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                                                     I. Wstęp

                         U podstaw wprowadzenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
w szkole lezży przekonanie, ze sśrodowisko szkolne odgrywa szczegoś lną rolę
w kształtowaniu decyzji zawodowych ucznioś w.
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje  działania podejmowane
przez szkołę w celu przygotowania ucznioś w do wyboru zawodu, poziomu i kierunku
kształcenia. Skierowany jest zaroś wno do ucznioś w, rodzicoś w i nauczycieli.  Zmiany na
rynku pracy, pojawienie się nowych zawodoś w, wymaga od dzisiejszych absolwentoś w
szkoś ł  umiejętnego  planowania  własnej  kariery  zawodowej,  duzżej  mobilnosści
i umiejętnosści aktywnego poszukiwania pracy. 

           
Obecnie na rynku pracy obowiązuje strategia uczenia się przez całe zżycie. Strategia ta
wymaga umiejętnosści podejmowania wazżnych decyzji – poczynając od wyboru szkoły
ponadpodstawowej, , decyzji o wyborze miejsca pracy, sposobie podnoszenia swoich 
kwalifikacji azż  do ewentualnych decyzji o zmianie zawodu.

Stworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w ZSS nr 17 pomozże
uczniom poznacś własne predyspozycje zawodowe, skonfrontowacś ocenę swego stanu
zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu, przygotowacś się do wejsścia na rynek
pracy i złagodzicś stres związany ze startem zawodowym.
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego stworzy ponadto  uczniom
mozż liwosścś kształcenia umiejętnosści radzenia sobie ze zmianami, z elastycznosścią
w planowaniu kariery zawodowej, pozwoli sprostacś nowym sytuacjom i wyzwaniom.



       II. Akty prawne regulujące doradztwo zawodowe w szkole.

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa 
zawodowego (Dz.U. 2018, poz. 1675) 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze 
zm.) 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych 
zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych 
poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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. z 2017 r. poz. 356) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1578) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591) 

  III. Podstawowe pojęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

DORADCA ZAWODOWY: Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych
i indywidualnych porad zawodowych, dzieciom, młodziezży i osobom dorosłym
w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich mozż liwosści
psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości
systemu  edukacyjnego,  wspoś łpracując  z  rodzicami  i  nauczycielami  w  procesie
orientacji   zawodowej ucznioś w oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach,
znajomosścś  psychologicznych  i  pedagogicznych  technik,  diagnozę  rynku  pracy  oraz
techniczne sśrodki przekazywania informacji zawodowej. 



DORADZTWO ZAWODOWE - sświadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji
wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę
pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie
wskazoś wek, sugestii oraz instrukcji.

PORADNICTWO ZAWODOWE - to długofalowe i wieloetapowe działania
wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje
ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery
zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces. 

PREORIENTACJA ZAWODOWA - to wszystkie działania podejmowane przez rodzicoś w,
nauczycieli, pedagogoś w i inne osoby do 10 roku zżycia dziecka, mające na celu
usświadomienie dzieciom zjawiska „pracy” w zżyciu człowieka, zapoznanie z zawodami
w najblizższej rodzinie i sśrodowisku zamieszkania, wychowanie przez pracę – czynnosści
samoobsługowe, pomaganie innym, kształtowanie wspoś łpracy w grupie roświesśniczej.

ORIENTACJA ZAWODOWA - to działania wychowawcze szkoły, rodzicoś w, i innych osoś b,
grup i instytucji - mające na celu przygotowanie młodziezży do planowania kariery
zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru
zawodu i szkoły. 

ZAWÓD: Wewnętrznie spoś jny system czynnosści wymagający okresślonych kwalifikacji,
wykonywanych w uregulowany sposoś b i systematycznie, stanowiący podstawę
utrzymania i zapewniający pozycję w społeczenś stwie.

INFORMACJA EDUKACYJNA: Zbiór danych, których jednostka potrzebuje, aby podjąć
decyzję o wyborze dalszego kształcenia, bądzś  zdobywania kwalifikacji.

INFORMACJA ZAWODOWA - zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania
kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres tresci, metod
i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego
jednostki oraz rodzajoś w podejmowanych decyzji. 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO - ogoś ł działanś
podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania ucznioś w do wyboru zawodu,
poziomu i kierunku kształcenia. System powinien okresślacś: role i zadania doradcy
w ramach rocznego planu działanś , czas i miejsce realizacji zadanś , oczekiwane efekty,
formy i metody pracy. 

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLASY VII i VIII  - zawiera
treści, które adekwatnie pasują do wieku oraz potrzeb uczniów. Cele i treści, które
przygotowują młodziezż  do podjęcia własnej przemysślanej decyzji co do wyboru dalszej
nauki w szkole ponadpodstawowej (rodzaj szkoły, profil klasy i kierunek dalszej
edukacji). Wybór ucznia powinien być zgodny z jego zainteresowaniami ,
umiejętnosściami, mocnymi stronami i predyspozycjami. Tresści powinny zawieracś
informacje o zawodach, zawodach przyszłosści, kwalifikacjach, rynku pracy, mozż liwych
sściezżkach w obszarze edukacji oraz propozycjach, jakie oferują szkoły
ponadpodstawowe.



DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z DORADZTWEM ZAWODOWYM – ogoś ł zaplanowanych
i systematycznych działanś  podejmowanych przez przedszkole, szkołę lub placośwkę,
których celem jest przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji
edukacyjnych i zawodowych. Działania te obejmują między innymi zajęcia z zakresu
doradztwa zawodowego, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
działania skierowane do rodzicoś w i nauczycieli, wspoś łpracę z otoczeniem
społeczno – gospodarczym.

        IV. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) to ogoś ł działanś
podejmowanych przez szkołę mających na celu podniesienie wsśroś d ucznioś w zdolnosści
do podejmowania własściwych decyzji dotyczących dalszej sściezżki kształcenia i wyboru
zawodu.
 Wyboś r zawodu nie jest pojedynczym, sświadomym aktem decyzyjnym , ale
procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni 
wielu lat zżycia.
 Preferencje zawodowe wywodzą się z dosświadczenś  dziecinś stwa i rozwijają wraz
z upływem czasu.
 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje  uczniów (wychowanków), 
jak również nauczycieli oraz rodziców.
  WSDZ jest spoś jny  z:
- Planem Doradztwa Zawodowego dla klasy VII oraz VIII  Szkoły Podstawowej
Specjalnej nr 24 w Gdyni,
- Programem Wychowawczo – Profilaktycznym ZSS NR 17 w Gdyni.
 Wazżnym elementem WSDZ jest rozpoznawanie i kształtowanie własściwych 
zachowanś ,  wartosści, postaw wobec szkoły, rynku pracy i pracy zawodowej.
   WSDZ wspomaga  uczniów w  sświadomym planowaniu swojej sściezżki edukacyjno – 
zawodowej z uwzględnieniem jego mocnych stron, zainteresowanś , umiejętnosści               
i predyspozycji zawodowych. 
 WSDZ jest częsścią planu wychowawczego szkoły i jest włączony do statutu szkoły.
 WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami
i nauczycielami (Radą Pedagogiczną).
 WSDZ ma charakter planowanych działanś  i koordynowany jest przez szkolnego
doradcę zawodowego przy wsparciu coucha.
 Prowadzenie działanś  z zakresu doradztwa zawodowego odbywa się na wszystkich
szczeblach kształcenia:
 w przedszkolu – preorientacja zawodowa,
 w klasach I – III oraz IV – VI szkoły podstawowej – orientacja zawodowa,
 w klasach VII – VIII – doradztwo zawodowe.



                V.  Cel główny i cele szczegółowe WSDZ

Cel główny:

 Przygotowanie ucznia do sświadomego i umiejętnego planowania kariery
zawodowej przy uwzględnieniu własnych zasoboś w.
 Wzmacnianie mysślenia w perspektywie procesu podejmowania trafnej decyzji
zawodowej i szkolnej.
 Kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia
z wymaganiami wybieranego zawodu.
 Przygotowanie rodzicoś w do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu
przez nich decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Cele szczegółowe:

Uczeń:
 Podniesienie wsśroś d ucznioś w zdolnosści do podejmowania własściwych decyzji
dotyczących dalszej sściezżki kształcenia i wyboru zawodu.
 Przygotowanie ucznioś w do trafnego wyboru, sświadomego podejmowania decyzji
i budowania swojej drogi zawodowej.
 Kształtowanie umiejętnosści rozpoznawania własnych zasoboś w i umiejętnego ich
wykorzystywania.
 Ukazanie mozż liwosści rynku edukacyjnego i rynku pracy.
 Motywowanie ucznioś w do zdobywania wiedzy z zakresu zawodoś w przyszłosści na
rynku krajowym oraz unijnym.
 Rozwijanie kompetencji kluczowych i kompetencji oczekiwanych przez
pracodawcoś w na rynku pracy.
 Nabywanie przez ucznioś w umiejętnosści prezentowania swojej wiedzy i zdolnosści.
 Kreowanie aktywnej postawy ucznia, radzenia sobie w trudnych sytuacjach:
bezrobocie, problemy zdrowotne i adaptacja do nowych warunkoś w pracy,
mobilnosści zawodowej.
 Poszerzanie wiedzy na temat własnych dysfunkcji w konteksście rozumienia
predyspozycji zawodowych i oczekiwanś  rynku pracy.
 Zaplanowanie własnej kariery edukacyjno – zawodowej.

Rodzice:
 Przygotowanie do roli „doradcoś w” swoich dzieci.
 Zapoznanie z ofertą edukacyjną.
 Wskazywanie form poszukiwania pomocy dla swoich dzieci.
 Zapoznanie z czynnikami wyboru szkoły i zawodu.
 Wspieranie przy ocenie stanu zdrowia dziecka pod kątem wybieranego zawodu.
 Angazżowanie się w pracę doradczą szkoły, np.: prezentacja swojego zawodu.

Nauczyciele:
 Zdobywanie umiejętnosści diagnozowania potrzeb ucznioś w pod kątem pracy
doradczej.
 Kształtowanie umiejętnosści z zakresu rozwijania talentoś w i zainteresowanś ,



zdolnosści i predyspozycji ucznioś w.
 Wspieranie ucznioś w i rodzicoś w w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.
 Realizowanie tematoś w zawodoznawczych metodami aktywnymi.
 Włączanie przedstawicieli instytucji i zakładoś w pracy w proces preorientacji,
orientacji i doradztwa zawodowego w szkole.
 Poszerzanie wiedzy na temat ofert szkoś ł ponadpodstawowych specjalnych i zasad 
rekrutacji.
 Prowadzenie lekcji otwartych uwzględniających tresści preorientacji, orientacji
i doradztwa zawodowego.
 Udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej z zakresu doradztwa
zawodowego prowadzonych przez szkolnego doradcę zawodowego.

                          VI. Odbiorcy i realizatorzy

Odbiorcy:
 Uczniowie / wychowankowie  Zespołu Szkoś ł Specjalnych nr 17  w Gdyni , ich rodzice  
i nauczyciele.

Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole.
             W szkole za realizację zadanś  związanych z doradztwem zawodowym odpowiedzialny

będzie:
 Dyrektor: mgr Krystyna Zdunek
 Doradca zawodowy: mgr Magdalena Dulęba
 Nauczyciele: Zespołu Szkoś ł Specjalnych nr 17 w Gdyni(podział zadanś  według 
kompetencji, wiedzy, dosświadczenia i umiejętnosści w zakresie orientacji zawodowej)
 Coach: mgr Mariola Miszewska ( psycholog szkolny ).

Dyrektor:
 odpowiada za organizację działanś  związanych z doradztwem zawodowym;
 wspoś łpracuje z doradcą zawodowym oraz  coachem w celu realizacji WSDZ;
 wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu preorientacji, orientacji
zawodowej oraz doradztwa zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi;
 zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęcś preorientacji, orientacji
zawodowej i doradztwa zawodowego;
 organizuje w szkole wspomaganie realizacji działanś  z zakresu preorientacji,
orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego poprzez planowanie
i przeprowadzanie działanś  mających na celu poprawę jakosści pracy szkoły w tym
obszarze.

Nauczyciel doradca zawodowy
 okresśla mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznioś w;
 pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 prowadzi zajęcia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego oraz
zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 wspiera wszystkich nauczycieli i rodzicoś w w realizacji działanś  związanych
z doradztwem zawodowym;
 prowadzi indywidualne grupowe zajęcia dla ucznioś w;



 systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie ucznioś w, rodzicoś w i nauczycieli na
działania związane z doradztwem zawodowym;
 planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania
związane; z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we wspoś łpracy
nauczycielami;
 gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe własściwe
dla danego poziomu kształcenia;
 organizuje wspoś łpracę z otoczeniem społeczno - gospodarczym szkoły
podnoszącą efektywnosścś prowadzonych działanś  związanych z doradztwem

              zawodowym;
 wspoś łpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z orientacją
zawodową i doradztwem zawodowym;
 opracowuje plan pracy  w zakresie doradztwa zawodowego dla klasy VII i VIII ;
 gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z orientacją zawodową oraz
doradztwem zawodowym;
 wspoś łpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno - pedagogicznych,
instytucjami działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia
społeczno - gospodarczego w celu realizacji działanś  z zakresu doradztwa
zawodowego.

Nauczyciele w tym wychowawcy klas:
 korelują swoś j przedmiot z doradztwem zawodowym;
 promują swoś j przedmiot/dyscyplinę w konteksście wyboroś w
edukacyjno – zawodowych;
 usświadamiają ucznioś w o istotnosści danego przedmiotu szkolnego w karierach
edukacyjno – zawodowych realizowanych w innych dyscyplinach;
 informują o sściezżkach kształcenia prowadzących do zawodoś w;
 okresślają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznioś w;
 eksponują w trakcie biezżącej pracy z uczniami związki realizowanych tresści
nauczania z tresściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa
zawodowego;
 wspoś łpracują ze sobą wzajemnie w zakresie realizowania orientacji zawodowej
i doradztwa zawodowego dla ucznioś w;
 wspoś łpracują z rodzicami w zakresie planowania sściezżki kariery
edukacyjno - zawodowej ich dzieci;
 przygotowują ucznioś w do udziału w konkursach np. zawodoznawczych;
 włączają do swoich planoś w wychowawczych zagadnienia z zakresu orientacji
zawodowej;
 wprowadzają elementy orientacji edukacyjnej i zawodowej do lekcji
przedmiotowych, wiązżą tresści przedmiotowe z mozż liwymi kierunkami
kształcenia i zawodu;
 wspoś łpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami w zakresie
realizacji działanś  związanych z doradztwem zawodowym.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:
 włączają w zajęcia realizowane w salach zabaw tresści z zakresu preorientacji,
orientacji zawodowej;
 wspoś łpracują z rodzicami w zakresie poznania zainteresowanś  dziecka,
budowania „mocnych stron” ucznia oraz realizacji zainteresowanś  dzieci;
 rozwijają umiejętnosści społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych



dosświadczenś  we wspoś łzżyciu i wspoś łdziałaniu w grupie;
 organizują w sali kąciki zawodoznawcze;
 zapoznają dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzają i rozwijają ich
zainteresowania i uzdolnienia;
organizują w ramach swoich zajęć spotkania z przedstawicielami zawodow (np:
rodzice dzieci jako przedstawiciele zawodoś w).

Nauczyciel bibliotekarz:
 wspoś łpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami w zakresie
realizacji działanś  związanych z doradztwem zawodowym;
 opracowuje, aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego;
 organizuje kącik zawodoznawczy w bibliotece szkolnej;
 włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia
z zakresu doradztwa zawodowego;
  uczestniczy w ważnych wydarzeniach ( np: Targi Edukacyjne, Targi Pracy, Targi
Ksiązżki) celem pozyskania dla ucznioś w szkoły potrzebnych materiałoś w z zakresu
doradztwa zawodowego;
 zaprasza i organizuje spotkania w bibliotece z przedstawicielami zawodoś w celem
promocji szkoły;
 udostępnia literaturę z zakresu doradztwa zawodowego oraz gromadzi filmy
o zawodach.

Nauczyciele-wychowawcy w świetlicy szkolnej:
 włączają w zajęcia realizowane w sświetlicy szkolnej tresści z zakresu orientacji 
zawodowej;
 organizują w sali kąciki zawodoznawcze;
 rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolnosści i uzdolnienia ucznioś w;
  wskazują uczniom specjalistoś w, ktoś rzy mogą udzielacś wsparcia w wyborze  kierunku

             kształcenia i zawodu;
 udzielają uczniom informacji o mozż liwosściach korzystania z usług doradcy 
zawodowego.

Specjaliści:
 okresślają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznioś w;
 włączają tresści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez 
siebie zajęcia dla ucznioś w;
 wspoś łpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działanś  z zakresu 
orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla ucznioś w;
  włączają się w proces podejmowania przez ucznioś w decyzji edukacyjnych                     
i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty);
 wspoś łpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w 
zakresie realizacji działanś  związanych z doradztwem zawodowym.

Coach:
 wspoś łpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami w ramach
WSDZ;
 udziela porad i wsparcia uczniom i rodzicom;



  dokonuje diagnozy potencjału intelektualnego oraz kompetencji społecznych i      
emocjonalnych ucznioś w.

                                                  

              VII. Formy i sposoby realizacji WSDZ

PRZEDSZKOLE - PREORIENTACJA ZAWODOWA
Preorientacja zawodowa może być prowadzona w przedszkolu w trakcie
obowiązkowych zajęcś wychowania przedszkolnego oraz dodatkowych zajęcś
w przedszkolu.
Preorientacja zawodowa jest prowadzona przez nauczycieli wychowania
przedszkolnego.
Preorientacja zawodowa jest prowadzona z wykorzystaniem metod aktywizujących,
w tym elementoś w metody projektu.
Preorientacja zawodowa jest realizowana w formie zajęc grupowych, może być równiez
realizowana w formie indywidualnej.

KLASY I-III ORAZ IV-VI – ORIENTACJA ZAWODOWA
Orientacja zawodowa może być prowadzona w klasach I-III i IV-VI szkoły podstawowej
w trakcie obowiązkowych i dodatkowych zajęcś edukacyjnych, zajęcś związanych
z wyborem zawodu i kierunku kształcenia, zajęcś z wychowawcą (w klasach IV-VI) oraz
innych zajęcś i działanś  w szkole.
Orientacja zawodowa jest prowadzona przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
(klasy I-III), wychowawcoś w (klasy IV-VI), nauczycieli.
Orientacja zawodowa jest prowadzona z wykorzystaniem metod aktywizujących, w 
tym metody projektu.
Orientacja zawodowa jest realizowana w formie zajęcś grupowych, indywidualnych.

KLASY VII-VIII -DORADZTWO ZAWODOWE 
Obowiązujące ramowe plany nauczania zawierają godziny na realizację zajęcś
edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkoły
podstawowej w wymiarze po 10 godzin minimum w kazżdej klasie.  
                                                
Zajęcia w klasie VII i VIII szkoły podstawowej obejmują następujące obszary:
I. Poznanie własnych zasoboś w.
II. Kwalifikacje na rynku pracy i kompetencje. 
III. Zawody przyszłosściowe, rynek edukacyjny i pracy .
IV. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie pierwszych sświadomych decyzji
dotyczących sściezżki edukacyjno-zawodowej. .

            Doradztwo zawodowe   w ramach pracy z uczniami obejmuje:  
 Motywowanie ucznioś w do zdobywania i poszerzania wiedzy o zawodach,
kwalifikacjach i stanowiskach pracy, mozż liwosściach uzyskania kwalifikacji
zgodnych z potrzebami rynku pracy, predyspozycjami zawodowymi i stanem
zdrowia.
 Usświadamianie uczniom jakie mają mozż liwosści kształcenia na danym etapie
edukacyjnym przy uwzględnieniu ich zainteresowanś , uzdolnienś , predyspozycji



zawodowych.
 Udostępnianie literatury z zakresu doradztwa zawodowego.
 Praca z informatorami o zawodach.
 Projekcje filmoś w o zawodach.
 Prezentacje multimedialne.
 Rozmowy doradcze.
 Zajęcia o tematyce edukacyjno – zawodowej.
 Organizację konkursoś w zawodoznawczych.
 Spotkania z przedstawicielami zawodoś w.

               Praca z rodzicami dotyczy pedagogizacji oraz sfery informacyjnej:  
 prezentacja załozżenś  pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz ucznioś w,
zajęcia edukacyjne dla rodzicoś w – wspomaganie rodzicoś w w procesie
podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci,
 włączanie rodzicoś w jako przedstawicieli roś zżnych zawodoś w do działanś
informacyjnych szkoły,
 przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa
ponadpodstawowego,
 udostępnianie informatoroś w, ulotek szkoś ł, podawanie adresoś w stron
internetowych oraz literatury z zakresu poradnictwa zawodowego,
 indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym,
 prezentacje multimedialne,
 porady indywidualne w sprawach ucznioś w mających trudnosści zdrowotne,
emocjonalne, intelektualne, decyzyjne.

             Praca z nauczycielami obejmuje:
 realizacje załozżonych celoś w,
 wspoś lne ustalenie kierunku pracy z uczniami i ich rodzicami,
 wspoś łpracę z instytucjami zewnętrznymi,
 szkolenia i warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego celem doskonalenia
umiejętnosści doradczych oraz stwarzanie warunkoś w do wymiany dosświadczenś ,
 przygotowanie materiałoś w dydaktycznych dotyczących problematyki doradztwa
zawodowego.

Realizacja zajęcś z doradztwa zawodowego odbywacś się będzie w formie:
a) indywidualnej
b) grupowej

Realizacja WSDZ w ramach doradztwa zawodowego powinna być poprzedzona diagnozą 
głównego beneficjenta, jakim jest
uczeń, jego rodzice, a także nauczyciele.
Diagnoza powinna odnosicś się do:
1. Zainteresowanś
2. Uzdolnienś
3. Mozż liwosści i deficytoś w edukacyjnych
4. Potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
5. Wartosści, przekonanś , postaw i oczekiwanś
6. Sytuacji rodzinnej
7. Stanu zdrowia  i poziomu niepełnosprawnosści intelektualnej (w konteksście wyboru 
zawodu).



Diagnoza powinna słuzżycś dostosowaniu i przygotowaniu dla ucznioś w zajęcś
rozwijających ich potencjał:
 zajęcś psychoedukacyjnych rozwijających ich wiedzę i samosświadomosścś oraz
umiejętnosści interpersonalne.
 zajęcś zawodoznawczych rozwijających wiedzę o sobie, sświecie zawodoś w, rynku
pracy i mozż liwosści dalszego kształcenia.

                         VIII. Metody i techniki pracy

 Zajęcia aktywizujące ucznioś w do samodzielnego wyboru zawodu prowadzone
w formie warsztatoś w, lekcji zawodoznawczych, zajęcś pozalekcyjnych.
 Udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu
i planowania dalszej kariery zawodowej.
 Udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla ucznioś w, rodzicoś w
i nauczycieli.
 Teczki informacji o zawodach.
 Tworzenie własnych kącikoś w informacji zawodowej.
 Organizacja spotkanś  zawodoznawczych.
 Wykorzystanie biblioteki do zajęcś tematycznych.
 Konkursy o tematyce zawodoznawczej.
 Prezentacje wizualne, multimedialne, filmy zawodoznawcze, gry komputerowe,
prezentacje multimedialne.
 Ćwiczenia i gry dydaktyczne „Moje mocne strony”.
 Gry planszowe i szkoleniowe, karty zawodoś w (Wyspa Zawodoś w).
 Praca własna.
 Mini wykład.
 Tworzenie map mentalnych, metaplanoś w, map mysśli.
 Rozmowy w parach: rodzic – dziecko.
 Udzielanie informacji zwrotnej.
 Analiza przypadku – opracowanie „Indywidualne Portfolio” (papierowe lub
elektroniczne).
W miarę mozż liwosści intelektualnych i poznawczych ucznioś w :
 Wykorzystanie kwestionariuszy „Moja kariera”, kwestionariusza osobowosściowego 
Hartmana
 Analiza ankiet np. skłonnosści zawodowych, uzdolnienś
 Praca z testem zainteresowanś  i skłonnosści Klimowa , testem obrazkowym
zawodoś w
 Tworzenie: „Moś j indywidualny plan działania czyli cztery kroki do sukcesu
zawodowego” (IPD)
 Zajęcia warsztatowe: piramida priorytetoś w, rybiego szkieletu, drzewka
decyzyjnego, lekcji odwroś conej, gier grupowych

             komputer – adresy internetowe (praca, uczelnie, szkoły branzżowe),
 gry planszowe i komputerowe,
 filmy zawodoznawcze.



IX. Korzyści wynikające z działalności
Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa

Zawodowego

Dla ucznia:
 Zna swoś j potencjał osobisty, poznaje własne zasoby,
 Zdobywa wiedzę o zainteresowaniach i korzysściach płynących z ich posiadania,
 Rozumie rolę i znaczenie kompetencji w zżyciu człowieka,
 Zdobywa wiedzę o zawodach,
 Umie definiowacś czym jest rynek pracy,
 Potrafi okresślicś swoje predyspozycje zgodnie z wymaganiami rynku pracy,

 Umie wskazać powody dla których warto uczyć się przez całe życie,
 Potrafi wyszukiwacś informacje o profilach szkoły jakie go interesują,
 Trafnie okresśla wyboś r własnej drogi zawodowej,
 Umie dostosowacś się do zmian zachodzących we wspoś łczesnym sświecie
zawodowym,
 Stopniowo poszerza wiedzę na temat własnej choroby w konteksście rozumienia
predyspozycji zawodowych,
 Zna zalezżnosści pomiędzy czynnikami wpływającymi na decyzje zawodowe,
 Sprawniej się komunikuje,
 Potrafi wybracś szkołę ponadpodstawową zgodną z jego zainteresowaniami,
 Umie gromadzicś informacje na temat tworzenia własnego portfolio,
 Jest w stanie ocenicś przydatnosścś wymaganś  rynku pracy w konteksście własnego
wyboru sściezżki zawodowej,
 Umie zaplanowacś własną sściezżkę zawodową,
 Zna znaczenie uczenia się przez całe życie,

               Dostaje na biezżąco informacje o ciekawych wydarzeniach,
 Umie dokonacś adekwatnej samooceny i rozpoznacś swoje słabe i mocne strony.

Dla rodziców:
 Są odpowiednio przygotowani do efektywnego wspierania dzieci w ich wyborach
edukacyjnych,
 Potrafią racjonalnie planowacś sściezżkę kształcenia, zawodową swojego dziecka,
 Wiedzą, gdzie poszukiwacś informacji o szkołach, zawodach, ciekawych
wydarzeniach związanych z rynkiem pracy,
 Znają znaczenie i wiedzą czemu ma słuzżycś Krajowa Rama Kwalifikacji.

X.Przewidywane rezultaty WSDZ

Przewidywane rezultaty w odniesieniu do ucznia.
UCZEŃ :
 Zna swoś j potencjał osobisty, poznaje własne zasoby,
 Zdobywa wiedzę o zainteresowaniach i korzysściach płynących z ich posiadania,
 Rozumie rolę i znaczenie kompetencji w zżyciu człowieka,
 Zdobywa wiedzę o zawodach,
 Umie definiowacś czym jest rynek pracy,



 Potrafi okresślicś swoje predyspozycje zgodnie z wymaganiami rynku pracy,
  Umie wskazacś powody dla ktoś rych warto uczycś się przez całe zżycie,
 Potrafi wyszukiwacś informacje o profilach szkoły jakie go interesują,
 Trafnie okresśla wyboś r własnej drogi zawodowej,
 Umie dostosowacś się do zmian zachodzących we wspoś łczesnym sświecie
zawodowym,
 Stopniowo poszerza wiedzę na temat własnej choroby w konteksście rozumienia
predyspozycji zawodowych,
 Zna zalezżnosści pomiędzy czynnikami wpływającymi na decyzje zawodowe,
 Sprawniej się komunikuje,
 Potrafi wybracś szkołę ponadpodstawową zgodną z jego zainteresowaniami,
 Umie gromadzicś informacje na temat tworzenia własnego portfolio,
 Jest w stanie ocenicś przydatnosścś wymaganś  rynku pracy w konteksście własnego
wyboru sściezżki zawodowej,
 Umie zaplanowacś własną sściezżkę zawodową,
 Zna znaczenie uczenia się przez całe życie,

               Dostaje na biezżąco informacje o ciekawych wydarzeniach,
 Umie dokonacś adekwatnej samooceny i rozpoznacś swoje słabe i mocne strony.

Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rodziców.
RODZICE:
 Znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu przez
swoje dziecko.
 Rozumieją potrzebę uwzględniania czynnikoś w: zainteresowanś , uzdolnienś , cech
charakteru, temperamentu, stanu zdrowia, mozż liwosści psychofizycznych, rynku
pracy przy planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej swojego dziecka.
 Wiedzą, gdzie szukacś informacji i wsparcia w procesie wyboru drogi zawodowej
dziecka.
 Znają rynek pracy oraz rynek edukacyjny w konteksście wyboru szkoły (dalszej
sściezżki kształcenia).
 Potrafią wskazacś predyspozycje, mocne i słabe strony dziecka.
 Znają trendy obowiązujące w zatrudnieniu na lokalnym rynku pracy oraz oferty
szkolnictwa ponadpodstawowego na terenie miasta.
 Potrafią pomoc swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji.

Przewidywane rezultaty w odniesieniu do Rady Pedagogicznej.
NAUCZYCIELE:
 Potrafią wprowadzicś tresści doradztwa zawodowego do swoich planoś w pracy.
 Rozumieją potrzebę realizacji zadanś  z doradztwa zawodowego w ramach
realizowania własnych planoś w pracy.
 Poznają metody, techniki i formy prowadzenia zajęcś z doradztwa
zawodowego.
 Znają zakres tresści z doradztwa zawodowego realizowanych w szkole.
 Potrafią realizowacś tresści zawodoznawcze na swoich lekcjach oraz podczas
spotka indywidualnych z rodzicami.



                           XI.Monitoring i ewaluacja WSDZ

Ewaluacja WSDZ jest niezbędna , aby działania doradcy zawodowego były zgodne
z oczekiwaniami i  potrzebami  ucznioś w oraz  ich  rodzicoś w.  Stanowi  to  podstawę do
okresowej ewaluacji i koniecznych modyfikacji WSDZ.
Za  monitoring  i  ewaluację  odpowiada  bezposśrednio  doradca  zawodowy  w  szkole
p. Magdalena Dulęba .                           

          Ewaluacja jest prowadzona co roku lub pod   koniec cyklu kształcenia.

                                            XII. Podsumowanie.

W ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego Szkoła będzie
przygotowywacś ucznioś w do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
Szkoła będzie prowadzicś zajęcia z zakresu preorientacji, orientacji i doradztwa
zawodowego.
Opis wiadomosści i umiejętnosści zdobytych przez ucznia będzie zgodny z ideą uczenia
przez całe życie, oraz ideą europejskich ram kwalifikacji. Kształcenie jest bowiem
koniecznosścią, aby uczenś  moś gł się utrzymacś na elastycznym, mobilnym rynku pracy.
Szkoła, doradca zawodowy oraz członkowie Rady Pedagogicznej będą prowadzicś
działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju kazżdego ucznia
od strony zawodowej stosownie do jego potrzeb, mozż liwosści i stanu zdrowia.
Sprawnie funkcjonujący WSDZ dzięki zaangazżowaniu wszystkich osoś b realizujących
zadania z doradztwa zawodowego będzie dawał efekt synergii.
Dokument WSDZ zapewni ciągłosścś działanś  doradczych, będzie słuzżył wskazaniu
korelacji  między  tymi  działaniami  i  procesami  dydaktyczno  –  wychowawczymi
w szkole.


