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Program realizacji WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO   

 

1. Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji 

doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system 

doradztwa zawodowego. Program określa: 

 1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:  

a) tematykę działań, 

b) oddziały, których dotyczą działania, 

 c) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców 

w tych działaniach, w szczególności przez organizację spotkań 

z rodzicami,  

d) terminy realizacji działań,  

e) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań, 

 2) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań 

 

 Program realizacji WSDZ został opracowany  przez pedagoga szkolnego, 

który został do tego zadania wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

 

 



I. Podstawa prawna 

 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 12 lutego 2019 r. 

w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 325) 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. jedn. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1481) 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. jedn. Dz.U. z 2019 

r. poz. 1148) 

5. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2245) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. 

w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626), 

zmienione rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 

marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 644) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. 

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 

psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni 

specjalistycznych (Dz.U. z 2013, poz. 199 ze zm.) 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013r. 

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek 

pedagogicznych (Dz.U. z 2013, poz. 369 ze zm.) 

9. 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 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1591 z późn. zm.), zmienione rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 323) 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. 

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017, poz. 1578) 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1643) 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. 

w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 



wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni 

psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów,  

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 

zawodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1601), zmienione rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1322) 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum 

ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 467) 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. 

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 umiarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 

oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1679) 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. 

w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 316) 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. 

w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 652) 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 639) 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. 

w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 

wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 991) 

19. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. 

w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach 

szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. 

z 2019 r. poz. 276) 

 

 



II. Cele  

 

Podstawowe cele doradztwa zawodowego w szkole zostały sprecyzowane 

w rozporządzeniu MEN.  

W oddziałach przedszkolnych dzieci określają, co robią dobrze, co lubią 

robić, nazywają czynności. Ich zadaniem jest także odgrywanie różnych ról 

w trakcie zabawy i wymienianie nazw zawodów znanych z otoczenia.  

Celem doradztwa zawodowego w klasach I–III jest wstępne zapoznanie 

uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i 

proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji 

edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.  

Celem doradztwa zawodowego w klasach IV–VI jest poznawanie 

własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem 

pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i 

edukacji oraz 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. Zajęcia w klasach VII i VIII odbywają się także 

w czasie realizacji 10 godzin przedmiotu doradztwo zawodowe.  

 

 

 

 



III.   Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy 

realizacji działań, działań związanych z  doradztwem 

zawodowym w roku szkolnym 2020/2021 

 

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna (PPP):  

Ośrodki doskonalenia nauczycieli (ODN):  

Biblioteka pedagogiczna:  

Szkoły ponadpodstawowe: 

Centra kształcenia praktycznego (CKP):  

Urząd pracy  

OHP 

Pracodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.   Monitoring i ewaluacja wewnętrzna  

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz roczny plan doradztwa 

są monitorowane. Za monitoring odpowiada bezpośrednio doradca zawodowy 

bądź nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły. Monitoring stanowi 

podstawę do okresowej ewaluacji i koniecznych modyfikacji . 

Dyrektor, po konsultacji z doradcą zawodowym, ustala sposoby, zasady i 

harmonogram oraz obszary prowadzenia monitoringu i ewaluacji. Ewaluacja 

przeprowadzana jest w formie wybranej przez szkołę: co roku lub po całym 

cyklu kształcenia. 

Narzędzia ewaluacji: 

1. ankieta ewaluacyjna dla uczniów,  

2. rozmowy z nauczycielami, 

3. ankieta ewaluacyjna dla rodziców uczniów klasy VIII 

Rada pedagogiczna, rodzice uczniów są informowani o realizacji doradztwa 

zawodowego w szkole. Działanie to ma charakter informacyjny, a także 

promujący szkołę i pracę doradcy zawodowego oraz osób zaangażowanych 

w zadania z doradztwa zawodowego. 

 

 

 


