariery zawodowej, 

b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

c) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

d) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę, 

e) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu, 

f) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 

g) współpraca ze środowiskiem, instytucjami i organizacjami, 

h) wspieranie rodziców poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo – informacyjnych, 

i) opracowanie wspólnie z zespołem i przedstawienie WSDZ, 

j) zorganizowanie spotkań informacyjnych i szkoleniowych dla rady pedagogicznej, 

k) przekazywanie nauczycielom w razie potrzeb materiałów, pomocy dydaktycznych, informatorów do prowadzenia zajęć z dziećmi, 

l) organizowanie wycieczek zawodoznawczych, 

m) organizowanie kącików, gazetek informacyjnych, 

n) prowadzenie konsultacji indywidualnych dla uczniów i ich rodziców, 

o) sporządzanie informacji zwrotnych. 

4) Nauczyciele wychowawcy: 

a) eksponowanie w trakcie bieżącej pracy z uczniami związku realizowanych treści nauczania z treściami programowymi  

z zakresu doradztwa zawodowego, 
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b) wprowadzenie elementów orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego do planów pracy i planów wychowawczych, 

c) rozwijanie umiejętności społecznych przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie, 

d) prowadzenie zajęć rozwijających samoświadomość i umiejętności interpersonalne uczniów, 

e) współpraca z rodzicami w zakresie poznania i rozwijania mocnych stron i zainteresowań ich dziecka, 

f) organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów, 

g) organizowanie wycieczek zawodoznawczych, 

h) wskazywanie uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, 

i) współpraca z rodzicami w zakresie planowania rozwoju ich dzieci. 

5) Pedagog: 

a) diagnoza uczniów, przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru ścieżki edukacyjnej, 

b) przedstawianie zespołowi diagnoz, zaleceń wynikających ze stanu zdrowia uczniów, 

c) pomoc w organizowaniu spotkań z rodzicami, 

d) koordynacja działań w zakresie orientacji szkolnej i zawodowej, 

e) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień oraz 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. 

6) Nauczyciele przedmiotów: 

a) wprowadzenie elementów orientacji edukacyjnej i zawodowej do planów pracy, powiązanie treści przedmiotowych z możliwymi 

kierunkami kształcenia i zawodu, 

b) wskazywanie korelacji treści przedmiotowych z praktyką zawodową, 

c) promowanie prowadzonego przedmiotu w kontekście wyborów edukacyjno – zawodowych, 

d) organizowanie konkursów przedmiotowych i zawodoznawczych, 

e) wskazywanie zawodów, dla których umiejętności przedmiotowe są kluczowymi, 
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f) informowanie o ścieżkach kształcenia prowadzących do zdobycia zawodów. 

7) Nauczyciele zajęć komputerowych/informatyki i techniki: 

a) zapoznanie z budową i funkcjami urządzeń technicznych i informatycznych, 

b) wdrażanie do prawidłowego organizowania miejsca pracy i szacowania czasu jej trwania, 

c) doskonalenie umiejętności posługiwania się urządzeniami technicznymi i informatycznymi oraz różnorodnymi narzędziami, 

d) nauka poszukiwania, selekcjonowania, porządkowania, gromadzenia i wykorzystywania informacji dotyczących ofert 

edukacyjnych i zawodowych, 

e) wyjaśnienie organizacji pracy i przepisów bhp w pracy z komputerem, 

f) nauka bezpiecznego komunikowania się z pomocą technologii informacyjnych, 

g) prezentacja sposobów opracowania tekstów, prezentacji multimedialnych oraz danych liczbowych w arkuszu kalkulacyjnym, 

h) wdrażanie do pracy zespołowej, 

i) ukazanie sposobów wykorzystania technologii informacyjnych w różnych zawodach. 

8) Nauczyciele języka polskiego: 

a) omawianie charakteru pracy w różnych zawodach, 

b) uczenie tworzenia wypowiedzi m.in.: życiorys, podanie, ogłoszenie, list, 

c) kształtowanie umiejętności operowania słownictwem z kręgu edukacyjno-zawodowego i środowiska społecznego, 

d) wdrażanie do samokształcenia i docierania do informacji za pomocą literatury, słowników, encyklopedii, 

e) uświadomienie znaczenia komunikacji niewerbalnej. 

9) Nauczyciele matematyki: 

a) nauka gromadzenia i porządkowania danych, 

b) nauka odczytywania i interpretacji danych w tekstach, tabelach, wykresach, 

c) doskonalenie umiejętności posługiwania się procentami, 
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d) zapoznanie uczniów z zawodami m.in. z dziedziny księgowości i rachunkowości, 

e) doskonalenie umiejętności planowania czynności z wykorzystaniem kalendarza oraz dzielenia zadań na etapy. 

10) Nauczyciele języków obcych: 

a) zapoznanie z zasobem języka obcego dotyczącym szkoły, pracy, cech charakteru, umiejętności, zainteresowań, 

b) prezentacja filmów o zawodach z języku obcym, 

c) doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi, komunikacji, 

d) zachęcanie do pracy zespołowej. 

11) Nauczyciele nauk przyrodniczych: 

a) omawianie stanów zdrowia i choroby człowieka nawiązujących do przeciwwskazań zdrowotnych w wybranych zawodach, 

b) uświadamianie znaczenia wypoczynku oraz prawidłowych warunków  nauki i pracy, 

c) wdrażanie do planowania dnia i organizowania własnej pracy, 

d) zapoznanie uczniów z zawodami z dziedzin tj. meteorologia, biologia, fizyka, chemia, geografia, leśnictwo, ochrona środowiska, 

astronomia, medycyna, rolnictwo. 

12) Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie: 

a) przekazanie informacji o siedzibie władz lokalnych oraz zakresie ich działań i sposobie powoływania, 

b) wyjaśnienie demokratycznego charakteru państwa, 

c) charakteryzacja zawodów związanych z polityką, dyplomacją, historią, 

d) zapoznanie ze znaczeniem społecznego podziału pracy i rolami poszczególnych grup społecznych, 

e) omawianie sytuacji współczesnej Polski (m.in. bezrobocie), 

f) zapoznanie ze zjawiskiem emigracji politycznej i zarobkowej, 

g) omówienie funkcjonowania przemysłu oraz warunków pracy dawniej i dziś, 

h) zapoznanie z podstawowymi cechami systemów gospodarczych funkcjonujących w innych państwach. 
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13) Nauczyciele wychowania fizycznego: 

a) wdrażania do dbania o stan zdrowia i higieny, 

b) zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, 

c) pomoc w opracowaniu rozkładu dnia, uwzględniającego proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym  

i fizycznym, 

d) zapoznanie z dyscyplinami sportowymi i karierą zawodową związaną ze sportem. 

14)  Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie: 

a) prowadzenie lekcji na temat ról społecznych i modeli życia, 

b) zapoznanie ze sposobem pracy instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny, 

c) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój. 

15) Nauczyciele religii i etyki: 

a) zapoznanie z etyką zawodową, 

b) pomoc w tworzeniu własnych systemów wartości, 

c) pomoc w poznaniu siebie, 

d) przekazanie wiedzy o znaczeniu praw i obowiązków, zasad, reguł postępowania w życiu człowieka, 

e) doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji i uzasadniania własnych opinii. 

16) Nauczyciele muzyki i plastyki: 

a) zapoznanie z zawodami z dziedziny kultury i sztuki, 

b) wdrażanie do korzystania z przekazów medialnych oraz wykorzystywania ich wytworów, 

c) wdrażanie do rozwoju zainteresowań i uzdolnień. 

 

17) Nauczyciele biblioteki: 
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a) gromadzenie i udostępnianie czasopism, literatury, ulotek itp. związanych z edukacją i doradztwem zawodowym, 

b) prowadzenie kącika informacji edukacyjno – zawodowej, 

c) włączanie się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa 

zawodowego.  

18) Pielęgniarka:  

a) udzielanie informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów wybieranych przez uczniów, 

b) organizowanie dla uczniów spotkań dotyczących dbania o zdrowie i bezpieczeństwo oraz kształtowania właściwych nawyków – 

adekwatnych do zawodów wybieranych przez uczniów, 

c) wykonywanie testów przesiewowych (pomiary wzrostu i ciężaru ciała, badania wzroku, słuchu, postawy ciała), 

d) pomaganie uczniom, którzy mają problemy zdrowotne: 

 w radzeniu sobie z chorobą lub niepełnosprawnością, 

 w utrzymaniu kondycji fizycznej i dobrego samopoczucia, 

 udziela porad dotyczących stylu życia, 

e) prowadzi profilaktyki próchnicy, 

f) współpraca z dyrektorem i nauczycielami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, żywienia, warunków higienicznych 

w szkole oraz edukacji zdrowotnej. 

 

Ponadto nauczyciele i specjaliści prowadzą zajęcia świetlicowe, pozalekcyjne, koła zainteresowań, działania wolontariackie i organizują 

konkursy umożliwiające uczniom poznawanie i rozwijanie swoich zdolności, umiejętności i zainteresowań oraz współpracują z doradcą 

zawodowym w zakresie realizacji działań związanych z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym. 
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VII. Współpraca ze środowiskiem i instytucjami (m.in.): 

1) Powiatowy Urząd Pracy, 

2) ORE, 

3) OHP, 

4) Poradnia psychologiczno – pedagogiczna, 

5) Biblioteki, 

6) Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska. im. Jana Zamoyskiego. w Zwierzyńcu, 

7) Przedsiębiorcy i przedstawiciele zawodów. 

 

 

VIII. Harmonogram WSDZ 

 

Harmonogram działań w klasach I-VIII  

 

L.p. 

 

Zadanie 

Planowany 

termin 

realizacji 

 

Rodzaj aktywności 

 

Osoba 

odpowiedzialna 

 

I. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego 

 

1. Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na 

działania związane z realizacją doradztwa 

 

 

Analiza dokumentacji szkolnej. Sondaż diagnostyczny 

skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Doradca 

zawodowy, 
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zawodowego (kl. VII i VIII):  

zapotrzebowanie na informacje dotyczące 

edukacji i wyborów zawodowych,  

zapotrzebowanie na pomoc w planowaniu 

kształcenia i kariery zawodowej,  potrzeby 

uczniów ze SPE 

 

X  

Utworzenie ewidencji uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

pedagog 

szkolny, 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

 

II. Opracowanie - we współpracy w zespole - z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami 

klasowymi, pedagogiem programu WSDZ 

 

1. Opracowanie i wdrożenie 

Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego 

 

IX-X  

Opracowanie dokumentu: Wewnątrzszkolny System 

Doradztwa Zawodowego 

Zespół d.s. 

WSDZ 

 

XI  

Zapoznanie Rady Pedagogicznej z Wewnątrzszkolnym 

Systemem Doradztwa Zawodowego 

Doradca 

zawodowy 

 

XI  

Zapoznanie Rodziców z Wewnątrzszkolnym 

Systemem Doradztwa Zawodowego 

Doradca 

zawodowy, 

wychowawcy 

klas 

2.  Planowanie działań związanych z 

doradztwem zawodowym 

     

X  

Przedstawienie nauczycielom propozycji scenariuszy 

zajęć  – włączenie treści z zakresu doradztwa 

zawodowego do tematyki zajęć z poszczególnych 

Doradca 

zawodowy, 

wychowawcy 
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przedmiotów i zajęć z wychowawcą. 

 

klas, 

nauczyciele 

pedagog szkolny  

3.  Organizowanie spotkań z zespołem 

wychowawczym, z przedstawicielem Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Zamościu  

Według potrzeb   Doradca 

zawodowy, 

pedagog szkolny  

4. Monitorowanie realizacji zadań wynikających 

z WSDZ 

Cały rok szkolny Analiza zapisów dokumentacji szkolnej, analiza 

sprawozdań nauczycieli, analiza dokumentacji doradcy 

zawodowego 

Dyrektor szkoły, 

doradca 

zawodowy 

5. Ewaluacja działań związanych z 

funkcjonowaniem WSDZ 

 

VI  

Spotkanie z Radą Pedagogiczną dotyczące 

podsumowania, omówienia i opracowania wniosków 

do dalszej pracy w ramach rocznych działań WSDZ 

Dyrektor szkoły, 

doradca 

zawodowy 

 

III. Wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami klasowymi, nauczycieli przedmiotów 

ogólnokształcących, pedagoga w zakresie realizacji działań określonych w WSDZ 

 

1. Wspieranie nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej, wychowawców klas oraz 

nauczycieli specjalistów w realizacji zadań z 

zakresu doradztwa zawodowego 

 

Cały rok szkolny 

Udzielanie informacji, wskazówek metodycznych, 

dzielenie się zasobami zgromadzonymi w biblioteczce 

doradcy zawodowego, organizowanie konsultacji ze 

specjalistami. 

Doradca 

zawodowy 
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IV. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i 

zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

 

1.  Gromadzenie i systematyczne aktualizowanie 

informacji edukacyjnej i z zakresu doradztwa 

zawodowego 

Cały rok szkolny Bieżące, systematyczne gromadzenie materiałów 

informacyjnych (informatorów, ulotek) w bibliotece 

szkolnej i w Punkcie Doradcy Zawodowego 

Doradca 

zawodowy 

IX-X  Opracowanie zasad udostępniania zgromadzonych 

zasobów i zapoznanie z nimi uczniów, rodziców i 

nauczycieli. 

Doradca 

zawodowy 

2. Opracowywanie i udostępnianie informacji 

edukacyjnej i z zakresu doradztwa 

zawodowego dla uczniów, rodziców i 

nauczycieli 

Cały rok szkolny  Utworzenie, uaktualnianie i udostępnianie bazy 

danych o szkołach następnego etapu edukacyjnego w 

regionie. 

Doradca 

zawodowy  

Cały rok szkolny  Stała aktualizacja gazetki informacyjnej dotyczącej 

zagadnień doradztwa zawodowego 

Doradca 

zawodowy  

3. Udostępnianie informacji edukacyjnej i z 

zakresu doradztwa zawodowego na strony 

www szkoły 

XI  Utworzenie zakładki na stronie Internetowej szkoły 

„Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego” 

Doradca 

zawodowy 

 

 

V. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i realizowaniu działań zapisanych w WSDZ 
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1. Koordynowanie pracy nauczycieli oraz 

wychowawców klas w realizacji zajęć i 

zagadnień związanych z doradztwem 

zawodowym. 

Cały rok szkolny Organizowanie spotkań konsultacyjnych dla 

nauczycieli, wychowawców 

Doradca 

zawodowy 

 

VI. Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego 

 

1.  Realizacja zajęć wg scenariuszy  wrzesień/maj  Włączenie treści z zakresu doradztwa zawodowego do 

tematyki zajęć z poszczególnych przedmiotów i zajęć 

z wychowawcą. 

Wychowawcy 

klas,nauczyciele

, pedagog 

szkolny 

2.  PROJEKT 

„Szkolna Akademia 

Kompetencji Kluczowych” 

 

październik/maj  Konsultacje indywidualne dla uczniów kl.III 

gimnazjum oraz VII i VIII szkoły podstawowej - 

dotyczące kierunku rozwoju  

zawodowego i/lub kontynuacji nauki, z 

uwzględnieniem posiadanych kompetencji. 

 

Doradca 

zawodowy  

3.  Poznawanie zawodów w swojej okolicy  Cały rok szkolny  Udział uczniów w wycieczkach organizowanych do 

różnych instytucji, spotkania z przedstawicielami 

różnych zawodów  

Wychowawcy 

klas, doradca 

zawodowy  

4.  Udział w spotkaniach organizowanych przez Według planu Spotkania  Liderzy  
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zespoły przedmiotowe  spotkań  

5.  Udzia uczniów w konkursach wiedzy o 

zawodach np. „Mój wymarzony zawód”  

Maj  Przygotowanie uczniów do udziału w konkursie  Doradca 

zawodowy  

6.  Rozwijanie aktywności i zainteresowań 

uczniów w ramach SU, SKS, Klubu 

wolontariatu, zajęć pozalekcyjnych i 

biblioteki szkolnej  

Cały rok szkolny  Akcje charytatywne, prowadzenie zajęć i zabaw z 

dziećmi ze świetlicy szkolnej, organizacja zawodów 

sportowych  

Opiekun SU, 

bibliotekarz, 

nauczyciele w-f, 

doradca 

zawodowy, 

opiekun 

świetlicy, 

wychowawcy, 

nauczyciele  

7.  Poszerzanie wiedzy w zakresie doradztwa 

zawodowego  

Zgodnie z planem 

doskonalenia 

zawodowego  

Konferencje, szkolenia  Doradca 

zawodowy  

 

IX. Diagnoza, monitoring i ewaluacja WSDZ: 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jest monitorowany. Za monitoring odpowiada bezpośrednio szkolny koordynator 

doradztwa zawodowego. Monitoring stanowi podstawę modyfikacji WSDZ. Dyrektor, po konsultacji z doradcą zawodowym, ustala sposoby, 

zasady i harmonogram oraz obszary prowadzenia monitoringu. 

Monitoring WSDZ jest niezbędny, aby działania edukacyjne i zawodowe były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami nauczycieli, uczniów 

i ich rodziców. 
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Ewaluacja bieżąca i końcowo-roczna pozwala na określenie mocnych i słabych stron podjętych działań. Efektem ewaluacji powinno być 

doskonalenie programu służące dostosowaniu go do potrzeb i możliwości uczniów, potrzeb szkoły czy lokalnego rynku pracy. Realizacja 

programu powinna być na bieżąco monitorowana poprzez prowadzenie: obserwacji, rozmów, wywiadów, ankiet oraz analizy prowadzonej 

dokumentacji. 

 

X. Podsumowanie: 

Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego uświadomi uczniom potrzebę rozpoznawania własnych zainteresowań 

i predyspozycji do wykonywania określonych zawodów. Umożliwi uczniom prawidłowy wybór kierunku dalszego  kształcenia i drogi 

zawodowej oraz przygotuje ich  do radzenia sobie z ciągłymi zmianami we współczesnym świecie. Szkolny Zespół Doradztwa Zawodowego 

będzie prowadzić działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb, możliwości i 

stanu zdrowia. Obecnie na rynku pracy obowiązuje strategia uczenia się przez całe życie. Wymaga  ona umiejętności podejmowania ważnych 

decyzji, poczynając od wyboru szkoły ponadpodstawowej, kierunku studiów,  decyzji  o  wyborze  miejsca  pracy, sposobie  podnoszenia  

swoich kwalifikacji, aż do ewentualnych decyzji o zmianie zawodu. Etap wczesnoszkolny to rozwój samopoznania, stanowiącego podstawę  

samooceny, na bazie której uczeń będzie kierował własnym rozwojem edukacyjno - zawodowym. Etap szkolny ma tu szczególne znaczenie.  

Okres szkoły podstawowej to  czas rozwoju kompetencji społecznych i kształtowania postaw wobec pracy. Rozwija nie takich cech jak:  

sumienność,  odpowiedzialność, uczciwość,  systematyczność. 

Szybko następujące zmiany na rynku pracy i w życiu społecznym wymuszają potrzebę wsparcia uczniów w procesie samookreślenia, 

samodoskonalenia i świadomego planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej oraz poznawania siebie i świata przez całe życie. 

Działania Wewnątrzszkolnego Sytemu Doradztwa Zawodowego umożliwiają: 

 uzyskanie przez uczniów dostępu do wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego, 

 wsparcie rodziców w związku z udzielaniem przez nich pomocy w podejmowaniu przez dzieci decyzji edukacyjno – zawodowych, 

 wzbogacenie oferty szkoły i jej promocję w obszarze działań z zakresu doradztwa zawodowego, 
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 przejrzystość i ciągłość oddziaływań poprzez wskazanie osób działających na rzecz WSDZ oraz określenie zakresu ich odpowiedzialności, 

 zaplanowanie działań w cyklu kształcenia. 

Sprawnie funkcjonujący system doradztwa zawodowego, dzięki zaangażowaniu wszystkich osób realizujących zadania z doradztwa 

zawodowego, daje efekt synergii. Przygotowany dokument WSDZ zapewnia ciągłość działań doradczych, służy wskazaniu korelacji między 

tymi działaniami i procesami dydaktyczno - wychowawczymi w szkole. 

 

 

XI. Podstawowe pojęcia z zakresu orientacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego. 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu 

przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. System określa: 

- role i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań,  

- metody i formy pracy. 

- czas i miejsce realizacji zadań, 

- oczekiwane efekty. 

 

ORIENTACJA ZAWODOWA obejmuje wszystkie działania wychowawcze szkoły, rodziców i innych osób, grup i instytucji mające na celu 

przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, której ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru s zkoły i 

zawodu. 

DORADZTWO ZAWODOWE obejmuje świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru szkoły, zawodu lub pracy w formie 

indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego ucznia i udzielanie informacji zawodowych, podawanie wskazówek, 

sugestii oraz instrukcji. 
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INFORMACJA ZAWODOWA obejmuje zbiory danych potrzebnych uczniowi do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych związanych 

z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego ucznia oraz rodzajów 

podejmowanych decyzji. 

PORADNICTWO ZAWODOWE obejmuje system długofalowych i wieloetapowych działań wychowawczych towarzyszących uczniowi w 

trakcie rozwoju zawodowego. Obejmuje ono całokształt zadań związanych z udzielaniem uczniom i dorosłym pomocy w planowaniu, tworzeniu 

i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


