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1. PODSTAWA PRAWNA 
 

Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w przedszkolach, szkołach i 

placówkach regulują m. in. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w której 

zapisano, że system oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku 

kształcenia oraz Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., wymieniając zajęcia z 

zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej jako jedne z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej 

szkoły. Szczegółowe regulacje wprowadzają rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, 

m.in. w sprawie doradztwa zawodowego, w sprawie ramowych planów nauczania dla 

publicznych szkół oraz w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: 

-   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach 



- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. 

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

- rozporządzenie Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie doradztwa 

zawodowego 

 Ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela. 

 

2.  WSTĘP I PODSTAWOWE  POJĘCIA  Z ZAKRESU 

ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM  DORADZTWA ZAWODOWEGO obejmuje ogół 

działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, 

poziomu i kierunku kształcenia. 

System powinien określać: 

- role i zadania nauczycieli 

- metody i formy pracy 

- oczekiwane efekty 

Stworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego pomaga uczniom w 

samopoznaniu własnych predyspozycji zawodowych (osobowości, potrzeb, uzdolnień, 

zainteresowań, możliwości), w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu 

startu zawodowego. U podstaw wprowadzenia WSDZ w szkole leży przekonanie, że 

środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu  decyzji zawodowej uczniów. 

 

ORIENTACJA ZAWODOWA  

Obejmuje wszystkie działania wychowawcze szkoły, rodziców i innych osób, grup i instytucji 

mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, której ważnym 

elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru szkoły i zawodu  

DORADZTWO ZAWODOWE 

Obejmuje świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru szkoły, zawodu 

lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego 

jednostki i udzielanie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz 

instrukcji  

INFORMACJA ZAWODOWA 



Obejmuje zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji 

zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały 

przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki 

oraz rodzajów podejmowanych decyzji. 

PORADNICTWO ZAWODOWE 

Obejmuje system długofalowych i wieloetapowych działań wychowawczych towarzyszących 

jednostce w trakcie rozwoju zawodowego. Obejmuje ono całokształt zadań związanych 

z udzielaniem uczniom i dorosłym pomocy w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery 

zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces. 

 

3 CELE  PROGRAMU 

Głównym celem realizacji doradztwa zawodowego w technikum i  szkole branżowej pierwszego 

stopnia jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz 

podejmowania i zmian decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających poznawanie własnych 

zasobów oraz analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji . 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z 16.08.2018r w programie uwzględniono 

cztery obszary celów, które wyznaczają treści programowe 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. o zawodach i 

rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy. 

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. 
 

 4 . DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z DORADZTWEM 

ZAWODOWYM I ICH ADRESACI  

Działania związane z doradztwem zawodowym są kierowane do trzech grup adresatów:  

• uczniów,  

• rodziców,  

• nauczycieli. 

 Przykłady działań kierowanych do uczniów:  

• udzielanie porad i konsultacji indywidualnych; 



 • prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie własnych 

zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; 

planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji zawodowych;  

realizowanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach przedmiotowych z 

uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu;  

• angażowanie w organizację uroczystości i imprez szkolnych; 

promowanie idei wolontariatu;  

• angażowanie w działania na rzecz promocji szkoły;  

• organizowanie praktyk zawodowych;  

• organizowanie staży zawodowych;  

• organizowanie spotkań rekrutacyjnych z przedstawicielami firm gotowych zatrudniać 

uczniów i absolwentów;  

• tworzenie kół zainteresowań zgodnie z oczekiwaniami uczniów;  

• inspirowanie do zdobywania nowych umiejętności poprzez udział w dodatkowych zajęciach 

zawodowych;  

• organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami instytucji rynku pracy;  

• organizowanie wizyt w firmach, w których znajdują się stanowiska pracy zgodne z 

kierunkiem kształcenia uczniów;  

• informowanie o dodatkowej ofercie kształcenia zawodowego i rozwoju osobistego;  

• organizowanie spotkań z osobami prezentującymi własne ścieżki rozwoju zawodowego 

(absolwenci szkoły, przedstawiciele zawodu);  

• umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych i targach dotyczących rynku pracy; 

 • udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych e-

zasobów) ułatwiających poruszanie się po rynku pracy i rynku edukacyjnym, planowanie 

własnej działalności oraz samopoznanie;  

• umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych i targach dotyczących planowania 

ścieżki edukacyjnej;  

• inspirowanie i pomaganie w przygotowywaniu Indywidualnych Planów Działania (IPD) 

przez uczniów. 

Przykłady działań kierowanych do nauczycieli, wychowawców, specjalistów:  

• umożliwianie zainteresowanym osobom udziału w szkoleniach i kursach z zakresu 

doradztwa zawodowego;  

• prowadzenie lekcji koleżeńskich; 

 • prezentowanie działań WSDZ na posiedzeniach rady pedagogicznej;  

• organizowanie wizyt studyjnych w firmach;  

• organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami instytucji rynku pracy; 

 • organizowanie spotkań informacyjnych z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy; 

 • inspirowanie nauczycieli do udziału w stażach zawodowych;  

• udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego;  

• wspieranie w realizacji zadań z doradztwa zawodowego. 

Przykłady działań kierowanych do rodziców: 

 • organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym w szkole 

• organizowanie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów;  

• informowanie o targach pracy;  



• informowanie o targach edukacyjnych; 

• udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych  

 

Doradztwo zawodowe dla uczniów jest realizowane:  

• podczas grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym , które są prowadzone 

przez doradcę zawodowego w wymiarze wynikającym z ramowych planów nauczania;  

• podczas:  zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,  

podczas  wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej 

pracy z uczniami, prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli i wychowawców 

m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach z wychowawcą 

i innych zajęciach, a także w formie indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez 

doradcę zawodowego (lub innych specjalistów, wychowawców, nauczycieli) ;  

• podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole 

(jak np. szkolne dni kariery) lub poza nią.  

 

Doradztwo zawodowe dla uczniów jest realizowane w formie grupowej i indywidualnej. 

Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym skierowanych do rodziców oraz 

nauczycieli także odbywa się w obu tych formach. 

 

5. REALIZATORZY DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z 

DORADZTWEM ZAWODOWYM  
 

W  realizację działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy 

członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotowi, nauczyciel-bibliotekarz, specjaliści (m.in. pedagog, psycholog, doradca 

zawodowy) oraz inne osoby zatrudnione w szkole, np. pielęgniarka szkolna.  

Poniżej przedstawiono zakres działań w obszarze doradztwa dla poszczególnych osób i formę 

organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa: 

 Dyrektor: 

 • odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym;  

• współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ;  

• wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu doradztwa zawodowego w szkole a 

instytucjami zewnętrznymi;  

• zapewnia warunki do realizacji doradztwa zawodowego w szkole 

organizuje w szkole wspomaganie działań związanych z doradztwem zawodowym poprzez 

planowanie i przeprowadzanie działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły w tym 

obszarze. 

 Doradca zawodowy: 

 • określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

• pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  

• prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i zajęcia związane z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu;  



• wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań 

związanych z doradztwem zawodowym;  

• prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów;  

• systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania 

związane z doradztwem zawodowym;  

• planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane z 

doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami, 

nauczycielami i specjalistami;  

• gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego 

poziomu kształcenia; 

 • organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą 

efektywność działań z zakresu doradztwa zawodowego;  

• współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z doradztwem zawodowym; 

• wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ;  

• gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z doradztwem zawodowym;  

• współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami 

rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji doradztwa 

zawodowego; 

Wychowawcy:  

• określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

 • eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z 

treściami programowymi doradztwa zawodowego; 

 • włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu doradztwa 

zawodowego; 

 • realizują tematy związane z 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 doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

Nauczyciele przedmiotów (ogólnych i zawodowych):  

• określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

• eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z 

treściami programowymi doradztwa zawodowego;  

• współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć doradztwa zawodowego 

dla uczniów; 

 • przygotowują uczniów do udziału w konkursach zawodowych;  

• prowadzą koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe;  

• współpracują z doradcą zawodowym 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 doradztwa zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia dla 

uczniów;  

• współpracują z wychowawcami klas w ramach realizacji działań z zakresu doradztwa 

zawodowego dla uczniów;  

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

(informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty);  

• współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

Nauczyciel-bibliotekarz: 

 • współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;  

• opracowuje i aktualizuje, 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 doradcą zawodowym 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 wybranych przez uczniów. 

6. METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU 

a)  Pogadanki, wykłady na godzinach wychowawczych i innych przedmiotach 

b)  Warsztaty  

c) Wycieczki do zakładów pracy 

d) Spotkania z przedstawicielami zawodów, lokalnymi przedsiębiorcami, pracownikami 

instytucji 

e)  Szkolny punkt konsultacyjny ( u pedagoga szkolnego) 

f) Tablica zawodoznawcza (biblioteka) 

g) Biblioteczka Porad Zawodowych (biblioteka) 

h) Testy 

i) Ankiety 

j) Indywidualne rozmowy doradcze 

k) praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne, staże 

 

7. EFEKTY. 



1. Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy 

2.Przygotowanie do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, 

3. Rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania 

w kształtowaniu swojej drogi zawodowej, 

4. Kształcenie nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do 

realizacji celu, 

5. Kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężania bierności 

6. Wykształcenie umiejętności poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy, 

7. Wykształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz trudnościami adaptacyjnymi a 

przez to zwidzenie skuteczności pozyskiwania zatrudnienia 

6. EWALUACJA PROGRAMU 

Systematyczna ocena efektów pracy, analiza ilościowa i jakościowa przeprowadzanych ankiet 

i opracowanie ich wyników pozwolą na uzyskanie cennych wskazówek w procesie ulepszania 

systemu doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w 

Grudziądzu 

 


