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Podstawa prawna: 

- Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone przez Komisję Europejską  

w 2000 r. jako jedno z 6 głównych założeń wymienia zalecenie dotyczące profesjonalnej 

pomocy doradczej dla uczniów w zakresie planowania kariery zawodowej. Zdecydowana 

większość państw Unii Europejskiej już od dawna stosuje to zalecenie w praktyce. Rezolucja 

Rady Unii Europejskiej z 18 Maja 2004 - 9286/04 jest to najważniejszy do tej pory dokument 

wydany przez Unię Europejską dotyczący poradnictwa zawodowego. „wszyscy obywatele 

Europy powinni mieć dostęp do usług związanych  z poradnictwem, informacją zawodową  

i planowaniem kariery na każdym etapie swojego życia”. 

 

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 67, 

poz. 329 ze zm.) zobowiązuje placówki oświatowe do "przygotowania uczniów do wyboru 

zawodu i kierunku kształcenia". Również ramowe statuty szkół ponadpodstawowych nakładają 

na dyrektorów i rady pedagogiczne "obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego systemu 

poradnictwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu". 

 

- Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach 

 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  

w tym publicznych poradni specjalistycznych  

 

- Statut Zespołu Szkół w Krzymowie 

- Program Wychowawczy Zespołu Szkół 

 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113). 

 

Opracowali:  

-pedagog - Kinga Zielińska-Szczepaniak ………………. 

-nauczyciel/surdopedagog-Agata Mrowicka …………… 
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I Wstęp  
 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, to ogół działań podejmowanych 

przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku 

kształcenia. System powinien określać: role i zadania w ramach rocznego planu działań, czas  

i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, formy i metody pracy.  

 

 

 

II Cele podstawowe 
 

 Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu  

i kierunku kształcenia. 

 Wspieranie uczniów w planowaniu dalszej kariery zawodowej. 

 Wykształcenie umiejętności określania przez uczniów swoich mocnych i słabych 

stron, zainteresowań i wykorzystania ich przy planowaniu swojej ścieżki zawodowej. 

 Wykształcenie nawyku radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w przypadku 

niepowodzeń, szukania rozwiązań w sytuacjach kryzysowych. 

 Pomoc rodzicom w związku z wyborem przez Ich dzieci dalszego kierunku 

kształcenia i zawodu. 

 

 

 

III Efekty 
 

Uczeń: 

 umie określić swoje mocne i słabe strony 

 zna swoje predyspozycje zawodowe 

 umie sprecyzować swoje zainteresowania, zdolności, możliwości 

 posiada wiedzę na temat różnych zawodów  

i możliwości kształcenia 

 będzie potrafił świadomie zaplanować swoją ścieżkę edukacyjno – zawodową 

 będzie aktywny na rynku pracy 

 rozpoczyna edukację zawodową już na etapie przedszkolnym 
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IV Zakresy realizacji 
 

Osoby 

odpowiedzialne 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Krzymowie 

– mgr Magdalena Manicka 
 

Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Krzymowie 

– mgr Marzena Dopytalska  

 

Osoby 

współodpowiedzialne 

 

 

- pedagog szkolny 

- zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

i doradztwa zawodowego 

- wychowawcy klas 

- bibliotekarz 

- pielęgniarka szkolna 

- nauczyciele informatyki 

- instytucje zajmujące się kształtowaniem kariery 

zawodowej  
 

Zasoby 

 

 

- pomieszczenia szkolne, gazetki szkolne 

- pracownie komputerowe z dostępem do Internetu 

- nauczyciele informatyki (zajęcia komputerowe) 

- pedagog szkolny 

- biblioteka szkolna 

- realizatorzy programu Ekonomia na co dzień 
 

Formy pracy 

 

 

- porady, pogadanki, warsztaty, prelekcje, dyskusje, 

konsultacje  

- spotkania ze specjalistami 

- wycieczki do lokalnych zakładów pracy, instytucji 

- wdrażanie projektów 

- spotkania z rodzicami reprezentującymi różne zawody 

- zajęcia dodatkowe z WOS/ realizacja programu Ekonomia 

na co dzień 
 

Adresaci 
 

młodzież, rodzice, nauczyciele 
 

Ewaluacja WSDZ 

 

 

- Ewaluacji dokonają na końcu roku szkolnego wszyscy 

wykonawcy systemu doradztwa na posiedzeniu 

podsumowującym Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół. 

- Wnioski, rekomendacje do dalszej pracy przedstawi 

Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

i doradztwa zawodowego na posiedzeniu Analitycznej 

Rady Pedagogicznej  

 
 

Załączniki: 

- Plan pracy realizowany w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego dla Zespołu Szkół w Krzymowie 

 

Dyrektor: 


