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Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do 

wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu. 

1. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

1) wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji 

podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia;  

2) na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, 

ścieżek edukacyjnych i rynku pracy;  

3) preferencje edukacyjne i zawodowe są zależne od uwarunkowań wewnętrznych (cechy 

osobowości, temperament, zainteresowania, zdolności, czynniki emocjonalne, zdrowotne)    

i zewnętrznych człowieka (doświadczenia, otoczenie społeczne) 

4) preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku 

życia człowieka;  

5) szkoła podstawowa obok rodziny stanowi środowisko mające istotny wpływ na 

podejmowanie decyzji edukacyjnych uczniów 

6) działania w zakresie doradztwa są zaplanowane, spójne, prowadzone w sposób ciągły   

i systematyczny w ramach pracy indywidualnej i grupowej z uczniami, rodzicami               

i nauczycielami. 

2. Główne cele szkoły w zakresie doradztwa zawodowego  

1) przygotowanie uczniów do podjęcia trafnych decyzji edukacyjno - zawodowych, 

wyboru szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej, profilu klasy, zawodu zgodnych   

z zainteresowaniami i uzdolnieniami;  

2) przygotowanie uczniów do świadomego i umiejętnego planowania kariery 

zawodowej; 

3) przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dziecka w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych. 

3. Zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego: 

1) pomoc uczniom w określeniu ich predyspozycji, cech osobowości, temperamentu, 

zainteresowań, talentów, mocnych stron i umiejętności; 

2) pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach i systemie 

kształcenia; 
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3) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i rodziców na informacje 

edukacyjne i zawodowe; 

4) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych        

o szkołach ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych i systemie kształcenia 

ustawicznego; 

5) podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie realizacji doradztwa zawodowego na 

lekcjach wychowawczych oraz spotkaniach z rodzicami. 

6) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego. 

4. Zadania doradcy zawodowego: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne      

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu                     

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

5) organizowanie corocznych spotkań uczniów klas kończących szkołę 

 z przedstawicielami szkół w celu wyboru dalszej ścieżki kształcenia; 

6) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań          

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

7) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

8) współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym   z poradniami 

specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną 

pomoc uczniom i rodzicom; 

9) realizacja zadań wynikających z organizacji w szkole pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

5. Zadania w zakresie doradztwa zawodowego realizowane przez nauczycieli                     

i specjalistów:  
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1) pedagog i psycholog szkolny diagnozują potrzeby oraz możliwości uczniów, udzielają 

indywidualnych porad i konsultacji w zakresie rozpoznawania mocnych stron oraz 

podejmowania decyzji edukacyjnych, w zależności od potrzeb i możliwości 

organizacyjnych prowadzą zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne oraz 

na temat technik uczenia się, radzenia sobie ze stresem i autoprezentacji, kierują uczniów 

do specjalistycznych placówek; 

2) wychowawcy rozpoznają potrzeby i możliwości uczniów, na lekcjach 

wychowawczych prowadzą zajęcia na temat poznawania siebie, uczenia się, organizacji 

pracy własnej, wyznaczania celów, komunikacji, autoprezentacji, samooceny; 

3) wychowawcy klas współpracują z rodzicami w zakresie podnoszenia umiejętności 

komunikowania się ze swoimi dziećmi, doskonalenia umiejętności wychowawczych, form 

wspierania dzieci w wyborze ich dalszej drogi życiowej w formie zebrań klasowych             

i konsultacji indywidualnych; 

4) nauczyciele informatyki wspomagają uczniów w logowaniu się do elektronicznego 

systemu rekrutacji;  

5) nauczyciele bibliotekarze gromadzą i udostępniają wydawnictwa i publikacje; 

6) nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej omawiają z dziećmi zawody ich najbliższych, 

prezentują charakterystykę pracy w różnych zawodach, rozwijają zainteresowania                

i zdolności dzieci; 

7) nauczyciele języka polskiego uczą tworzenia wypowiedzi pisemnych: życiorysu, 

podania, ogłoszenia, listu motywacyjnego i słownych autoprezentacji; 

8) wszyscy nauczyciele rozpoznają potrzeby i możliwości uczniów, zainteresowania          

i zdolności, korelują treści przedmiotowe z zadaniami doradztwa zawodowego, wdrażają 

uczniów do pracy zespołowej i współdziałania metodą projektu, prowadzą zajęcia 

pozalekcyjne i koła zainteresowań umożliwiające rozwijanie zdolności i umiejętności.  

6.  Ogólna tematyka zajęć doradztwa zawodowego obejmuje: 

1)  poznanie siebie (zasoby) m.in.: zainteresowania, zdolności i uzdolnienia, mocne strony 

i obszary do rozwoju, ograniczenia, kompetencje - wiedza, umiejętności, postawy, 

wartości, predyspozycje zawodowe, stan zdrowia, samoocena; 

2)  świat zawodów i rynek pracy m.in.: znajomość zawodów i rynku pracy, umiejętność 

poruszania się po nim, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, 

poszukiwanie i utrzymanie pracy; 
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3)   rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie m.in.: uczenie się, znajomość systemu 

edukacji (formalnej, pozaformalnej), wyszukiwanie i przetwarzanie informacji o formach     

i placówkach kształcenia, uczenie się przez cale życie; 

4) planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania 

doświadczenia zawodowego, i refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji 

dotyczących edukacji i pracy, udział w całożyciowym poradnictwie kariery. 

7. Zakres zajęć: 

Klasa I - V Szkoły Podstawowej - orientacja zawodowa – w zakresie wynikającym                  

z realizacji treści programowych. 

Klasa VIII 

Celem zajęć w wymiarze 10 godzin /rok jest przygotowanie uczniów  

do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery i trafnego podejmowania decyzji 

dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki przy wsparciu doradcy zawodowego:  

1) poznawanie siebie, badanie preferencji - zbieranie informacji o sobie; 

2) uczenie się podstawą zdobywania wiedzy (style poznawcze, rodzaje inteligencji, 

techniki uczenia się); 

3) samopoznanie: mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, wartości, cechy 

osobowości, style podejmowania decyzji, samoocena); 

4) komunikacja interpersonalna; 

5) świat zawodów (wymagania, kwalifikacje, charakterystyka zawodów, możliwości 

kształcenia); 

6) charakterystyka rynku pracy, zawody przyszłości. 

 

8. Efekty działań w zakresie doradztwa zawodowego 

Uczeń potrafi: 

1) dokonać samooceny; 

2) rozpoznać swe mocne i słabe strony; zdolności, zainteresowania i umiejętności; 

3) analizować źródła informacji edukacyjno zawodowej;  

4) wybrać szkołę ponadpodstawową zgodną z jego zainteresowaniami i 

predyspozycjami;  

5) współpracować w zespole;  

6) sporządzać CV i list motywacyjny; 

7) skutecznie się zaprezentować; 
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8) sprawnie się komunikować; 

9) przewidzieć skutki podejmowanych działań. 

 

10. Współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem edukacyjno – 

zawodowym 

1. Poradnia psychologiczno – Pedagogiczna w Sochaczewie 

2. Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Sochaczewie 

3. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie 

4. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Edukacyjnej w Warszawie 

5.    Szkoły ponadpodstawowe. 

 

11. Ewaluacja  

Ewaluacja WSDZ jest niezbędna, aby działania doradcze na terenie szkoły były zgodne  

z oczekiwaniami i potrzebami uczniów i ich rodziców. Obejmuje ona: 

1) Badanie losów absolwentów (wrzesień); 

2) Badanie opinii uczniów, rodziców i nauczycieli (czerwiec). 
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Podstawy prawne WSDZ 

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

 Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności:  

16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.  

Art. 109. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.  

6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są organizowane dla uczniów klasy VII i VIII 

szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum.  

7. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze 

kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć, o których mowa w ust. 1 

pkt 5. 

 

Ustawia Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 

(Dz.U. z 2017r. poz. 60) 

 Art. 292. 1. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,               

o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, są realizowane w oparciu 

o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku 

przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

 2. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, 

kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych      

z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi. 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. 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. poz. 356) 

„Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do 

wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju.” 

„Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:  

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 
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9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji;” 

„Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. 

Szkoła prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.  

Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma 

nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w 

środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz 

organizacja i zarządzanie projektami.” 
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