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I. Wstęp 
  

Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego opracowane przez Komisję 

Europejską w 2000 roku, jako jedno z sześciu głównych założeń wymienionych  

w założeniach dotyczących udzielania profesjonalnej pomocy doradczej dla uczniów. Ustawa z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 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.” 

Właśnie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego umożliwia uczniom zdobycie 

wiedzy i umiejętności niezbędne do poznania siebie, własnych predyspozycji zawodowych, 

rynku pracy i zasad nim rządzących, a także zaplanowanie własne kariery edukacyjno – 

zawodowej. 

Aktualny rynek pracy stawia młodzieży coraz to wyższe wymagania, dlatego realizowany 

system Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) w szkole jest istotny. To 

właśnie tutaj, przyszły absolwent dokonuje wyborów w swoim życiu i dalszej drogi edukacyjno 

– zawodowej. Doradca zawodowy udziela pomocy uczniom w zakresie: poznania różnych 

zawodów, samopoznana własnych predyspozycji zawodowych, poznania mocnych i słabych 

cech osobowości, poznaniu przeciwwskazań zawodowych, oraz ścieżek kształcenia wyższego i 

rynku pracy. Zarówno uczeń jak i rodzic mogą skorzystać z porad doradcy zawodowego na 

terenie placówki. 

 

 

  



3 

 

II. Podstawa prawna: 

 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 2001 roku w sprawie ramowych statutów 

publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół i obowiązek tworzenia 

Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania  

i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach 

i szkołach. (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) 

3.  § 15.3.6. Do zadań pedagoga należy w szczególności planowanie  

i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców  

i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,  

w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy. 

4.  § 12.2. Zajęcia związane z kierunkiem wyboru kierunku kształcenia i zawodu 

prowadzą: doradca zawodowy lub nauczyciel, wychowawca, psycholog albo pedagog, 

posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu. 

5. § 16. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania 

kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów 

gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w podejmowaniu decyzji edukacyjnych  

i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą 

nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści. 

6. § 17. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty  

i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy 

grup wychowawczych i specjaliści. 

7. § 18.1. nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści  

w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą działania pedagogiczne mające na celu: 

1) Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych 

oraz sposobów ich zaspokajania, w tym: w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej 

– doradztwo edukacyjno – zawodowe. 

2) Rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie 

uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcie związanego z rozwijaniem 

zainteresowań i uzdolnień uczniów. 
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III. Cele i założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego 

 

1. Rozwijanie aktywności uczniów w kierunku właściwej samooceny swoich możliwości 

psychofizycznych. 

2. Poznawanie przez młodzież własnej osobowości w określaniu przydatności zawodowej. 

3. Przygotowanie uczniów do konstruowania planów kariery edukacyjno - zawodowej. 

4. Kształtowanie świadomych decyzji w wyborze zawodu i szkoły wyższej. 

5. Aktywizowanie uczniów do poznawania różnych grup zawodowych.  

6. Poznawanie zawodów przyszłości w kraju i w Unii Europejskiej. 

7. Inspirowanie młodzieży do poznawania kierunków kształcenia w szkołach wyższych. 

8. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej oraz kształtowanie właściwych relacji 

społecznych. 

9. Poznawanie rynku pracy. 

10. Zapoznawanie rodziców z problematyką rozwoju zawodowego dziecka. 

11. Aktywizowanie rodziców w proces wychowawczy dziecka dotyczący wyboru zawodu 

i właściwej szkoły wyższej. 

12. Prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego na terenie szkoły dla 

uczniów i ich rodziców. 

13. Prowadzenie diagnozy środowiska szkół wyższych (ranking) i dostosowanie ofert 

edukacyjnych do potrzeb uczniów oraz do zmian na rynku pracy. 

14. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: tworzenia i zapewnienia ciągłości działań 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły oraz realizacji zadań 

z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej zgodnie z programem 

wychowawczym szkoły.  

15. Monitorowanie losów absolwentów.  

 

 

 

IV. Program WSDZ obejmuje następujące obszary działania – pracę z: 
 

1. W ramach pracy z Radą Pedagogiczną obejmuje: 

a) Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa. 
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b) Określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach 

programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki.  

c) Identyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do zmian na 

rynku pracy.  

d) Określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia  

poradnictwa zawodowego w szkole. 

e) Realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej 

i roli pracownika. 

 

2. W ramach pracy z rodzicami obejmuje: 

a) Zajęcia służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji 

edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci. 

b) Włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań 

informacyjnych szkoły. 

c) Zaprezentowanie założeń pracy doradczej szkoły na rzecz uczniów. 

d) Indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, 

emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp. 

e) Gromadzenie, systematyczna aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno - 

zawodowej. 

f) Przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym i krajowym rynku pracy. 

 

3.  W ramach pracy z uczniami obejmuje: 

a) Poznawanie siebie. 

b) Poznanie zawodów. 

c) Autodiagnozę zainteresowań i preferencji zawodowych. 

d) Konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów. 

e) Możliwości zatrudnienia oraz analizę potrzeb rynku pracy. 

f) Indywidualną pracę z uczniami, którzy mają problemy w określeniu ścieżki 

edukacyjno – zawodowej. 

g) Pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego. 

h) Pomoc w budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno - zawodowego. 

i) Poruszanie się na rynku pracy. 



6 

 

j) Przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminach, 

poszukiwaniu pracy, zmiany zawodu, adaptacją do nowych warunków przez 

ucznia. 

 

V. Działalność szkolnego doradcy zawodowego  

 

1. Cele działania szkolnego doradcy zawodowego  

a) Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia.  

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

 bezrobocie,  

 problemy zdrowotne,  

 adaptacja do nowych warunków pracy.  

c) Przygotowanie ucznia do roli pracownika.  

d) Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych.  

e) Pomoc wychowawcom klas w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu                 

w ramach godzin wychowawczych.  

 

2. Zadania szkolnego doradcy zawodowego  

a) Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc                           

w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.  

b) Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych                                     

i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

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

dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, 

europejskim. 

d) Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich 

rodzicom.  

e) Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów                                     

w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie 
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ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz 

wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy. 

f) Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych                         

w poradniach psychologiczno - pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.  

g) Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły. 

h) Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie 

spotkań szkoleniowo - informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do 

pracy  z uczniami. 

i) Współpraca z Radą Pedagogiczną. 

j) Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.  

k) Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji udzielanych porad i osób korzystających                          

z usług doradcy zawodowego, sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności. 

l) Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: 

kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie 

psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy. 

 

3. Korzyści wynikające z działalności szkolnego doradcy zawodowego  

 

A. Dla indywidualnych odbiorców:  

a) Dostęp do informacji zawodowej.  

b) Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.  

c) Ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania                                  

i utrzymania pracy. 

d) Świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej. 

e) Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a w późniejszym 

etapie pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.  

B. Dla szkoły:  

a) Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy i dotyczących „przygotowania 

uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.” 

b) Utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz 

zapewnienie jej systematycznej aktualizacji. 
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C. Dla państwa i władz lokalnych:  

a) Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej konieczności planowania rozwoju 

zawodowego. 

b) Podejmowanie właściwych decyzji. 

c) Zapewnienie powszechności i dostępności usług doradczych zalecanych przez 

Komisję Unii Europejskiej.  

D. Dla pracodawców:  

a) Zwiększenie szansy znalezienia odpowiednio przygotowanych pracowników. 

 

4.  Sposoby realizacji działań doradczych 
 

W ramach lekcji przedmiotowych i współpracy z nauczycielami przedmiotów (w 

miarę możliwości), którzy mogliby realizować tematykę doradczą: 

a) Godzina wychowawcza. 

b) Podstawy przedsiębiorczości – autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy 

kwalifikacyjnej, CV, negocjacje, etapy zakładania własnej działalności gospodarczej, 

pomysł na własna działalność gospodarczą, biznesplan, aktywne poszukiwanie pracy, 

praca samodzielna a praca w zespole. 

c) Biologia – choroby zawodowe. 

d) Geografia – struktura zatrudnienia, problem bezrobocia. 

e) Języki obce – rozmowa o pracę, jak napisać dobre CV, list motywacyjny. 

f) WOS – problem bezrobocia i odrzucenia społecznego oraz metody walki z nimi, 

struktura zawodowa społeczeństwa polskiego, podział społeczeństwa ze względu na 

wykształcenie. 

g) Religia – istota ludzkiej pracy i jej sens. 

h) Język polski – rola pracy w życiu człowieka, jak napisać CV i list motywacyjny, kultura 

słowa. 

i) Informatyka – wysyłanie korespondencji mailowo, tworzenie dokumentów 

wielostronicowych, umiejętne redagowanie tekstu, podstawy tworzenia własnych stron 

internetowych. 

j) Zajęć pozalekcyjnych (warsztaty). 

k) Dyżurów doradcy zawodowego. 
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VI. Zadania wynikające z celów programu 

 

KLASA I 

Jaki jestem? Poznajemy siebie. 

1. Co najbardziej lubię robić?  

2. Co mnie naprawdę pasjonuje?  

3. W jakich dziedzinach życia czuję się najlepiej?  

4. Jakie miejsce zajmuję w grupie?  

5. Jak radzić sobie ze stresem?  

6. Zajęcia integracyjne. 

7. Uczenie się podstawą zdobywania wiedzy. 

8. Komunikacja interpersonalna.  

9. Samopoznanie: mocne i słabe strony, wartości, cechy osobowości. 

10. Prawa i obowiązki w demokratycznym państwie. 

11. Moja samoocena. 

12. Internetowe poszukiwanie pracy. 

 

KLASA II 

Kim będę? Rynek pracy 

1. W jakich dziedzinach życia widzę siebie w przyszłości?  

2. Jaki zawód najbardziej mnie interesuje?  

3. Co według mnie znaczy interesująca praca?  

4. Jakie jest zapotrzebowanie na lokalnym, krajowym rynku pracy?  

5. Charakterystyka rynku pracy, zawody przyszłości. 

6. Planowanie kariery zawodowej. 

7. Praca i kształcenie w UE. 

8. Moje plany edukacyjno – zawodowe. 

9. Wycieczki i spotkania zawodoznawcze. 

10. Negocjacje, rozmowa kwalifikacyjna. 

11. Umiejętność dobrego zarządzania własnym czasem. 

12. Człowiek i jego potrzeby. 
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KLASA III 

Co zrobię? Aktywne poszukiwanie pracy 

1. Jaką wybrać szkołę?  

2. Czy założę własną firmę?  

3. Gdzie mogę uzyskać pomoc?  

4. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?  

5. Planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej. 

6. Aktywne metody poszukiwania pracy. 

7. Autoprezentacja. 

8. Samozatrudnienie. 

9. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach. 

10. Analiza SWOT. 

11. Jak napisać CV i list motywacyjny. 

12. Drogi poszukiwania pracy. 

 

 

VII. Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

 

Ewaluacja służy ocenie skuteczności funkcjonowania Wewnątrzszkolnego Systemu 

Doradztwa Zawodowego, odnosi się do wszystkich działań, skierowanych do młodzieży.  

Co rok będzie przeprowadzana ankieta ewaluacyjna, której celem będzie pozyskania informacji 

zwrotnej na temat jakości oferowanej pomocy doradczej w szkole, jak również pokazanie dalszej 

drogi edukacyjno – zawodowej absolwentów. 

Opracowanie wyników, spowoduje, że uzyskane informacji zwrotnej przedstawią słabe i 

mocne punkty oferowanych usług doradczych i będą cenną wskazówką w procesie ich 

ulepszania. 

 

                                                                                              Opracował: 

                                                                                                         Arkadiusz Filipek 

                                                     

 


