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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM 

DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 
Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  12 lutego 2019 roku w sprawie 

doradztwa zawodowego (Dz.U. 2019 poz. 325) 

2.  § 34 Statutu Szkoły 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3                                                                                                    

IM. HENRYKA BRODATEGO 

W ZŁOTORYI 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

Do funkcji doradztwa zawodowego zalicza się: kierowanie, doradzanie, sugerowanie, 

pomaganie w wyborze takiej ścieżki edukacyjno-zawodowej, która zagwarantuje pełny rozwój 

osobowy, czyli samorealizację. Dlatego też zadaniem doradztwa zawodowego jest pomóc 

uczniom w przygotowywaniu się do trafnego wyboru szkoły i odpowiedniego profilu 

kształcenia i zawodu, który powinien być gwarancją życiowego sukcesu. Charakter 

doradztwa zawodowego sprowadza się do tego, że w pełni jest respektowana i doceniana 

autonomia i indywidualność jednostki. W oparciu o uzyskaną wiedzę na temat posiadanych 

cech charakteru, zdolności, zainteresowań, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia 

przedstawia się uczniowi informacje o możliwościach dalszego kształcenia. 

 

Doradztwo zawodowe w Szkole Podstawowej nr 3 ukierunkowane jest na rozwijanie 

kompetencji karierowych ucznia  oraz wykorzystywanie lokalnych zasobów dla wspierania 

procesów decyzyjnych ucznia w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej. 

 

DORADZTWO ZAWODOWE WG ROZPORZĄDZENIA JEST REALIZOWANE: 

 

1) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego na zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego 

prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego; 

2) w klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, 

3) w klasach VII i VIII szkół podstawowych na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, 

 

 

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁAŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW 

EDUKACYJNYCH 

 

Oddział przedszkolny „0” 

Cele ogólne: 

• Rozwijanie wiedzy o zawodach i ich znaczeniu w najbliższym otoczeniu dziecka 

• Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności 

zawodowej  

• Kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych 

• Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
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• Rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole  i organizacją 

własnej aktywności 

Klasy I-III 

Cele ogólne: 

• Rozwijanie wiedzy o zawodach i ich znaczeniu w najbliższym otoczeniu dziecka 

• Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności 

zawodowej  

• Kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych 

• Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

• Rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole  i organizacją 

własnej aktywności 

• Zajęcia w zakresie orientacji zawodowej w klasach I-III wkomponowane są w proces 

realizacji podstawy programowej  edukacji wczesnoszkolnej.  

Klasy IV-VI 

Cele ogólne: 

• Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń, predyspozycji i 

uzdolnień  

• Rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście 

planów i aspiracji zawodowych 

• Rozwijanie wiedzy o rynku pracy 

• Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej 

• Rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, 

planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie 

• Rozwijanie umiejętności uczenia się  

• Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej 

• Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności 

zawodowej  

Klasy VII-VIII 

 

Cele ogólne: 

• Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów, ograniczeń, predyspozycji, 

zainteresowań zawodowych i uzdolnień 

• Rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście 

planów i aspiracji zawodowych 

• Rozwijanie wiedzy o rynku pracy 

• Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej i wiedzy o rynku usług edukacyjnych 

• Kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku 

pracy 

• Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników 

sprzyjających planowaniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych 
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• Kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także w 

kontekście edukacji całożyciowej 

• Rozwijanie kompetencji związanych z procederami rekrutacyjnymi w obszarze 

edukacji i rynku pracy 

• Przygotowanie do roli możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, 

współpracownika 

• Rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, 

planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie, 

autoprezentacją 

• Rozwijanie umiejętności uczenia się 

• Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej 

• Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności 

zawodowej.  

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego uwzględnia  4 obszary działań doradczych: 

o poznanie siebie, własnych zasobów, 

o kwalifikacje na rynku pracy i kompetencje, 

o zawody przyszłościowe, rynek edukacyjny i pracy, 

o planowanie własnego rozwoju i podejmowanie pierwszych świadomych decyzji 

dotyczących ścieżki edukacyjno-zawodowej. 

 

OBSZAR  1 

Poznanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i 

słabych 

stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, 

umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia. 

 

OBSZAR2 

Świat zawodów i rynek pracy, m. in. : poznanie zawodów, wyszukiwanie oraz 

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

poszukiwanie i utrzymanie pracy. 

 

OBSZAR 3 

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m. in. : znajomość systemu edukacji                        

i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach                             

i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie. 

 

OBSZAR 4 

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych, m. in.: 

planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobycia doświadczenia 

zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji              

i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery. 

 

 

 

ZADANIA PRZY REALIZACJI PROGRAMU 
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• Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

przez szkolnego doradcę zawodowego. 

• Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł 

dodatkowej, rzetelnej informacji na temat ofert szkół). 

• Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom. 

• Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym 

planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej. 

• Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy. 

• Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie 

indywidualnych spotkań. 

 

 

FORMY REALIZACJI 

 

1. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje: 

• Poznawanie siebie, zawodów. 

• Autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych. 

• Analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na rynku pracy. 

• Indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły i zawodu. 

• Pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego. 

• Konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów. 

• Pomoc w wyborze i nabywaniu kwalifikacji zawodowych. 

• Przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: 

• Egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, z adaptacją 

do nowych warunków, bezrobocie. 

 

2. Praca z rodzicami obejmuje: 

• Włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań 

informacyjnych szkoły. 

• Przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego 

poziomach. 

• Indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, 

decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp. 

• Gromadzenie, systematyczna aktualizacja i udostępnianie informacji 

edukacyjnozawodowej. 

• Uświadomienie rodzicom ich wpływu na decyzje edukacyjno- zawodowe ich dzieci. 

Rodzic jako pierwszy doradca zawodowy swego dziecka 

 

3. Praca z nauczycielami obejmuje realizację programu i wspólne nakreślenie dalszego 

kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą. 
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• Zapoznanie z programem 

• Diagnoza klasy 

• Wprowadzenie treści doradztwa do planów pracy 

• Pedagogizowanie rodziców podczas spotkań indywidualnych i zebraniach klasowych 

METODY PRACY 

 

• Aktywizujące problemowe - burza mózgów, dyskusja. 

• Metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról. 

• Metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy). 

• Metody audiowizualne - filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy multimedialne, 

prezentacje multimedialne. 

• Treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki. 

 

 

EFEKTY 

1. Kształtowanie aktywności zawodowej młodzieży (uczniowie znają świat pracy, 

samodzielnie planują ścieżkę własnej kariery zawodowej, sprawnie poruszają się po rynku 

pracy) 

2. Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z 

planowaniem kariery zawodowej ich dzieci 

3. Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców (wiedzą gdzie 

szukać informacji na temat) 

4. Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe 

5. Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako 

konsekwencji niewłaściwych wyborów. 

6. Utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie 

jej systematycznej aktualizacji 

 

EWALUACJA  

Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego będzie opierać się na stałym 

monitorowaniu, ewaluacji i kontroli podjętych działań. Kontrola będzie  dokonywana w celu 

usprawnienia i ulepszania realizowanych zadań lub wytyczenia nowych form pracy. 

Wykorzystana zostanie do tego technika wywiadu i obserwacji.. Dzięki ewaluacji będzie można 

dokonywać aktualizacji działań doradczych, odkrywać aktualne potrzeby                      i 

oczekiwania - co pozwala na długoterminowe planowanie działań. 

 

 

 

ŹRÓDŁA WYKORZYSTANE PRZY TWORZENIU DOKUMENTU 
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1. Przykładowe programy doradztwa zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji 

https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/  

2. System Doradztwa autorstwa doradcy zawodowego Małgorzaty Rosalskiej, Doradztwo 

zawodowe – Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami (zs2poznan.com) 

 

https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/
http://www.zs2poznan.com/doradztwo-zawodowe/
http://www.zs2poznan.com/doradztwo-zawodowe/

