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Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Pedagogicznej 

 Szkoły Podstawowej nr 14 w Pabianicach 

 Nr 3/2017/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 

im. STANISŁAWA STASZICA W PABIANICACH 

  

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, zwany dalej „systemem doradztwa” 

obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania 

uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. Za realizację systemu doradztwa odpowiada 

dyrektor szkoły oraz wyznaczony przez niego doradca zawodowy, pedagog szkolny, 

wychowawcy (w szczególności wychowawcy klas VII i VIII), nauczyciel wychowania do 

życia w rodzinie. 

 Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. 

zm.). 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i 

udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach              i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591 z późn. zm.). 

3. Statut Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stanisława .Staszica w Pabianicach. 

1.  Założenia szkolnego doradztwa zawodowego: 

1. Wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji 

podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia. 

2. Na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, ścieżek 

edukacyjnych i rynku pracy. 

3. Na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, 

charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, doświadczenia, 

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

wykształcenia, wpływ rodziny, aktywność własna jednostki. 

4. Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń z dzieciństwa i rozwijają się w toku 

życia człowieka. 

5. Działania w ramach systemu doradztwa muszą być systematyczne, zaplanowane 

i realizowane według harmonogramu pracy szkoły.  

6. System doradztwa obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami 

i nauczycielami.  
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7. System doradztwa ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest 

przez osobę wyznaczoną przez dyrektora szkoły, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają 

spójny charakter. 

8. System doradztwa podlega ewaluacji. Doradca zawodowy sporządzi sprawozdanie na 

podstawie ankiety ewaluacyjnej, przeprowadzonej wśród uczniów klas VII i VIII. 

2.  Cele szkolnego doradztwa zawodowego: 

Celem ogólnym jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego 

kształcenia i zawodu. Cel ten nakazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych 

umiejętności i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach 

zawodowych i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do 

systematycznych oddziaływań wychowawczo – doradczych. 

3.  Cele szczegółowe: 

1) Uczeń: 

a) zna swój potencjał edukacyjny, psychologiczny (predyspozycje, mocne strony                               

i ograniczenia, zainteresowania, uzdolnienia), 

b) posiada informacje na temat różnych grup zawodowych (charakterystyka 

wykonywanej pracy, wymagania do wykonywania konkretnego zawodu, 

przeciwwskazania zdrowotne) 

c) rozwija swoje umiejętności i zainteresowania, wie jak się uczyć 

d) rozwija umiejętności pracy w zespole (komunikatywność, zaangażowanie, 

właściwe relacje społeczne) 

e) prezentuje postawę szacunku do pracy 

f) zna czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu 

g) rozwija umiejętność podejmowania decyzji 

h) jest otwarty i przygotowany na wyzwania współczesnego świata (gotowość do 

zmian) 

 

2) Nauczyciele: 

a) potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów 

b) wykorzystują wiedzę o uczniu, pomagają mu określać jego ścieżkę edukacyjną 

i zawodową 

c) umożliwiają rozwój zainteresowań i zdolności uczniów 

d) realizują tematy związane z wyborem zawodu metodami aktywnymi zgodnie 

z zaleceniami 

e) wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują do 

specjalistów 

f) włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w realizowanie doradztwa 

zawodowego w szkole 

 

3) Rodzice: 

a) są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców” 

b) znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu 

c) znają ofertę szkół ponadpodstawowych i zasady oraz terminarz rekrutacji (dotyczy 

rodziców uczniów klas siódmych) 
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d) angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody i zakłady 

pracy) 

e) wiedzą, gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych. 

4.  Zadania doradcy zawodowego 

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i 

zawodowe oraz  pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.  

 

2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

 

3. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym 

planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego 

poszukiwania kierunków dalszego kształcenia, poszukiwania pracy, prezentowania się na 

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

pracy. 

 

4. Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.  

 

5. Wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 

6. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.  

 

7. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.  

 

8. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz udostępnianie 

ich osobom zainteresowanym. 

 

9. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji udzielanych porad i osób korzystających z usług 

doradcy zawodowego, z przeprowadzonej ewaluacji, sporządzanie sprawozdań z prowadzonej 

działalności. 

 

10. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa. 

5. Metody i forma pracy doradczej: 

1). zajęcia warsztatowe (grupowe) nastawione na wzmacnianie: poczucia wartości, swoich 

kompetencji i mocnych stron; umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej; 

umiejętności podejmowania trafnych wyborów; wiedzy na temat rynku edukacyjnego, rynku 

pracy i zawodów; 

2). mini wykład, pogadanka, prezentacje, pokazy, spotkania z przedstawicielami zawodów; 

3) metody aktywizujące; praca w grupach, „burza mózgów”, drama, udział w wycieczkach, 

konkursach, targach, projektach; 

4) indywidualne porady. 
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6. Instytucje i osoby wspierające 

Instytucjami i osobami wspierającymi działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego są: 

1. Pedagog szkolny 

2. Zaproszeni rodzice, prezentujący swoje zawody 

3. Wybrane szkoły ponadpodstawowe 

4. Wybrane zakłady pracy w najbliższej okolicy 

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

7.Tematy zajęć 

1)Tematy zajęć w klasach VII  stanowią załącznik nr 1 do Wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego. 

2) Tematy zajęć w klasach VIII stanowią załącznik nr 2 do Wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego 
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Załącznik nr 1 do Wewnątrzszkolnego Systemu doradztwa zawodowego 

 

Bloki 

tematyczne 
Tematy zajęć w klasach VII 

Czas przeznaczony  

na realizację 
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1. Wszyscy jesteśmy zdolni! 45 minut 

2. Praca w grupie jako przykład kompetencji 

kluczowej. 

45 minut 

3. Umiejętności a zawód. 45 minut 

4. Moje umiejętności. 45 minut 

5. Czym się interesuję? 45 minut 
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6. Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-

zawodową? 

45 minut 

7. Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa. 
45 minut 

R
y

n
ek

 

p
ra

cy
 

8. Zawody w moim najbliższym otoczeniu. 45 minut 

9. Od elektryka do kierownika. 45 minut 

10. Kompetencje na rynku pracy. 45 minut 

 

 


