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WEWNĄTRZKOLNY SYSTEM  
       DORADZTWA  ZAWODOWEGO   

 

– jako zbiór zadań w zakresie przygotowania dzieci  

  i młodzieży do efektywnego zaistnienia i poruszania  

 się po rynku edukacyjnym i rynku pracy  

 

PODSTAWA PRAWNA 

1) 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” 
 

3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r., 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" 
 

4) Statut Szkoły, Koncepcja Szkoły 
    

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) 
 

6) Ustawa z dnia 15 czerwca 2018r. o zmianie ustawy  – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 1290) 
 

7) Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,  

w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym…  

(Dz. U. z 2018r. poz. 1679) 
 

8) Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia  2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz. 1591) 
 

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad 

działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni 

specjalistycznych  
 

10) Program Wychowawczo – profilaktyczny szkoły 
 

11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  

(Dz. U. z 2018r. poz. 1485) 
 

12) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania dla publicznych szkół (Dz. U z 2017r. nr 0, poz.703). 

13) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa 

zawodowego (D.U. 2018r., poz. 1675). 

14) Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie doradztwa 

zawodowego (Dz. U. z 2019r., poz. 325). 
 

Dokument opracowany przez: K. Zielińska-Sczepaniak ………………  A. Mrowicka  …………… 

przy wsparciu pozostałych członków  

Zespołu ds. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa zawodowego  
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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.  
 

Warto pamiętać, że doradztwo edukacujno–zawodowe jest istotnym ogniwem i bezpośrednim 

wzmocnieniem edukacji. Przyczynia się do wzrostu jej jakości. Zapewnia profesjonalną pomoc 

zlokalizowaną w otoczeniu ucznia, minimalizując tym samym zarówno koszty psychiczne wynikające  

z niewłaściwych wyborów.  
 

Zapobiega przypadkowości podjętych przez młodzież decyzji dotyczących edukacji i planowania 

kariery zawodowej, uczy ją elastycznego dopasowywania swojej ścieżki edukacyjno–zawodowej do zmian 

na rynku pracy. Rozwija umiejętność świadomego zarządzania swoją karierą zawodową. Wskazuje  

na praktyczne wykorzystanie edukacji w życiu zawodowym poprzez podkreślenie jej celowości  

i sensowności. Przyczynia się także do wzrostu zaangażowania uczniów w sam proces edukacji.  
 

Warto podkreślić, że wdrożenie działań z zakresu doradztwa zawodowego do realiów szkoły stanowi 

zawsze wartość dodaną nawet najlepszej oferty edukacyjnej i z pewnością przyczynia się do wzrostu  

jej prestiżu w otoczeniu społecznym. 
 

Nowe trendy w orientacji zawodowej zakładają kształcenie i rozwijanie u dzieci młodzieży 

świadomości własnych możliwości psychofizycznych, kształcenie ustawiczne i zdobywanie kwalifikacji 

zawodowych, przygotowanie ucznia do kreatywnego i mobilnego funkcjonowania zgodnie  

ze zmieniającymi się strukturalnymi zmianami na rynku pracy oraz przygotowanie ucznia do ewentualnej 

reorientacji zawodowej i samozatrudnienia /www.koweziu.edu.pl/. 

Nasz program oraz działania związane z doradztwem edukacyjno – zawodowym są dostosowane  

do potrzeb naszych uczniów i wewnętrznej kultury organizacyjnej szkoły.  
 

II Cel główny  
 
 

 

Tworzenie czynników zewnętrznych decydujących o trafnej decyzji edukacyjno-zawodowej dziecka 

(czynniki sytuacyjne i wychowawcze związane z wyborem zawodu) tak, aby pozytywnie wpływały  

na maksymalnie dużą grupę czynników wewnętrznych decydujących o trafnej decyzji edukacyjno-

zawodowej ucznia (czynniki dotyczące rozwoju ogólnego oraz cech indywidualnych) 
 

 

Celem preorientacji zawodowej w PRZEDSZKOLU jest:  

▪ wstępne zapoznanie dzieci z zawodami najbliższymi ich otoczeniu,  

▪ kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, 

▪ pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń.  

 

Celem orientacji zawodowej w klasach I–III szkoły podstawowej jest: 

▪ wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy,  

▪ rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji,  

▪ stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji. 

 

Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI szkoły podstawowej jest:  

▪ poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, 

kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji, 

▪ 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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III Cele podstawowe 
 

 

▪ Wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej /przygotowanie do wyboru 

zawodu i kierunku kształcenia 
 

▪ Przygotowanie dzieci i młodzieży do podejmowania trafnych decyzji życiowych i zawodowych 
 

▪ 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 
 

▪ Wspieranie Nauczycieli i Rodziców w Ich działaniach na rzecz młodych ludzi 

 

 

 

Każdy z nas podejmuje ważne dla siebie - i niekiedy - dla innych decyzje. 

      Chodzi o to, aby były one dobrze przemyślane.  

 
 

 

 
 

Adresaci programu 
 

 

Uczniowie 

 

 

Rodzice 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

IV Obszary pracy z uczniem  
 

 

1. Treści programowe (szkoła podstawowa): 
 

1. Poznawanie 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. 

 

2. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie 

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

pracy.  

 

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.  

 

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

ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego  

oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie  

z całożyciowego poradnictwa kariery. 
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V Formy i działania kierowane do Uczniów, Rodziców i Nauczycieli 
 

Formy adresowane do Uczniów 
 

1. Aktywne uczestniczenie w procesie rozwojowym ucznia. 

2. Poszerzanie treści programowych danego przedmiotu o aspekty zawodoznawcze. 

3. Motywowanie do nauki poprzez prezentację różnych technik uczenia się. 

4. Motywowanie do rozwoju zainteresowań edukacyjnych – zachęcanie do udziału w konkursach 

przedmiotowych nie tylko uczniów z najlepszymi osiągnięciami. 

5. Tworzenie profilu przedmiotowego ucznia (informacje na temat uczenia się, porażki, sukcesy-

omawiane na zespołach klasowych nauczycieli  

6. Rekomendacje dotyczące dalszego kształcenia. 

7. Nastawienie na odkrywanie potencjału ucznia i udzielanie wskazówek potrzebnych  

do jego realizacji. 

8. Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz ich realizacji. 

9. Rozwijanie i umacnianie u ucznia poczucia odpowiedzialności za własny rozwój edukacyjno – 

zawodowy. 

10. Rozwijanie aktywnej postawy wobec przemian zachodzących na rynku pracy (otwartość i gotowość  

na zmiany: w tym również zmiany pracy i profesji w ciągu kariery zawodowej – wdrażanie do idei 

kształcenia ustawicznego. 

11. Dokonywanie powiązania treści programowych przedmiotu z zagadnieniami zawodoznawczymi. 

 

Inne: 
 

▪ Gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno – zawodowych  

(zawody, oferty rekrutacyjne, możliwości kształcenia i zatrudnienia). 

▪ Spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy (promowanie dobrych wzorców). 

▪ Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. 

▪ Spotkania z przedstawicielami lokalnych firm (oczekiwania pracodawców, możliwości 

zatrudnienia). 

▪ Propagowanie idei wolontariatu. 

▪ Tworzenie możliwości indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na terenie szkoły. 

▪ Porady, pogadanki, warsztaty, prelekcje, dyskusje, konsultacje, wdrażanie projektów.  

▪ Spotkania ze specjalistami. 

▪ Wycieczki do lokalnych zakładów pracy, instytucji. 

▪ Spotkania z Rodzicami reprezentującymi różne zawody. 

▪ Organizowanie spotkań z inspirującymi osobami (pasjonatami, autorami innowacyjnych rozwiązań – 

młodymi ludźmi, którzy odnieśli sukces zawodowy). 

▪ Umożliwienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej poprzez strony internetowe szkoły, 

tablice informacyjne. 

▪ Organizowanie kącików zawodoznawczych, np. w świetlicy szkolnej, w salach edukacji  

wczesnoszkolnej. 

▪ Realizacja elementów programu Ekonomia na co dzień. 

▪ Pomoc uczniom w logowaniu się do szkół na kolejnym etapie edukacyjnym.  

▪ Informowanie o ofercie kształcenia w szkołach programowo wyższych. 

▪ Umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami szkół 

ponadpodstawowych. 

▪ Wspomaganie uczniów w procesie podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych. 

▪ Angażowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów np. poprzez udział  

w konkursach, przygotowywanie określonych zadań na zajęcia przedmiotowe, udział  

w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych. 

▪ Organizowanie zajęć w świetlicy związanych z orientacją zawodową, doradztwem. 

▪ Umożliwianie uczniom udziału w tzw. lekcjach zawodoznawczych organizowanych przez szkoły 

ponadpodstawowe zawodowe. 
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▪ Udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych e-zasobów) 

ułatwiających samopoznanie, podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

▪ Prowadzenie projektów edukacyjnych tematycznie powiązanych z orientacją zawodową oraz 

doradztwem zawodowym. 
 

 

Zajęcia z uczniami służące (lekcje wychowawcze, zajęcia biblioteczne, z pedagogiem, świetlicowe, 

konkursy i uroczystości szkolne): 

▪ uświadomieniu uczniów o konieczności planowania swojego rozwoju i kariery zawodowej 

▪ samopoznaniu i określeniu własnych predyspozycji  

▪ doskonaleniu umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania 

▪ umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych (życiorys – CV, list motywacyjny) 

▪ rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji. 
 

 

Formy adresowane do Rodziców 

1. Wspieranie  Rodziców w  działaniach  doradczych  poprzez  organizowanie spotkań informacyjno-

doradczych (dotyczących wspierania  dziecka w wyborze szkoły, wymagań rekrutacyjnych szkół). 

2. Wspieranie  Rodziców w motywowaniu  dziecka  do  nauki  oraz  motywowaniu do świadomego 

podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej. 

3. Udzielanie  informacji  edukacyjnej  i  zawodowej – spotkania  indywidualne (dotyczące oferty  

szkół, ale też sytuacja  na  rynku  pracy, oczekiwania pracodawców, przedstawienie  możliwości  

zatrudnienia  na  lokalnym  rynku pracy, udostępnianie informacji na temat zawodów, praca  

z rodzicami uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, z problemami zdrowotnymi, 

emocjonalnymi, społecznymi). 

4. Włączanie Rodziców jako przedstawicieli  różnych zawodów do działań informacyjno-doradczych 

szkoły. 
Inne: 

▪ Spotkanie dla Rodziców z doradcą zawodowym PPPP w Ślesinie, Filia w Koninie 

▪ Porady, konsultacje – tworzenie możliwości indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym  

na terenie szkoły. 

▪ Gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno – zawodowych (zawody, oferty rekrutacyjne, 

możliwości kształcenia i zatrudnienia). 

▪ Porady, konsultacje dla Rodziców udzielane przez pedagoga na terenie szkoły. 

▪ Możliwość diagnozy dziecka w poradni u doradcy zawodowego.  

▪ Wspieranie Rodziców w roli doradców ucznia poprzez przekazywanie informacji zwrotnych 

dotyczących możliwości ucznia w zakresie poszczególnych przedmiotów szkolnych. 

▪ Rekomendacje dotyczące dalszych ścieżek kształcenia dziecka. 

▪ Inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji działających na rynku pracy. 

▪ Organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy. 

▪ Informowanie o targach edukacyjnych, dniach otwartych w szkołach ponadpodstawowych. 

▪ Udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez: bibliotekę szkolną, 

tablice informacyjne. 

 
 

Formy adresowane do Nauczycieli, wychowawców, specjalistów 

1. Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. 

2. Śledzenie losów zawodowych i edukacyjnych absolwentów.  

3. Bieżące informacje, porady, szkolenia służące doskonaleniu umiejętności doradczych nauczycieli. 

4. Bieżące wsparcie pedagoga dla wychowawców w działaniach edukacyjno – zawodowych. 

5. Prowadzenie lekcji otwartych. 

6. Zwoływanie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej. 

7. Inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji rynku pracy. 

8. Organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy. 

9. Udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego. 
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VI Zakresy realizacji 
 

 

1. Osoby odpowiedzialne 
 

Dyrektor i wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie. 
  

Dyrektor: 

▪ odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym, 

▪ współpracuje z osobą wskazaną do realizacji zadań z zakresu doradztwa w celu realizacji WSDZ, 

▪ wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz doradztwa 

zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi, 

▪ zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa  

▪ zawodowego, 

▪ 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. 
 

 
 

Wychowawcy: 

▪ określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

▪ eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami 

programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego, 

▪ włączają do swoich planów wychowawczo-profilaktycznych klasy zagadnienia z zakresu orientacji 

zawodowej i doradztwa zawodowego, 

▪ realizują tematy związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym na godzinach 

wychowawczych, 

▪ wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej, 

▪ współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci, 

▪ współpracują z pedagogiem oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań 

związanych z doradztwem zawodowym. 
 

 

Nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, oddziałów przedszkolnych): 

▪ określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

▪ eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami 

programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego, 

▪ współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć orientacji zawodowej  

i doradztwa zawodowego dla uczniów, 

▪ przygotowują uczniów do udziału w konkursach np. zawodoznawczych, 

▪ prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe, 

▪ organizują w sali edukacji wczesnoszkolnej kąciki zawodoznawcze, 

▪ współpracują z pedagogiem oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań 

związanych z doradztwem zawodowym. 

 

Specjaliści:  

▪ określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

▪ włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia dla 

uczniów, 

▪ współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu orientacji zawodowej 

i doradztwa zawodowego dla uczniów, 

▪ włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych 

(informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty), 

▪ współpracują z pedagogiem oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań 

związanych z doradztwem zawodowym. 
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Pedagog – wskazany do realizacji zadań z zakresu doradztwa: 

▪ zbiera informacje na temat potrzeb edukacyjno – zawodowych uczniów od wychowawców, 

specjalistów, nauczycieli 

▪ prowadzi konsultacje na temat potrzeb doradczych uczniów z Radą Rodziców, Samorządem 

Uczniowskim 

▪ opracowuje we współpracy z zespołem ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

i doradztwa zawodowego WSDZ 

▪ wspiera nauczycieli podczas realizacji działań z programu WSDZ 

▪ określa priorytety dotyczące realizacji doradztwa na terenie szkoły w celu wspólnego tworzenia  

i realizacji efektywnego doradztwa edukacyjno – zawodowego, a także zapewnienia ciągłości 

działań doradczych (we współpracy z zespołem ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

i doradztwa zawodowego) 

▪ organizuje spotkania informacyjno – wspierające dla nauczycieli w celu aktualizacji informacji  

z zakresu doradztwa zawodowego 

▪ udziela porad, konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego dla nauczycieli, wychowawców, 

specjalistów 

▪ udostępniana materiały z zakresu doradztwa zawodowego (np. scenariusze lekcji, ulotki, inne pomoce) 

▪ udostępnia narzędzia, materiały, pomoce wspomagające proces poznawczy i decyzyjny 

▪ prezentuje działania, założenia, wnioski, rekomendacje pracy informacyjno – doradczej szkoły  

w zakresie doradztwa zawodowego na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli  

(we współpracy z zespołem ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej i doradztwa zawodowego) 

▪ prowadzi konsultacje, porady indywidualne dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego 

▪ współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z orientacją zawodową i doradztwem 

zawodowym 

▪ 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 

▪ udziela uczniom i rodzicom informacji o możliwościach korzystania z usług doradcy zawodowego. 
 

Nauczyciele – wychowawcy w świetlicy szkolnej:  

▪ włączają w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji zawodowej, 

▪ organizują w świetlicy szkolnej kąciki zawodoznawcze, 

▪ rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnienia uczniów, 

▪ wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w wyborze kierunku kształcenia  

i zawodu. 
 

Nauczyciel – bibliotekarz: 

▪ współpracuje z pedagogiem oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań 

związanych z doradztwem zawodowym, 

▪ opracowuje, aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego, 

▪ włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu doradztwa 

zawodowego. 
 

 

Inne osoby zatrudnione w szkole (np. pielęgniarka):  

▪ współpracuje z pedagogiem oraz nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań 

związanych z doradztwem zawodowym, 

▪ udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów wybieranych przez 

uczniów, 

▪ organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo oraz kształtowania 

właściwych nawyków – adekwatnych do zawodów wybieranych przez uczniów. 
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2. Podmioty współpracujące przy realizacji działań - sojusznicy 
 

▪ Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ślesinie, Filia w Koninie  

(doradca zawodowy, psycholodzy, pedagodzy, siec doradców zawodowych) 

▪ Mobilne Centrum Informacji Zawodowej – OHP Konin (doradcy zawodowi)  

▪ Lokalni przedsiębiorcy, pracodawcy 

▪ Urząd Gminy w Krzymowie 

▪ Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 

▪ Starostwo Powiatowe 

▪ Akredytowane Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli 

▪ Szkoły ponadpodstawowe 

▪ Cech Rzemiosł Różnych w Koninie 

▪ Ośrodek rozwoju Edukacji  

▪ Kuratorium Oświaty/ wizytatorzy 
 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ślesinie, Filia w Koninie wspiera naszą 

szkołę w zakresie:  

▪ diagnozowania predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów, 

▪ udzielania pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery, 

▪ prowadzenia dla uczniów zajęć grupowych z doradztwa zawodowego,  

▪ konsultowania z doradcą zawodowym działań i dokumentów szkolnych (np. opracowań WSDZ, 

autorskich programów), 

▪ prowadzenia dla pracowników szkoły szkoleń, rad pedagogicznych, 

▪ tworzenia sieci doradców zawodowych i osób zainteresowanych doradztwem zawodowym. 
 

3. Zasoby materialne 

▪ Gazetki tematyczne, tablice informacyjne, kąciki zawodoznawcze. 

▪ Pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. 

▪ Pedagog/doradca zawodowy (koordynacja działań, realizacja zadań z zakresu doradztwa  

na terenie szkoły) 

▪ Biblioteka szkolna z dostępem do Internetu oraz sprzętem do powielania materiałów (drukarka, 

kserokopiarka). 

▪ Nauczyciele – realizatorzy programu Ekonomia na co dzień 

▪ Nauczyciel informatyki (zajęcia komputerowe) 

▪ Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego. 

▪ Mój zawód, moja przyszłość (opis zawodów, prezentacje), Kalejdoskop zawodów – filmy. 

▪ Biblioteczka z materiałami i publikacjami dla uczniów, dla nauczycieli i rodziców na temat 

zawodów, poradniki, materiały zawodoznawcze, ulotki, broszury. 

▪ Sprzęt do ekspozycji materiałów drukowanych (tablice informacyjne, skrzyneczki na ulotki itp.). 

▪ Zbiory informacji drukowanych (informatory, ulotki, czasopisma specjalistyczne, itp.) 

 

4. Metody i formy realizacji działań 
 

▪ Ankiety, kwestionariusze, wywiady, obserwacje. 

▪ Porady, konsultacje, rozmowy, pogadanki, dyskusje, burza mózgów.  

▪ Prasówki (tematyka łącząca wiedzę przedmiotową z zagadnieniami rynku pracy). 

▪ Prezentacje multimedialne. 

▪ Spotkania z przedstawicielami instytucji doradczych. 

▪ Spotkania z przedstawicielami pracodawców oraz różnych zawodów. 

▪ Powiązanie treści programowych przedmiotu ze światem zawodów. 

▪ Szkolne wycieczki tematyczne. 

▪ Formy: indywidualne, grupowe.  

▪ Zajęcia: rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, logopedyczne, rozwijające uzdolnienia, 

wspomagające naukę 
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5. Ewaluacja programu 
 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego oraz Roczny plan doradztwa są monitorowane.  

Za monitoring odpowiada bezpośrednio pedagog – osoba wyznaczona przez dyrektora  

do koordynowania działań oraz zadań z zakresu doradztwa na terenie szkoły. 
 

Monitoring stanowi podstawę do okresowej ewaluacji i koniecznych modyfikacji WSDZ.  

Ewaluacji dokonają na końcu roku szkolnego wszyscy wykonawcy systemu doradztwa  

na posiedzeniu podsumowującym Rady Pedagogicznej. 
 

Ewentualne wnioski, rekomendacje do dalszej pracy przedstawia Zespół ds. pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej i doradztwa zawodowego na posiedzeniu Analitycznej Rady Pedagogicznej.  
 

Rada pedagogiczna, rodzice uczniów, osoby i instytucje z otoczenia gospodarczo-społecznego są 

informowani o realizacji doradztwa zawodowego w szkole. Działanie to ma  

charakter informacyjny, a także promujący szkołę. 

 

Efekty – Uczeń:  
 

▪ Przedszkole: zapozna się z wybranymi zawodami oraz pobudzi i rozwinie swoje zainteresowania  

i uzdolnienia. 

▪ Klasy I-VI: otrzyma informację na temat wybranych zawodów,  ukształtuje pozytywną postawę 

wobec pracy i edukacji oraz będzie umiał rozpoznawać i rozwijać zainteresowania i uzdolnienia. 

▪ Klasy VII, VIII: otrzyma  wsparcie w procesie przygotowania do świadomego i samodzielnego 

wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem jego zainteresowań, uzdolnień  

 

 
 

VII Załączniki 
 

1. Program realizacji doradztwa zawodowego uwzględniający Wewnątrzszkolny System Doradztwa 

Zawodowego w danym roku szkolnym. 

 

 

 


