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Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania 

uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. WSDZ opiera się na założeniu, że wybór ścieżki rozwoju zawodowego jest procesem, na który składają 

się wiedza na temat samego siebie, zawodów, szkół oraz rynku pracy. 

WSDZ w szkole podstawowej obejmuje 2 etapy doradztwa w edukacji: 

• orientacja zawodowa: ogół działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów klas I–VI szkoły 

podstawowej pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy 

na temat zawodów i rynku pracy;  

• doradztwo zawodowe: uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych w procesie 

świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

 

I. PODSTAWA PRAWNA 

 

• Ustawa z dnia 12 lutego 2019 roku – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 325) 

• Ustawa z dnia 16 sierpnia 2018 roku – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1675) 

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

• Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60) 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 – o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943) 



 

II. ZAŁOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 

• Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej nie jest jednorazowym wydarzeniem, a procesem, którego dokonuje się przez całe życie. 

• Preferencje zawodowe i zainteresowania wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu. 

• Na wybór zawodu wpływają przede wszystkim wartości, zainteresowania, mocne strony, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia 

oraz środowisko danej osoby. 

• WSDZ obejmuje pracę indywidualną i grupową z uczniami, rodzicami, nauczycielami. WSDZ ma charakter działań planowanych. 

• Wspieranie uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej: wyboru szkoły ponadpodstawowej, planowania kariery edukacyjno-

zawodowej oraz udzielanie wszelkich informacji na ten temat. 

• Wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji WSDZ oraz w planowaniu lekcji przedmiotowych i zajęć związanych z wyborem ścieżki 

edukacyjno-zawodowej przez uczniów. 

• Wspieranie rodziców podczas wyboru przez ich dziecko ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej.  

  

 

III. CELE GŁÓWNE WSDZ 

 

• Celem orientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej 

postawy dzieci wobec pracy i edukacji a także pobudzanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań dzieci.  

• Celem doradztwa zawodowego jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji 

edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji. 

 



IV. CELE SZCZEGÓŁOWE 

1. Uczeń 

• Poznaje siebie. 

• Nazywa swoje umiejętności, zainteresowania, talenty, mocne strony. 

• Planuje, zarządza swoim czasem i stawia cele. 

• Posiada informacje o zawodach, zawodach przyszłości i czym jest rynek pracy. 

 

2. Nauczyciele 

• Potrafią zauważać potrzeby i zasoby uczniów. 

• Wspierają rodziców i uczniów w procesie wyboru przez dziecko przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej. 

• Rozwijają i wspierają talenty i zainteresowania uczniów. 

 

3. Rodzice 

• Znają ofertę edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego. 

• Wspierają dzieci w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej 

• Posiadają informację o możliwościach i zagrożeniach dziecka. 

 

V. TREŚCI PROGRAMOWE  

Cztery obszary celów szczegółowych wyznaczają treści programowe orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego: 

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. 

 

 

VI. REALIZATORZY 

• dyrektor szkoły – dopuszcza program do użytku po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

• szkolny koordynator doradztwa zawodowego – czuwa nad sprawnym przebiegiem realizacji programu nauczania, prowadzi zajęcia grupowe          

z uczniami 

• pedagog – wspiera wychowawców w realizacji programu nauczania, udziela wsparcia indywidualnego w sytuacjach tego wymagających 

• wychowawcy – wspierają uczniów w poszerzaniu wiedzy na temat oferty edukacyjnej oraz rozwijają zainteresowania i talenty uczniów 

pomocne przy wyborze kierunku drogi zawodowej 

• nauczyciel bibliotekarz – gromadzi aktualne publikacje związane z ofertą edukacyjną 

• pozostali nauczyciele – dbają o poszerzanie wiedzy dotyczącej zawodów oraz predyspozycji uczniów zgodnie z uczonym przedmiotem 

 

 

 



VII. PODMIOTY, Z KTÓRYMI SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE PRZY REALIZACJI DZIAŁAŃ W SPRAWIE DORADZTWA 

ZAWODOWEGO 

Lp. Nazwa podmiotu Potrzeby uczniów Potrzeby rodziców Potrzeby szkoły Regionalne działania 

związane z doradztwem 

zawodowym 

1 Powiatowy Urząd Pracy poznawanie zawodów, 

wyszukiwanie                             

i przetwarzanie 

informacji o zawodach          

i rynku pracy  

 

spotkania z doradcami 

zawodowymi, 

zmieniające się 

potrzeby rynku pracy 

pomoc w: realizacji 

programu doradztwa 

zawodowego i 

edukacyjnego, 

spotkania ze 

specjalistami 

zajmującymi się 

rynkiem pracy, 

spotkania z 

dyrektorami zakładów 

pracy, informacja na 

temat rekrutacji do 

szkół 

ponadpodstawowych 

oraz ich oferty 

edukacyjnej, 

targi, giełdy pracy 

2 Poradnia Psychologiczno 

- Pedagogiczna 

poznawanie osobistych 

zasobów takich jak: 

zainteresowania, 

zdolności, uzdolnienia  

informacje na temat 

ścieżek kształcenia, 

zasad rekrutacji itp., 

poznanie umiejętności 

rodzicielskich 

ułatwiających kontakt       

z dzieckiem w procesie 

podejmowania decyzji 

edukacyjno-zawodowej  

 

Powiatowe Forum 

Edukacyjne dla 

absolwentów szkół 

podstawowych – 

przekazanie informacji 

nt. oferty edukacyjnej 

szkół 

ponadpodstawowych                 

i zasad rekrutacji, 

szkolenia dla doradców 



 diagnozowanie 

potrzeb i zasobów 

uczniów, rozwijanie 

kompetencji 

kluczowych u uczniów, 

szkolenia dla 

nauczycieli w sprawie 

doradztwa 

zawodowego itd. 

zawodowych 

3 Cech Rzemiosł Różnych            

i Przedsiębiorczości 

umiejętność poruszania 

się po rynku pracy, 

poszukiwanie i 

utrzymanie pracy  

 

informacje dotyczące 

edukacji i pracy                   

w konkretnych 

zawodach 

targi i giełdy pracy, 

europejskie dni 

pracodawców 

4 Młodzieżowe Centrum 

Kariery 

indywidualne plany 

kariery, porady 

zawodowe, warsztaty            

z zakresu doradztwa 

zawodowego 

informacje na temat 

ścieżek kształcenia 

szkolenia zawodowe                

w formie grupowej                     

i indywidualnej 

 



 

VIII. ADRESACI WSDZ 

• Uczniowie 

• Nauczyciele 

• Rodzice 

 

IX. METODY I FORMY REALIZCJI 

• Zajęcia lekcyjne 

• Wycieczki do szkół, zakładów pracy  

• Spotkania z przedstawicielami zawodów  

• Udział w przedsięwzięciach lokalnych  

• Spotkania ze specjalistami  

• Organizownie imprez o charakterze zawodoznawczym 

• Udostępnianie informacji o zawodach, szkołach  

• Udzielanie indywidualnych porad uczniom  

 

X. PRZEWIDYWANE EFEKTY 

1. Uczniowie:  

• umieją pracować w grupie oraz kształtować relacje społeczne,  

• znają swoje możliwości pomocne w wyborze ścieżki zawodowej,  

• wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talent,  



• posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia.  

 

2. Nauczyciele:  

• znają potrzeby i zasoby uczniów.  

• wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują do specjalistów,  

• znają strukturę szkolnictwa,  

• w rożnych sytuacjach dydaktycznych prezentują informacje dotyczące orientacji zawodowej. 

  

3. Rodzice:  

• są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”,  

• znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu,  

• znają strukturę szkolnictwa. 

 

XI. EWALUACJA 

• Rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami.  

• Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Programie WSDZ. 


