
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego  

w Szkole Podstawowej 319 im. Marii Kann 

 w Warszawie 
 

       Wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno – 

zawodowych jest zadaniem statutowym szkoły. Wewnątrzszkolny System Doradztwa 

rozwijany na terenie szkoły  jest systemem  doradczym, który stwarza możliwości i pomaga w 

rozwiązywaniu  problemów powiązanych z wyborem kierunku kształcenia, drogi  kształcenia 

i planowaniem  kariery zawodowej.  

Planowanie kariery zawodowej i pierwsze decyzje edukacyjno – zawodowe to okres 

przypadający na lata szkoły gimnazjalnej, aczkolwiek już kończąc szkołę podstawową warto 

pomyśleć o swojej przyszłości. W naturalny sposób szkoła jest więc środowiskiem ,które ma 

bezpośredni wpływ na te decyzje i powinna wspierać rodziców i świadczyć pomoc uczniom 

w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Jak wskazują naukowe studia i potoczne 

obserwacje, młodzież jest najczęściej niezdecydowana, niedoinformowana i nieprzygotowana 

do podjęcia tak ważnej decyzji, więc sytuacja wymaga szerszego włączenia 

nauczyciel i rodziców w podejmowanie przez uczniów decyzji edukacyjno – zawodowych. 

Pamiętać należy również o tym, że potrzeby uczniów w zakresie uzyskiwania porady 

zawodowej zmieniają się wraz z etapami przygotowania dzieci i młodzieży do wyboru 

zawodu. Na etapie kształcenia jakim jest ostatnia klasa szkoły podstawowej, młodzież 

znajduje się w trudnym okresie rozwojowym. Jest to faza burzliwego przechodzenia 

z dzieciństwa do dorosłości. To szkoła przygotowuje młodzież do aktywnego wchodzenia 

w życie gospodarcze, do świadomego stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju 

poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień. Dlatego 

niezbędne jest wyposażenie uczniów w umiejętność podejmowania odważnych, 

samodzielnych decyzji, umiejętność uczenia się przez całe życie, umiejętność radzenia sobie 

w sytuacjach kryzysowych. Ponadto absolwent szkoły podstawowej powinien  znać system  

kształcenia, oferty szkół gimnazjalnych, ukierunkowanie na wybór języków obcych, świat 

zawodów, a także strukturę rynku pracy.  

Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga aktywnych  zachowań 

i umiejętności podejmowania trafnych decyzji. Wszelkiego rodzaju wybory dotyczące 

zdobycia wykształcenia, czy kwalifikacji zawodowych wymagają coraz większej wiedzy 

o rynku pracy, rynku edukacyjnym i o sobie samym. Istotnym  jest, aby dokonując wyboru, 

uczeń kierował się własnymi zdolnościami, pasjami, możliwościami, predyspozycjami, a nie 

niespełnionymi ambicjami rodziców czy wyborami rówieśników.  

 

Obowiązujące akty prawne  

dotyczące udzielania uczniom pomocy 

 w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 

 

 - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572)  

 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r.  w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 11 poz. 114) 

 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół wprowadzające funkcjonowanie 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizowanego we współpracy 

z poradniami psychologiczno- zawodowymi. 



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

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013532 z dnia 7 maja 2013r.)  

- Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 przyjęta przez Radę Ministrów 

 8 lipca 2003r. jako jeden z priorytetów uznaje tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie 

kształcenia ustawicznego i rozwój usług doradczych 

 

Cele szkolnego doradztwa zawodowego 

 Przygotowanie ucznia do roli pracownika.  

 Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych.  

 Pomoc nauczycielom w realizacji w ramach lekcji przedmiotowych, tematów 

związanych z wyborem zawodu.  

 Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny                      

i zawodowy uczniów.  

 Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje.  

 Pomoc uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.  

 Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych  

 Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich 

rodzicom.  

 Prowadzenie zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego 

planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej.  

 Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych                 

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

 Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły.  

 Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, 

wideo).  

 Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa.  

  Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru szkoły, a następnie zawodu zgodnie 

z ich zainteresowaniami i możliwościami. 

  Kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy  

  Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.  

  Kształtowanie umiejętności analizowania swoich cech osobowości 

  Dostarczanie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy  

 Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.  

  Kształtowanie szacunku do pracy.  

  Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.  

 

Wewnątrzszkolny  System Doradztwa Zawodowego zakłada realizację celów 

kierunkowanych bezpośrednio na ucznia, nauczyciela i rodzica. 

 

Cele związane z uczniem:  
- przygotowanie uczniów do trafnego wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej na różnych 

etapach kształcenia 

 - zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu rynku edukacyjnego, rynku  pracy, zawodów 

przyszłości, kierunków studiów, 

 - nabycie umiejętności opracowania indywidualnego planu działania - myślenie o swojej 

przyszłości,  

- poznanie własnych umiejętności, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych.  



 

Cele związane rodzicem: 

 - wyposażenie w wiedzę z zakresu rynku edukacyjnego w Warszawie - oferty szkół, 

kształcenie zawodowe, zdobywanie kwalifikacji zawodowych, 

 - zapoznanie z lokalnym  rynkiem pracy, spotkania doradców na zebraniach z rodzicami, 

 - uświadomienie rodzicom  ich ważnej roli w procesie przygotowania dziecka do wyborów 

edukacyjno-zawodowych,  

- pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych dziecka i wspólnym planowaniu drogi 

zawodowej, 

 - wskazanie źródeł informacji - informatory, publikacje, adresy internetowe. 

 

Cele związane z nauczycielem:  
- przygotowanie nauczycieli, pedagogów do roli doradcy zawodowego ucznia , 

 - wyposażenie w materiały dydaktyczne, pakiety narzędzi diagnostycznych, scenariusze do 

prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego,  

- organizowanie szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów, 

 - zapewnienie dostępu do aktualnych informacji z zakresu doradztwa zawodowego dla 

uczniów. 

 

Koncepcja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

 zakłada realizację  programu: 

 

„Poznanie siebie” 

1. Poznanie siebie - zainteresowania 

2. Poznanie siebie - sposoby spędzania czasu 

3. Kim chcę zostać w przyszłości? 

4. Charakterystyka  zawodów 

 

Metody przy realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu  Doradztwa Zawodowego 

 

-  zajęcia warsztatowe 

-  mini wykłady 

-  konsultacje 

-  tworzenie projektów 

-  spotkania z przedstawicielami zawodów 

-  wycieczki  zawodoznawcze 

-  konkursy 

-  targi 

 

Zadania Szkolnego Koordynatora Doradztwa Zawodowego  
 

-  kompleksowa realizacja programu Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego, 

 - opracowanie i przedstawienie dyrektorowi szkoły harmonogramu realizacji programu, 

 - udział w spotkaniach  z koordynatorami poradni psychologiczno- pedagogicznych, 

 - udział w szkoleniach, 

 - zorganizowanie spotkania informacyjnego dla rady pedagogicznej we współpracy 

z koordynatorami poradni psychologiczno- pedagogicznych,  

 - powołanie zespołu nauczycieli współpracujących w szkole i realizujących  zadania 

programu WSDZ,  



- opracowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i przedstawienie  radzie 

pedagogicznej, 

 - przeszkolenie nauczycieli realizujących scenariusze zajęć,  

-  cykliczne spotkania z koordynatorami poradni, 

 - organizacja punktu informacji zawodowej dla uczniów, 

 - wnioskowanie do dyrektora szkoły o pomoce zawodoznawcze: informatory, broszury, 

ulotki, programy komputerowe, filmy, testy, kwestionariusze, 

 - przekazywanie informacji uczniom o konkursach, targach edukacyjnych, 

 - organizowanie wycieczek zawodoznawczych , warsztatów , spotkań z przedstawicielami 

zawodów i uczelni, 

 - organizacja na terenie szkoły prelekcji , pogadanek dla rodziców, 

 - organizacja spotkań, indywidualnych konsultacji z doradcami z poradni na terenie szkoły 

dla uczniów i rodziców, 

 - monitorowanie na bieżąco realizacji zajęć, współpraca z poradnią, 

 - sporządzanie informacji zwrotnych – ewaluacja dla koordynatorów poradni dotycząca 

realizacji zajęć w szkole (ilościowa i jakościowa według opracowanych standardów).  

 

Efekty działań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

 

1. Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w społeczeństwie i aktywnego wejścia na 

rynek pracy. 

2.  Nabycie umiejętności rozpoznawania przez uczniów swoich mocnych i słabych stron. 

3. Nabycie umiejętności planowania własnej kariery zawodowej. 

4.  Poznanie własnych  zainteresowań , zdolności, umiejętności. 

 

 

Opracowanie 

Szkolny Koordynator Doradztwa Zawodowego 

Alicja Reda 

 


