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WSDZ aspekty prawne  
       

1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. oraz z dnia 11 

lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego.  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017r. 

 

Główne założenia WSDZ   

 obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami. 

 wszystkie klasy 7, 8 Szkoły Podstawowej objęte zostaną warsztatami grupowymi z 

doradztwa zawodowego.  

 wszystkie klasy 1,2,3 oraz 4,5,6 Szkoły Podstawowej w trakcie obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych realizować będą zadania z obszaru  orientacji zawodowej realizowane przez 

nauczycieli tych oddziałów.   

 

 

Główne obszary działań w ramach WSDZ  

 

A. W ramach pracy z uczniami obejmuje: 

 poznawanie siebie, zawodów, udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej. 

 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. 

 pomoc w budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno - zawodowego. 

 określenie zgodności predyspozycji uczniów. 



 wskazywanie możliwości  kształcenia w systemie pozaoświatowym. 

 poruszanie się na rynku pracy. 

 realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli 

pracownika, 

 przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, poszukiwanie 

pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, z adaptacją do nowych warunków, 

bezrobocie. 

 rozwijanie postawy i umiejętności przedsiębiorczych poprzez prowadzone warsztaty oraz 

spotkania z przedstawicielami instytucji zewnętrznych w tym wizyty  w zakładach pracy.  

 

Moduły doradcze w poszczególnych klasach - orientacja zawodowa: 

w klasach 1,2,3 oraz 4,5,6 SP 

 obejmują orientację zawodową, której celem jest „zapoznanie uczniów z wybranymi 

zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, 

rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień”  

 zajęcia z wykorzystaniem aktywnych form pracy - gry i zabawy z obszaru orientacji 

zawodowej zgodnie z programem WSDZ prowadzone przez nauczycieli danego etapu 

edukacyjnego na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego  

w klasach 7,8 SP 

 zajęcia w formie grupowych warsztatów integracyjnych z elementami zawodoznawstwa,  

 w klasach 8 SP prowadzenie konsultacji indywidualnych oraz zajęć grupowych z 

uwzględnieniem wyjść do placówek edukacyjnych, uczestniczeniu w forach edukacyjnych-

zawodowych, trening konstruowania i planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej, 

symulacje zakładania własnej firmy – obszar przedsiębiorczości. 

 

B. W ramach pracy z rodzicami obejmuje:  

 konsultacje doradcze dla chętnych rodziców, służące wspomaganiu rodziców w procesie 

podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci, 

 włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych 

szkoły, prezentowanie doświadczenia zawodowego z poszczególnych obszarów 

zawodowych,  

 przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej, współpraca ze szkołami 

ponadpodstawowymi,  



 gromadzenie, systematyczna aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno - 

zawodowej, 

 przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy,  

 

C.W ramach współpracy z nauczycielami (radą pedagogiczną): 

 utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zgodnie ze statutem szkoły, ??? 

 określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu 

profilaktyki i wychowawczego, 

 współpraca z wychowawcami poszczególnych klas – prowadzenie warsztatów doradczych na 

godzinach wychowawczych, organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych instytucji. 

  współpraca z pedagogiem szkolnym – współprowadzenie warsztatów, a także konsultacje 

poszczególnych uczniów u specjalistów,  

 określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia  poradnictwa 

zawodowego w szkole, udostępnianie zgromadzonych materiałów oraz narzędzi każdemu 

zainteresowanemu wychowawcy, nauczycielowi. 

 

 

 Współpraca z podmiotami w ramach WSDZ  

1. Praca szkolnego doradcy zawodowego. 

2. Praca nauczycieli, wychowawców, bibliotekarza szkolnego, pedagoga szkolnego, którzy w 

ramach współpracy ze szkolnym doradcą zawodowym,  realizują treści z zakresu doradztwa 

zawodowego i poradnictwa kariery na lekcjach, np.: godziny z wychowawcą, WOS – u, 

współuczestniczą w realizacji formy doradczej zwanej „rynkiem pracy” poprzez udział  i  

współorganizowanie wycieczek do instytucji rynku pracy, organizując spotkania z 

przedstawicielami zawodów. 

3. Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

w Kępnie, Urzędem Pracy. 

4. Wycieczki zawodoznawcze.??? 

 

 

Działalność szkolnego doradcy zawodowego  

 

 



Cele działania szkolnego doradcy zawodowego  

 Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia (zawodu) oraz 

opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.  

 Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, 

problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.  

 Przygotowanie ucznia do roli pracownika (wolontariusza).  

 Wprowadzenie młodszych uczniów w tematykę doradztwa zawodowego i kształtowanie ich 

świadomości edukacyjnej i zawodowej. 

 Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych.  

 Pomoc wychowawcom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach 

godzin wychowawczych.  

 Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy 

ucznia. 

 

Zadania szkolnego doradcy zawodowego  

 Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w 

planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.  

 Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. 

 Opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami opiekującymi się oddziałami lub pedagogiem, programu do realizacji w 

ramach WSDZ. 

 Wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami lub 

pedagoga szkolnego, w zakresie realizacji działań określonych w programie WSDZ. 

 Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym 

gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

 

 

Realizacja zadań szkolnego doradcy zawodowego 

 

Podstawa realizacji zadań doradcy 



Szkolny doradca zawodowy realizuje zadania  na podstawie, zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły 

programu pracy realizacji WSDZ na dany rok szkolny. Wyznacznikiem  opracowywania programu i 

planu pracy z uczniami, rodzicami i Radą Pedagogiczną są:  

 Założenia programu i planu pracy doradcy zawodowego.  

 Czas pracy szkolnego doradcy zawodowego.  

 Aktywność i zaangażowanie uczniów. 

 Możliwości organizacyjne.  

 Dostępna baza i zaplecze merytoryczne. 

 Liczebność beneficjentów działań doradczych. 

 Możliwość współpracy i integracji działań doradczych z przedstawicielami Rady 

Pedagogicznej.  

 Możliwość i skala współpracy z instytucjami rynku pracy, szkołami ponadpodstawowymi. 

 

Formy  działań realizowanych w ramach WSDZ, których adresatami mogą być uczniowie, rodzice, 

nauczyciele, środowisko lokalne ( instytucje rynku pracy, zakłady pracy, i in.). 

 Poradnictwo grupowe - zespołowe, zajęcia warsztatowe służące wyposażeniu młodzieży w 

zasób wiedzy i umiejętności dotyczących np. poszukiwania pracy, samozatrudnienia, 

umiejętności interpersonalnych, planowania kariery zawodowej i innych.  

 Rynek edukacyjny i pracy -  wizyty w szkołach ponadpodstawowych, obserwacje, wizyty w 

zakładach pracy, uczniowski wolontariat (spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces 

zawodowy ( promowanie dobrych wzorców ), spotkania z przedstawicielami różnych 

zawodów, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców  i stowarzyszeń 

pracodawców ( praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia), 

zakłady pracy, instytucje rynku pracy i inne). 

 Informacja edukacyjno – zawodowa gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-

zawodowej o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia. 

 Warsztaty przedsiębiorczości – zajęcia warsztatowe z podstaw przedsiębiorczości, symulacji 

zakładania i prowadzenia własnej firmy, rekrutacji i selekcji pracowników, poruszania się po 

lokalnych rynku pracy, autoprezentacji. 

 Wycieczki zawodoznawcze.??? 

 

Sposoby realizacji działań doradczych 



Działania doradcze  realizowane są na zasadzie dobrowolności uczestnictwa w ramach: 

 Lekcji wychowawczych lub warsztatów doradczych prowadzonych przez doradcę 

zawodowego. 

 Zastępstw na lekcjach przedmiotowych. 

 Wycieczek zawodowych i wizyt w szkołach ponadpodstawowych 

 

Tematyka godzin doradztwa zawodowego  

realizowanych na zajęciach przez doradcę zawodowego w SP Rychtal 

 

KLASY 7 SP  

 

Lp.  Zawodowy start - czyli poznając siebie poznaję świat  Godzin  

1 Moje umiejętności – moje sukcesy, zdolności, uzdolnienia i zainteresowania 1 

2 Poznaj siebie. Ja w moich oczach. Ja w oczach innych. 2 

3 Jakie wartości są dla mnie ważne? Praca jako wartość w życiu człowieka. 1 

4 Rozpoznaję swoje aspiracje, moje marzenia.  1 

5 Zawody wokół nas- charakterystyka zawodów. 1 

6 Zawody wokół nas - kto może mi pomóc w wyborze szkoły, zawodu? 1 

7 Moja przyszłość edukacyjno - zawodowa 1 

8 Autopoznanie. Przymiarka do zawodowego portfolio.  2 

9 Samoświadomość kluczem do podejmowania decyzji  

10 Kalejdoskop kariery – warsztat diagnostyczny 1 

11 Zamek – poznaj swoje predyspozycje zawodowe – warsztat multimedialny 1 

   

 

KLASY 8 SP  

 

Lp. Mieć dobry plan: Godzin  

1 Analiza rynku pracy- zawody ginące i przyszłościowe. Klasyfikacja zawodów 1 

2 Świat zawodów, a potrzeby lokalnego rynku pracy. 1 

3 Moje zasoby  i preferencje a oczekiwania pracodawców. 1 

4 Co po szkole? Czynniki trafnego wyboru zawodu . 1 

5 Informacje w zasięgu ręki, czyli poznaję ofertę edukacyjną szkół 
ponadpodstawowych i zasady rekrutacji . 

1 

6 Moja kariera – marzenia do spełnienia. Czynniki planowania kariery 1 

7 Wybieram zawód czy szkołę. System edukacji w Polsce 1 

8 Analiza własnych  zasobów i preferencji a wybór zawodu i szkoły 
ponadpodstawowej. Kto może mi pomóc w wyborze szkoły i zawodu? 

1 

9 Tworzenie indywidualnych planów działania jako sposobu zarządzania przyszłością 1 

10 Kalejdoskop kariery – warsztat diagnostyczny 1 

11 Redagowanie dokumentów aplikacyjnych: życiorys, list motywacyjny, podanie. 1 

   



   

   

 

 
TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS VII-VIII 

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH wg MEN 
 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 12 lutego 2019 r. (poz. 325) 

4  

 

1. Poznawanie własnych zasobów 

Uczeń: 

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych; 

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe); 

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie 

wynikających z auto analizy, ocen innych osób oraz innych źródeł; 

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych; 

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je 

w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji; 

1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb. 
2. Świat zawodów i rynek pracy 

Uczeń: 

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając 

kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania; 

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców; 

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i 

lokalnego rynku pracy; 

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka; 

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy; 

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową; 

2.7 dokonuje autoprezentacji; 

2.8 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku 

pracy. 
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

Uczeń: 

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego 

kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji; 

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w kontekście rozpoznania własnych zasobów; 

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej; 

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie. 
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

Uczeń: 

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym; 

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby; 

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w 

jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy; 

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów. 
 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA  REALIZACJĘ PROGRAMU 

DORADZTWA ZAWODOWEGO  I  ICH ZADANIA 

 



1. Dyrektor szkoły-odpowiedzialny za realizację działań doradztwa zawodowego, wspiera 
kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz doradztwa 
zawodowego w szkole, a instytucjami zewnętrznymi 

 
2. Doradca zawodowy – realizacja scenariuszy z doradztwa zawodowego, indywidualne 

rozmowy z uczniami i rodzicami, pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji uczniów, 
gromadzenie literatury, przedstawianie aktualnych informacji z rynku pracy i rynku 
edukacyjnego, pomoc w trafnym wyborze dalszej drogi zawodowej, 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. 
 

3. Pedagog szkolny -  pomaga określić mocne i słabe strony, predyspozycje, zainteresowania i      
 uzdolnienia uczniów; współpracuje z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z   
zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów; włącza się w proces 
podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych (informacje dotyczące 
ucznia wynikające z pracy specjalisty) 
 

      4.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 wychowawczych zagadnienia z zakresu orientacji zawodowej i 
doradztwa zawodowego; realizują tematy związane z orientacją zawodową i doradztwem 
zawodowym na godzinach wychowawczych;  współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi 
nauczycielami i specjalistami, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej; 
współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich w 
zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym


5. Nauczyciel bibliotekarz- gromadzenie aktualnych publikacji , kącik zawodoznawczy 
,współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 
realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;  aktualizuje i udostępnia zasoby 
dotyczące doradztwa zawodowego



Pozostali nauczyciele uczący różnych przedmiotów-korelacja międzyprzedmiotowa , (podstawa 
programowa). Analiza programów nauczania poszczególnych przedmiotów w pozwala także 
włączyć nauczycieli w omawianie zagadnień z poradnictwa zawodowego. Podział zadań według 
kompetencji, wiedzy, doświadczenia i umiejętności w zakresie doradztwa zawodowego.Treści z 
zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego integrowane są z treściami realizowanymi w ramach 
innych przedmiotów. 


Pielęgniarka szkolna- organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i 
bezpieczeństwo oraz kształtowania właściwych nawyków – adekwatnych do zawodów 
wybieranych przez uczniów , pogadanki o przeciwwskazaniach do wykonywania zawodów
 
 

 

 



 


