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1. Podstawowe akty prawne  regulujące Wewnątrzszkolny System Doradztwa 

Zawodowego 

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 lutego 2019r.  

w sprawie doradztwa zawodowego 

• Ustawa z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe 

• Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty 

• Ustawa z 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2017r.  

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017r.  

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 lutego 2013r.  

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno 

– pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, branżowej szkoły I 

stopnia, szkoły policealnej 

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

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 9 sierpnia 2017r.  w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017r. w sprawie 

podstawy programowej kształcenia w zawodach 

 

2. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)  

 obejmuje ogół działań mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów 

do podejmowania przez nich korzystnych decyzji edukacyjno – zawodowych. 

CKZiU to miejsce gdzie uczeń zdobywa wiedzę i doświadczenie. W naturalnych 

warunkach pracy poznaje możliwości i ograniczenia związane z wykonywaniem 

danego zawodu. Dzięki działającemu WSDZ młody człowiek przygotowywany 

jest do podejmowania racjonalnych wyborów związanych z dalszą ścieżką 

edukacyjną czy zawodową, dokonuje bilansu własnych wartości, zasobów i 

możliwości. Poznaje rynek pracy, mechanizmy i procesy zachodzące na nim, 

dostrzega potrzebę podnoszenia swoich kompetencji, kwalifikacji i uczenia się 

przez całe życie. 
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Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią programu wychowawczego 

szkoły, służy prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjału 

edukacyjno-zawodowego oraz rozwijaniu jego tożsamości grupowej, jako 

ważnego elementu funkcjonowania społecznego. 

 

WSDZ zakłada, że: 

• 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, z dzieciństwa i 

rozwijają się wraz z upływem czasu 

• na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, 

rodzaje i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska 

 

         Działania WSDZ umożliwiają: 

• poznanie własnych mocnych i słabych stron, predyspozycji zawodowych 

• pomaga w zaplanowaniu własnej kariery edukacyjnej i zawodowej 

• uzyskanie przez uczniów dostępu do wsparcia z zakresu przygotowania do 

wejścia na rynek pracy i kreatywnego oraz efektywnego funkcjonowania na nim 

• wsparcie rodziców w związku z udzielaniem przez nich pomocy w 

podejmowaniu przez dzieci decyzji edukacyjno – zawodowych 

• wzbogacenie oferty szkoły 

 

3. Cele Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

 

CEL  OGÓLNY 

 

Działania w zakresie doradztwa zawodowego mają na celu: 

• przygotowywanie uczniów do dalszego kształcenia 

• pomoc w odkrywaniu indywidualnych predyspozycji i zainteresowań 

• wspieranie uczniów w procesie przygotowywania 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 

• przygotowanie uczniów do roli pracownika, pracodawcy 

• przygotowanie do łatwiejszego poruszania się po rynku pracy 

• wsparcie rodziców  w działaniach doradczych na rzecz młodych ludzi 
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CEL  SZCZEGÓŁOWY 

 

Uczeń: 

• potrafi  określić mocne i słabe strony, zainteresowania, umiejętności i 

kompetencje 

• poznaje własne predyspozycje zawodowe 

• wzmacnia poczucie własnej wartości 

• rozwija umiejętności, kompetencje przydatne do efektywnego 

funkcjonowania na rynku pracy 

• zna czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu 

• zna ograniczenia zdrowotne przy wyborze zawodu 

• zna system kształcenia oraz oferty edukacyjne 

• potrafi słusznie dokonywać wyborów 

• potrafi planować dalszą drogę edukacyjną i zawodową 

• poszerza wiedzę z zakresu zawodów przyszłości na rynku krajowym i 

unijnym 

 

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog, doradca zawodowy: 

• potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów 

• umożliwiają rozwój zainteresowań i zdolności uczniów 

• realizują tematy zawodoznawcze 

• wspierają młodzież i rodziców w wyborze kierunku kształcenia 

• przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy 

• wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub 

kierują do specjalistów 

• włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w realizowanie 

doradztwa zawodowego w szkole 

 

Rodzice: 

• znają swoje dziecko, są przygotowani do roli ,,doradców” 

• znają ofertę edukacyjną 

• wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych 

• znają czynniki wyboru szkoły i zawodu 

• angażują się w pracę doradczą szkoły 

 

4. Adresaci działań w zakresie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego 

 

Działania związane z realizacją Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego kierowane są do: 

• uczniów 
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• rodziców 

• opiekunów prawnych 

• nauczycieli   

• środowiska lokalnego 

 

5. Realizatorzy działań wynikających z Wewnątrzszkolnego Systemu 

Doradztwa Zawodowego 

 

Realizatorami Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego  

są: 

• Dyrektor 

• V-ce dyrektor 

• Doradca zawodowy 

• Pedagog 

• Nauczyciele przedmiotów ogólnych 

• Nauczyciele przedmiotów zawodowych 

• Wychowawcy klas 

• Bibliotekarz 

• Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

• Pielęgniarka 

• Instytucje współpracujące ze szkołą 

 

6. Warunki realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

 

Treści z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w ciągu roku 

szkolnego: 

• podczas grupowych zajęć z doradztwa zawodowego, które prowadzone są 

przez doradcę zawodowego w wymiarze wynikającym z ramowych 

planów nauczania 

• na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, na zajęciach z wychowawcą 

• podczas indywidualnych rozmów doradczych prowadzonych przez 

doradcę zawodowego, pedagoga, nauczycieli, wychowawców 

• poprzez udział w praktykach, stażach, targach, wycieczkach 

zawodoznawczych, spotkaniach i warsztatach związanych z wyborem 

dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej 

• podczas zebrań i indywidualnych spotkań z rodzicami 

• poprzez angażowanie młodzieży w pracę na rzecz szkoły i środowiska 

lokalnego np. samorządu szkolnego, organizacji imprez i uroczystości 

szkolnych 
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7. Współpraca w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego 

 

Realizując WSDZ szkoła współpracuje z: 

• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

• Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

• Cech Rzemiosł Różnych 

• Powiatowy Urząd Pracy 

• Państwowa Inspekcja Pracy 

• Młodzieżowe Centrum Kariery 

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

• Starostwo Powiatowe 

• Biblioteki pedagogiczne 

• Szkoły podstawowe 

• Szkoły wyższe 

• Pracodawcy 

• Przedsiębiorcy 

• Inne instytucje 

 

8. Zasoby przydatne do realizacji działań w zakresie doradztwa zawodowego 

 

• Biblioteka szkolna z materiałami i publikacjami dla uczniów, nauczycieli 

• Informatory, ulotki, czasopisma specjalistyczne 

• Zbiory informacji multimedialnych 

• Materiały wspomagające pracę doradczą: ankiety, kwestionariusze, 

scenariusze zajęć 

• Materiały biurowe i inne niezbędne do realizacji zajęć z zkresu doradztwa 

zawodowego np. flipcharty, markery 

 

9. Formy i metody realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego 

 

Formy adresowane do uczniów: 

• zajęcia warsztatowe 

• spotkania 

• rozmowy, porady indywidualne 

• zajęcia grupowe 

• zajęcia lekcyjne 

• wycieczki zawodoznawcze 

• praktyki zawodowe 

• staże zawodowe 
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• organizowanie Drzwi Otwartych 

• organizowanie V Targów Edukacyjno – Zawodowych 

Formy adresowane do rodziców: 

• Drzwi Otwarte Szkoły 

• Targi Edukacyjno-Zawodowe 

• kierowanie do Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej 

• udostępnianie informacji edukacyjno – zawodowej 

Formy adresowane do nauczycieli: 

• organizowanie Drzwi Otwartych, Targów Edukacyjno -  Zawodowych 

• współpraca z uczelniami wyższymi 

• współpraca z instytucjami 

• promowanie szkoły w szkołach podstawowych 

• śledzenie losów absolwentów 

Formy adresowane do środowiska lokalnego: 

• współpraca z instytucjami 

• spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni 

• spotkania z przedstawicielami zakładów pracy 

• promocja szkoły na targach edukacyjnych 

 

          Metody działań w zakresie realizacji WSDZ: 

• ankiety 

• testy 

• autoprezentacje 

• dyskusje 

• konsultacje 

• porady 

• rozmowy 

• wykład 

• warsztaty 

• wywiad 

• prezentacje multimedialne 

• filmy 

• metody aktywizujące np. odgrywanie roli, mapa myśli, metaplan  

 

10.  Zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

 

• Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe 

• Pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej 

• Prowadzenie działalności informacyjno – doradczej 
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• Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom, pomoc 

uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej 

• Przygotowanie uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcie 

     roli zawodowej 

• Przygotowanie do wejścia na rynek pracy – lokalny i zagraniczny 

• Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów 

• Wsparcie rodziców, opiekunów prawnych 

• Pomoc i udostępnianie informacji o szkołach wyższych 

• Współpraca wszystkich pracowników szkoły 

• Współpraca z instytucjami wspierającymi WSDZ 

 

11. Monitoring i ewaluacja 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego podlega stałemu 

monitorowaniu i ewaluacji.  

Nauczyciele, wychowawcy, doradca zawodowy, pedagog  realizując zadania 

wynikające z WSDZ dokumentują wpisem do dziennika, który monitoruje v-ce 

dyrektor. 

Na koniec roku szkolnego zespół ds. doradztwa zawodowego sporządza 

sprawozdanie z realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. 

Ewaluacja skuteczności zaplanowanych  działań następuje poprzez: 

- zebranie informacji zwrotnych od adresatów WSDZ 

- analizę prowadzonej dokumentacji 

- zapisy w dziennikach lekcyjnych 

- obserwację uczniów na zajęciach dydaktycznych 

- wypełnienie ankiet przez wychowawców i nauczycieli z realizacji WSDZ 

 

12. Program realizacji WSDZ na rok szkoły 2020/2021 

 

Treści Klasa Osoba odpowiedzialna 

I. POZNANIE WŁASNYCH ZASOBÓW 

 

Opracowywanie bilansu 

własnych zasobów, 

sporządzanie 

„PORTFOLIO” 

 

 

 

Klasa I 

 

Doradca zawodowy 

Nauczyciel podstaw 

przedsiębiorczości 

 

Określanie wpływu stanu 

zdrowia na wykonywanie 

zadań zawodowych 

 

 

Klasa I, II(P) 

 

Wychowawcy 

Doradca zawodowy 

Pedagog 

Nauczyciele przedmiotów 
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zawodowych 

 

Rozpoznawanie 

możliwości i ograniczeń w 

zakresie wykonywania 

zadań zawodowych 

 

 

 

Klasa I,IV 

 

Przedstawiciele wyższych 

uczelni 

Pedagog 

Doradca zawodowy 

 

Predyspozycje zawodowe 

w kontekście planowania 

ścieżki edukacyjno – 

zawodowej 

 

 

 

Klasa II 

 

Wychowawca 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

II. Świat Zawodów I Rynek Pracy 

 

Zawody przyszłości, 

zapotrzebowanie na zawody 

na rynku pracy 

 

 

 

Klasa IV 

 

Powiatowy Urząd Pracy 

Doradca zawodowy 

Pedagog 

 

Formy zatrudnienia, prawa i 

obowiązki pracownika 

 

 

Klasa III,IV 

 

Państwowa Inspekcja Pracy 

Nauczyciel Podstaw 

Przdsiębiorczości 

Doradca zawodowy 

Pedagog 

 

 

Analiza informacji o rynku 

pracy 

 

 

Wszystkie  

klasy 

 

Wychowawcy 

Doradca zawodowy 

Pedagog 

 

 

Oczekiwania pracodawców 

 

Klasa II,III 

 

 

Doradca zawodowy 

Pedagog 

 

 

Praktyki zawodowe, staże i 

ich znaczenie 

 

Wszystkie  

Klasy 

 

 

Nauczyciele przedmiotów 

zawodowych 

Wychowawcy 

 

 

Sporządzanie dokumentów 

aplikacyjnych 

 

Klasa III,IV 

 

Młodzieżowe Centrum 

Kariery 
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Nauczyciele 

 

 

Przygotowywanie się do 

rozmowy kwalifikacyjnej 

 

Klasa IV 

 

Młodzieżowe Centrum 

Kariery 

Nauczyciel Podstaw 

Przedsiębiorczości 

 

 

Zakładanie własnej 

działalności gospodarczej, 

tworzenie biznesplanu 

 

 

 

Klasa II,III 

 

Młodzieżowe Centrum k 

Kariery 

Nauczyciel Podejmowania 

Działalności Gospodarczej 

 

III. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

 

Źródła informacji dotyczące 

dalszego kształcenia 

 

Wszystkie  

klasy 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele przedmiotów 

zawodowych i 

ogólnokształcących 

 

 

Możliwości poszerzenia i 

uzupełnienia swoich 

kwalifikacji zawodowych 

 

 

Wszystkie  

klasy 

 

Wychowawcy 

Doradca zawodowy 

Pedagog 

Nauczyciele 

 

 

Uczenie się przez całe życie 

a rozwój osobisty 

 

 

Wszystkie  

klasy 

 

Przedstawiciele wyższych 

uczelni 

Centrum wsparcia 

Rzemiosła, Kształcenia 

Dualnego i Zawodowego 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

Doradca zawodowy 

Pedagog 

 

 

Kontynuowanie nauki 

 

Klasa IV 

 

Wychowawca 

Pedagog 

Doradca zawodowy 
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IV. PLANOWANIW WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI 

EDUKACYJNO - ZAWODOWYCH 

 

Cele i działania w 

planowaniu ścieżki 

edukacyjno - zawodowej 

 

 

Klasa I,II,III 

 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

Wychowawcy 

Doradca zawodowy 

Pedagog 

 

 

Indywidualny plan działania 

– różne warianty ścieżek 

edukacyjno zawodowych 

 

 

Wszystkie  

Klasy 

 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

 

Dokonywanie wyboru 

edukacyjnego, zawodowego 

 

Klasa IV 

 

Doradca zawodowy 

Pedagog 

Wychowawcy 

 

 

 


