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Wprowadzenie 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

w Wietlinie obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania 

uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System ten określa rolę i zadania 

nauczycieli w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty oraz 

metody pracy. 

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;  

 przejrzystość i ciągłość oddziaływań poprzez wskazanie osób działających na rzecz WSDZ oraz 

określenie zakresu ich odpowiedzialności; 

 zaplanowanie działań w cyklu kształcenia. 

1. Podstawy prawne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w szkole 

Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w przedszkolach, szkołach i placówkach 

regulują m. in. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w której zapisano, że system 

oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia oraz Ustawa Prawo 

oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., wymieniając zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia 

prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako jedne z podstawowych form 

działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Szczegółowe regulacje wprowadzają rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej, m.in. w sprawie doradztwa zawodowego, w sprawie ramowych planów 

nauczania dla publicznych szkół oraz w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

2. Cele główne programu 

Celem preorientacji zawodowej w klasach 0–III 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.  

Celem orientacji zawodowej 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. 
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3. Cele szczegółowe programu 

3.1. Uczniowie  

1) Wdrażanie uczniów do samopoznania, autodiagnoza preferencji i zainteresowań,   

2) Wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,   

3) Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy,   

4) Kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania, autoprezentacji, radzenia sobie 

ze stresem,   

5) Przełamywanie barier emocjonalnych,   

6) Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,   

7) Uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedzą   

o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy,   

8) Wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy.  

3.2. Rodzice  

1) Podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,   

2) Przygotowanie uczniów do podjęcia właściwej decyzji odnośnie wyboru dalszej szkoły,   

3) Dostarczenie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, preferowanych wartościach,  

zdolnościach, zainteresowaniach, mocnych i słabych stronach,   

4) Planowanie karier edukacyjnych i zawodowych,   

5) Dostarczenie informacji o ścieżkach edukacyjnych, przeciwwskazaniach  zdrowotnych.  

3.3. Nauczyciele  

1) Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji 

zawodowej w szkole,   

2) Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny swoich 

możliwości psychofizycznych,   

3) Uświadomienie nauczycielom konieczności wplatania w treści przedmiotowe  tematyki 

z zakresu orientacji zawodowej,   

4) Uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej,   

5) Wypracowanie materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć z orientacji  zawodowej 

na godzinach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami,   

6) Nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą.  

3.4. Zajęcia w ramach WSDZ 

Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe dla uczniów są 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 
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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);  

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. Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym  

W szkole podstawowej 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, specjaliści (m.in. pedagog, doradca zawodowy) oraz inne osoby zatrudnione w szkole, np. 

pielęgniarka szkolna.  

Zakresy działań z obszaru doradztwa dla poszczególnych osób i formy organizacji wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa zawodowego. 

4.1. Dyrektor 

1) odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym;  

2) współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ;  

3) wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz doradztwa 

zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi;  

4) zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa 

zawodowego;  

5) 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.  

4.2. Doradca zawodowy 

1) określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

2) pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;   

3) prowadzi zajęcia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego oraz zajęcia 

związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

4) wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań 

związanych z doradztwem zawodowym;  

5) systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania 

związane z doradztwem zawodowym;  

6) planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane 

z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami, 

nauczycielami i specjalistami;  
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7) gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego 

poziomu kształcenia;  

8) organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą 

efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem zawodowym;  

9) współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z orientacją zawodową 

i doradztwem zawodowym;  

10) wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ;  

11) gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z orientacją zawodową oraz 

doradztwem zawodowym; 

12) współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami 

działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu 

realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego. 

4.3. Wychowawcy  

1) określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

2) eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania 

z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;  

3) włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu orientacji zawodowej 

i doradztwa zawodowego;  

4) realizują tematy związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym na zajęciach z 

wychowawcą;  

5) wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery 

zawodowej;  

6) współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich 

dzieci;  

7) współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

4.4. Nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej) 

1) określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

2) eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania 

z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;  

3) współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć orientacji zawodowej 

i doradztwa zawodowego dla uczniów;   

4) przygotowują uczniów do udziału w konkursach np. zawodoznawczych;  

5) prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe;  

6) współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. Specjaliści:   

7) włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez siebie 

zajęcia dla uczniów;  

8) włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych 

(informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty).  
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4.5. Nauczyciele-wychowawcy w świetlicy szkolnej   

1) włączają w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji  zawodowej;  

2) organizują w sali kąciki zawodoznawcze; 

3) rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnienia uczniów;  

4) wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w wyborze kierunku 

kształcenia i zawodu;  

5) udzielają uczniom informacji o możliwościach korzystania z usług doradcy  zawodowego.  

4.6. Nauczyciel-bibliotekarz 

1) współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;  

2) aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego. 

4.7. Inne osoby zatrudnione w szkole. np. pielęgniarka   

1) współpracuje z doradcą zawodowym oraz nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;  

2) udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów wybieranych 

przez uczniów;  

3) organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo oraz 

kształtowania właściwych nawyków – adekwatnych do zawodów wybieranych przez 

uczniów. 

5. 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 np. 

w szkolnym centrum multimedialnym lub bibliotece.  

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.); 

 komputer 

 zbiory informacji multimedialnych (filmy, płyty CD, programy komputerowe itp.);  
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 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 (flipchart, ścienna, magnetyczna) 

6. Plan realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym w roku szkolnym 

2020/2021. 

Klasa Obszar Tematyka działań Metody, formy Termin 
Osoby 

odpowiedzialne 

V
II

-V
II

I 

Informacje 

edukacyjno-

zawodowe 

 

1. Szkoły zawodowe, 

2. Kariera 

3. Kwalifikacje 

i kompetencje, 

4. Zasady rekrutacji do 

szkół 

5. Poznanie systemu 

kształcenia 

6. Szkoły 

ponadpodstawowe 

i szkolnictwo wyższe. 

7. Nauka przez całe 

życie. 

8. Specjalistyczne 

wsparcie zawodowe. 

 informowanie o 

spotkaniach i  udział 

uczniów w dniach 

otwartych szkół 

ponadpodstawowych 

III-V 

2021 

wychowawcy klas, 

doradca 

zawodowy 

 informacje o szkołach 

i zawodach (gazetki 

szkolne, internetowa 

baza informacyjna) 

cały rok nauczyciele, 

wychowawcy, 

doradca 

zawodowy 

0
-V

II
I 

Informacje 

dotyczące 

rynku pracy 

i zawodów 

1. Poznanie zawodów 

2. Zawody przyszłości 

i przeszłości 

 wyszukiwanie 

informacji na temat 

zawodów 

 prezentacje 

multimedialne 

 filmy edukacyjne 

 zorganizowanie wizyty 

w zakładzie pracy. 

cały rok wszyscy 

nauczyciele, 

doradca 

zawodowy 

V
II

-V
II

I 

Informacje 

dotyczące 

rynku pracy 

i zawodów 

1. Wymagania rynku  

pracy. 

2. Poszukiwanie 

i utrzymanie pracy. 

 współpraca z 

pracodawcami, wizyta 

zaproszonych gości 

w szkole. 

 współpraca z PUP 

w Jarosławiu.  

IV-V 

2021 

wychowawcy, 

doradca 

zawodowy 

0
-V

II
I 

Planowanie 

własnego 

rozwoju 

1. Poznanie osób 

i instytucji 

wspomagających 

planowanie kariery 

2. Poznanie własnych 

celów i planów 

edukacyjnych. 

Konsekwencje 

podjętych decyzji. 

3. Rozwijanie swoich 

zainteresowań 

i umiejętności. 

 udział  uczniów w 

olimpiadach 

i konkursach 

przedmiotowych 

i zawodach sportowych, 

 edukacja teatralna. 

 organizowanie w szkole 

akcji i konkursów 

wspierających 

rozwijanie i 

prezentowanie 

własnych zainteresowań  

i talentów.   

cały rok wychowawcy, 

nauczyciele, 

doradca 

zawodowy  
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 spotkania ze szkolnym 

doradcą zawodowym - 

testy orientacji 

zawodowej, 

indywidualne rozmowy 

dotyczące poradnictwa 

zawodowego oraz na 

temat predyspozycji 

zawodowych uczniów 

 zajęcia związane 

z planowaniem 

przyszłości w ramach 

zajęć z wychowawcą 

i doradztwa 

zawodowego. 

 

7. Ewaluacja 

1) Propozycje uczniów w wyborze przyszłej szkoły.  

2) Ewaluacja ustna programu, na podstawie informacji zwrotnej przekazanej przez uczniów  – 

ocena przydatności zajęć z zakresu orientacji  i doradztwa zawodowego.  

3) Zapisy w dzienniku lekcyjnym. 

8. Przewidywane efekty podejmowanych działań 

Realizacja założonego programu doradztwa zawodowego uświadomi uczniom potrzebę rozpoznawania 

własnych zainteresowań i predyspozycji do wykonywania określonych zawodów. Umożliwi uczniom 

prawidłowy wybór kierunku dalszego kształcenia i drogi zawodowej.  

W związku z powyższym, absolwent szkoły:   

1) Dokona właściwej samooceny własnych możliwości psychofizycznych celem podjęcia 

prawidłowej decyzji zawodowej;  

2) Potrafi opisać różne zawody, ścieżki kształcenia i rynek pracy;  

3) Z pomocą rodziców i nauczycieli rozwiązuje problemy edukacyjno-zawodowe.  

Efektem końcowym realizacji szkolnego programu doradztwa zawodowego jest przygotowanie ucznia 

do podejmowania trafnych decyzji w wyborze dalszego kształcenia oraz przygotowanie absolwenta 

do ukształtowania orientacji zawodowej, umożliwiającej mu aktywne funkcjonowanie na krajowym 

i unijnym rynku pracy.  

  

 


