
 
 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1  

z dnia 28.09.2022 r. 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SZYSTEM 

DORADZTWA ZAWODOWEGO  

W ZESPOLE SZKÓŁ W SZUMOWIE 

SPIS TREŚCI 

PODSTAWA PRAWNA ............................................................................................................ 2 

WSTĘP ....................................................................................................................................... 2 

PODSTAWOWE POJĘCIA ....................................................................................................... 3 

CELE I ZADANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA 

ZAWODOWEGO (WSDZ) ....................................................................................................... 4 

1. CELE WSDZ ..................................................................................................................... 4 

2. ZADANIA WSDZ .............................................................................................................. 4 

3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEM DORADZTWA 

ZAWODOWEGO ......................................................................................................................... 5 

FORMY, METODY I TECHNIKI PRACY DORADCZEJ ...................................................... 5 

1. FORMY ............................................................................................................................... 5 

CELE DZIAŁANIA I ZADANIA  SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO ................ 6 

1. CELE DZIAŁANIA SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO .................................................. 6 

2. ZADANIA SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO .............................................................. 6 

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE 

SZKÓŁ W SZUMOWIE ............................................................................................................ 7 

1. OBSZARY TEMATYCZNE REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU ................................................. 7 

2. OBSZARY TEMATYCZNE REALIZOWANE W KLASACH I-III ................................................. 8 

3. OBSZARY TEMATYCZNE REALIZOWANE W KLASACH IV-VI .............................................. 9 

4. OBSZARY TEMATYCZNE REALIZOWANE W KLASACH VII-VIII ........................................ 10 

PODSUMOWANIE ................................................................................................................. 11 

 



 

2 
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PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.  

nr 256, poz. 2572 ze zm.). 

2. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r.  

poz. 59 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie 

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

Rozdział I 

WSTĘP 

Wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-

zawodowych jest zadaniem statutowym szkoły. Wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego stwarza możliwości i pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych  

z wyborem kierunku kształcenia, drogi kształcenia i planowaniem kariery zawodowej. 

Planowanie kariery zawodowej i pierwsze decyzje edukacyjno-zawodowe to okres 

przypadający na lata szkoły podstawowej. W naturalny sposób szkoła jest więc środowiskiem, 

które ma bezpośredni wpływ na te decyzje, powinna wspierać rodziców i świadczyć pomoc 

uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.  

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) to ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomych wyborów 

edukacyjno-zawodowych, czyli do wyboru szkoły ponadpodstawowej, poziomu i kierunku 

kształcenia, przyszłego zawodu.  

WSDZ określa role i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań, czas  

i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty i metody pracy. Doradztwo zawodowe w szkole 

podstawowej jest nieodłączną częścią procesu wychowania i służy prawidłowemu rozpoznaniu 

przez ucznia swojego potencjału edukacyjno- zawodowego. Celem nauczania i wychowania 

jest optymalne przygotowanie młodzieży do aktywnego funkcjonowania we współczesnym 

społeczeństwie, a przede wszystkim do podjęcia pracy zawodowej, zgodnej z możliwościami 

jednostki i uwarunkowaniami rynku pracy. 

Wspólne planowanie działań systemowych przez specjalistów i nauczycieli pozwoli 

podzielić się poszczególnymi zadaniami adekwatnie do posiadanej przez nich wiedzy, 

doświadczeń, kompetencji w obszarze wychowania, przedsiębiorczości, doradztwa i orientacji 

zawodowej. Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w szkole w ciągu roku 

szkolnego, zgodnie harmonogramem działań WSDZ:  

• jest skierowany do uczniów, ich rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli,  

• ma charakter planowych działań i koordynowany jest przez szkolnego koordynatora ds. 

doradztwa zawodowego,  

• obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami, prawnymi opiekunami 

oraz nauczycielami. 

Na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza dotycząca ścieżek 

edukacyjnych, zawodów i rynku pracy oraz cechy osobowościowe jednostki (temperament, 
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charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności) a także umiejętności, 

doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj  

i poziom wykształcenia, wpływ rodziny, aktywność własna jednostki. 

Rozdział II 

PODSTAWOWE POJĘCIA 

PORADNICTWO ZAWODOWE  

Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce  

w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom  

i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce 

satysfakcję i zawodowy sukces.1 

ORIENTACJA ZAWODOWA 

Działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji - mające na celu 

przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest 

podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.2 

DORADZTWO ZAWODOWE 

Świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy  

w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki  

i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.3 

DORADCA ZAWODOWY 

Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, 

młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, 

uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy 

oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie 

orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość 

psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki 

przekazywania informacji zawodowej.4 

 

INFORMACJA ZAWODOWA 

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.5 

 

 
1 W. Trzeciak: Ogólne zasady funkcjonowania poradnictwa zawodowego w systemie urzędów pracy. (1996) Wyd. 

KUP. s. 4, maszynopis 
2 K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji (1999) 

Problemy poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego. Nr 2/11. s. 29) 
3 Tamże, s.29 
4 Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. 1995. Wyd. MPiPS. Tom V, Zeszyt 2 cz. II. s. 497 
5 K. Lelińska: Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu metodą zajęć praktycznych. (1985). WSiP. s. 35 
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INFORMACJA EDUKACYJNA 

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych  

z dalszym kształceniem.  

ZAWÓD 

Wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych 

w uregulowany sposób i systematycznie, stanowiący podstawę utrzymania i zapewniający 

pozycję w społeczeństwie.6 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA   

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

poziomu i kierunku kształcenia. System powinien określać: role i zadania doradcy w ramach 

rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, formy i metody 

pracy.  

Rozdział III 

CELE I ZADANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU 

DORADZTWA ZAWODOWEGO (WSDZ) 

1. Cele WSDZ7 

1.1. Kształtowanie aktywnych postaw uczniów Zespołu Szkół w Szumowie pozwalających na 

efektywne radzenie sobie z problemami związanymi z wyborem dalszej drogi edukacyjnej 

i zawodowej. 

1.2. Określenie własnego potencjału jako podstawy do kształtowania przyszłości. 

1.3. Kształtowanie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy. 

1.4. Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy. 

2. Zadania WSDZ8 

2.1. WSDZ w ramach pracy z uczniami obejmuje: 

a) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych 

oraz kształtowania właściwych relacji społecznych,  

b) wskazywanie, jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty,  

c) nabywanie informacji o zawodach z najbliższego otoczenia. 

2.2. WSDZ w ramach pracy z rodzicami obejmuje: 

a) wspomagania w przygotowaniu do pełnienia roli „doradców”,  

b) uświadamianie czynników ważnych przy wyborze szkoły i zawodu,  

c) przedstawianie oferty szkół, zasad rekrutacji,  

d) wskazywanie, gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych,  

e) zachęcanie do angażowania się rodziców w pracę doradczą szkoły (np. prezentują 

swoje zawody, zakłady pracy).  

 
6 J. Szczepański: Czynniki kształtujące zawód i strukturę zawodową. Socjologia zawodów. (1965) KiW 
7 Szkolny doradca zawodowy, (2003), KOWEZiU s. 7 
8 Szkolny doradca zawodowy, (2003), KOWEZiU s. 8 
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2.3. WSDZ w ramach pracy z Radą Pedagogiczną obejmuje: 

a) diagnozowanie potrzeb i zasobów uczniów,  

b) rozwijanie talentów, zainteresowań, zdolności, predyspozycji,  

c) wspieranie rodziców w procesie doradczym, udziela informacji, lub kieruje do 

specjalistów,  

d) poznawanie oferty szkół, zasady rekrutacji,  

e) włączanie przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa 

zawodowego w szkole.  

3. Osoby odpowiedzialne za realizację wewnątrzszkolnego system doradztwa 

zawodowego  

3.1 Osoby odpowiedzialne za realizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego: 

− dyrektor Zespołu Szkół w Szumowie,  

− doradca zawodowy,  

− wychowawcy,  

− nauczyciele przedmiotowi,  

− specjaliści,  

− nauczyciel bibliotekarz,  

− uczniowie klas 0-8,  

− dzieci przedszkolne, 

− rodzice.  

3.2 Zakres zadań poszczególnych osób zaangażowanych w proces doradczy wynika  

z kompetencji, profilu wykształcenia, wykładanych treści oraz podstawy programowej  

w szkole podstawowej.  

3.3 Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi jej pracę.  

3.4 Doradztwo zawodowe obejmuje spójne działania szkoły w zakresie pracy indywidualnej  

i grupowej z uczniami przy wsparciu i poradnictwie nauczycieli oraz zaangażowaniu 

rodziców. Działania mają charakter zaplanowany, systematyczny. Jest to zobowiązanie  

i wysiłek całej społeczności szkolnej, w której poszczególne grupy podejmują określone 

działania.  

Rozdział IV 

FORMY, METODY I TECHNIKI PRACY DORADCZEJ 

1. Formy 

1.1. Formy pracy adresowane do uczniów to:  

a) udzielanie indywidualnych porad uczniom,  

b) organizowanie wycieczek.  

c) zajęcia warsztatowe służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności 

autoprezentacji,  

d) udostępnianie informacji o szkołach i zawodach,  

e) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,  

f) zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności 

planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej,  
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g) zajęcia warsztatowe służące samopoznaniu i określeniu predyspozycji 

zawodowych,  

h) warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i 

współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem.  

1.2 Formy działań adresowane do nauczycieli to:  

a) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą,  

b) wspólne tworzenie z uczniami informacji poświęconych zagadnieniom planowania 

kariery i pracy zawodowej.  

1.3 Formy działań adresowane do rodziców/prawnych opiekunów to:  

a) gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowych.  

b) zachęcanie i włączanie rodziców / prawnych opiekunów w proces doradczy szkoły, 

np. poprzez przedstawianie wykonywanych przez siebie zawodów  

c) indywidualne konsultacje i porady udzielane przez nauczycieli/specjalistów.  

1.4 Metody w poradnictwie grupowym najczęściej stosowane w pracy doradczej to:  

a) metoda dramy; inscenizacje i odgrywanie ról,  

b) metody testowe,  

c) metody audiowizualne; filmy edukacyjne, programy multimedialne, prezentacje 

multimedialne,  

d) treningi umiejętności społecznych; mini wykłady, pogadanki, dyskusje,  

e) techniki plastyczne, gry i zabawy.  

f) aktywizujące, problemowe, burza mózgów, dyskusja.  

Rozdział V 

CELE DZIAŁANIA I ZADANIA  

SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO 

1. Cele działania szkolnego doradcy zawodowego 

1.1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz 

opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej. 

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

a) bezrobocie, 

b) problemy zdrowotne, 

c) adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej. 

1.3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika. 

1.4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie 

decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

1.5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach 

lekcji przedmiotowych. 

1.6. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy 

ucznia. 

2. Zadania szkolnego doradcy zawodowego 

2.1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje  

i pomoc w planowaniu kariery zawodowej. 
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2.2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych  

i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia zawodowego. 

2.3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (uczniom, rodzicom, nauczycielom), źródeł 

dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim 

i światowym na temat: 

a) rynku pracy, 

b) trendów rozwojowych w świcie zawodów, 

c) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach 

świata pracy, 

d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych  

w życiu codziennym i zawodowym, 

e) alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi  

i niedostosowaniem społecznym. 

2.4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom. 

2.5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej. 

2.6. Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: psychologów w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych, doradców urzędu pracy, lekarzy, pedagoga. 

2.7. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: 

a) tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego, zgodnie ze statutem szkoły, 

b) realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, 

zawartych w programie wychowawczym szkoły. 

2.8. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji. 

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

wideo, itp.) oraz udostępnienie ich osobom zainteresowanym. 

2.10. Współpraca z instytucjami wspierającymi  wewnątrzszkolny system doradztwa: 

kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, itp. 

Rozdział VI 

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA 

ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W SZUMOWIE 

1. Obszary tematyczne realizowane w przedszkolu 

1.1 Samopoznanie 

Dziecko: 

a) określa, co lubi robić; 

b) podaje przykłady różnych zainteresowań; 

c) określa, co robi dobrze; 

d) podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych. 

1.2 Świat zawodów i rynek pracy 

Dziecko: 

a) odgrywa różne role zawodowe w zabawie; 
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b) podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu 

i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje  

i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby; 

c) wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku 

oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, 

koncert, pocztę; 

d) podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny; 

e) opowiada o sobie w grupie rówieśniczej. 

1.3 Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

Dziecko: 

a) nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej); 

b) nazywa czynności, których lubi się uczyć. 

1.4 Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

Dziecko: 

a) opowiada, kim chciałoby zostać; 

b) na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy 

rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do 

realizacji celu; 

c) podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie  

i w ramach działań grupy rówieśniczej. 

2. Obszary tematyczne realizowane w klasach I-III 

2.1 Poznanie siebie 

Uczeń: 

a) opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać; 

b) prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób; 

c) podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi; 

d) podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach; 

e) podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla 

niego i dla innych. 

2.2 Świat zawodów i rynek pracy 

Uczeń: 

a) odgrywa różne role zawodowe w zabawie; 

b) podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym 

otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach; 

c) opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych 

przykładach; 

d) omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym 

funkcjonuje; 

e) opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu; 

f) posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób 

twórczy i niekonwencjonalny. 
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2.3 Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

Uczeń: 

a) uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności; 

b) wskazuje treści, których lubi się uczyć; 

c) wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich. 

2.4 Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

Uczeń: 

a) opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić; 

b) planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności  

i zadania niezbędne do realizacji celu; 

c) próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio  

z jego osobą. 

3. Obszary tematyczne realizowane w klasach IV-VI 

3.1 Poznawanie własnych zasobów 

Uczeń: 

a) określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje; 

b) wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych 

dziedzinach życia; 

c) podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując 

wnioski na przyszłość; 

d) prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem 

zaciekawienia odbiorców. 

3.2 Świat zawodów i rynek pracy 

Uczeń: 

a) wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych 

dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach; 

b) opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka; 

c) podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

d) posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób 

twórczy i niekonwencjonalny; 

e) wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą. 

3.3 Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

Uczeń: 

a) wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu 

przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki; 

b) wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć; 

c) samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

3.4 Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

Uczeń: 

a) opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych; 

b) planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności  

i zadania niezbędne do realizacji celu; 
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c) próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio 

lub pośrednio z jego osobą. 

4. Obszary tematyczne realizowane w klasach VII-VIII 

4.1 Poznawanie własnych zasobów 

Uczeń: 

a) określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych; 

b) rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, 

predyspozycje zawodowe); 

c) dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej 

informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł; 

d) rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów 

edukacyjno-zawodowych; 

e) rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań 

zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

f) określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich 

realizacji; 

g) określa własną hierarchię wartości i potrzeb. 

4.2 Świat zawodów i rynek pracy 

Uczeń: 

a) wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane 

zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich 

uzyskiwania; 

b) porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami 

pracodawców; 

c) wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy,  

z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy; 

d) uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka; 

e) analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy; 

f) wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową; 

g) dokonuje autoprezentacji; 

h) charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-

zawodowej, w tym instytucje rynku pracy. 

4.3 Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

Uczeń: 

a) analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem 

możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji; 

b) analizuje kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w kontekście 

rozpoznania własnych zasobów; 

c) charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji 

pozaformalnej i nieformalnej; 

d) określa znaczenie uczenia się przez całe życie. 
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4.4 Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

Uczeń: 

a) dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy 

wsparciu doradczym; 

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

c) identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-

zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy; 

d) planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych 

wyborów. 

Rozdział VII 

PODSUMOWANIE 

Doradztwo zawodowe zostało wprowadzone do szkół jako wsparcie młodzieży i ich 

rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Planowanie i rozwój 

kariery jest procesem złożonym i długotrwałym, zatem powinien zaczynać się już  

w dzieciństwie i trwać przez całe życie. Rolą doradców zawodowych jest zatem towarzyszenie 

człowiekowi i pomaganie mu w poruszaniu się na rynku edukacyjno-zawodowym.  

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, spójny ze Statutem Szkoły oraz 

Programem Profilaktyczno-Wychowawczym, stanowi wytyczne nie tylko dla doradcy 

zawodowego, lecz dla nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz uczniów. Ujęte w nim działania 

mają na celu właściwe przygotowanie młodych ludzi do wyboru zawodu lub dalszej ścieżki 

kształcenia. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma pomóc młodzieży  

w poznaniu siebie i określeniu własnych predyspozycji zawodowych, poznania rynku pracy  

i zasad rządzących nim. 

Kształtowanie aktywności zawodowej uczniów, pomoc ich rodzinom w planowaniu 

kariery zawodowej, dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 

świadome i trafne decyzje edukacyjne i zawodowe, zmniejszenie niepowodzeń szkolnych oraz 

w konsekwencji dokonywanie niewłaściwych wyborów oraz utworzenie na terenie szkoły bazy 

informacji edukacyjnej i zawodowej to pożądane efekty działań doradcy zawodowego we 

współpracy z nauczycielami, pedagogiem, uczniami i rodzicami w oparciu o Wewnątrzszkolny 

System Doradztwa Zawodowego. 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego został przyjęty do realizacji w Zespole 

Szkół w Szumowie 28.09.2022 roku. 

 

 


