
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM 

DORADZTWA ZAWODOWEGO  
w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Ziemi        

Gdańskiej. 

 

1.Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 

Ziemi Gdańskiej  

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru 

dalszej drogi kształcenia. System ten określa rolę i zadania osób odpowiedzialnych w ramach 

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

Adresatami projektu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i instytucje wspomagające proces 

doradczy. Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, 

który wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją 

wartość, ma plany na przyszłość. 

 

2. Założenia i cele WSDZ  

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że: 

 wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji 

podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia; 

  na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, 

ścieżek edukacyjnych i rynku pracy; 

 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; 

  preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w 

toku życia człowieka; 

 działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane wg 

harmonogramu pracy szkoły; 

 WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami 

(Radą Pedagogiczną) 



 ;WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez 

szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny 

charakter. 

 Cele programu WSDZ: 

 Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu. Cel główny 

wykazuje 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 

 Cele szczegółowe 

 Uczniowie : 

 rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz 

kształtowania właściwych relacji społecznych; 

 wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty; 

  posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia; ; 

 Nauczyciele: 

 potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów 

  rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje; 

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

specjalistów; 

 znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji; 

 włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa 

zawodowego w szkole. 

 Rodzice: 

  znają swoje dziecko;  

 są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”; 

  znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu; 

 znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji; 

 wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych; 

 angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, zakłady pracy). 

  

 3. Przepisy prawa polskiego i unijnego dotyczące doradztwa zawodowego  

Najważniejsze założenia związane z realizacją WSDZ w szkole zawarte są w dokumentach: 

 Ustawa z dnia14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe( Dz.U.z 2017r. poz.59): 

„Art.1. 

System oświaty zapewnia w szczególności: 



19)przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. 

Art.109. 1 

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

Ust.6. 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są organizowane dla uczniów klasy VII i VIII szkoły 

podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum. 

Ust. 7. 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze 

kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć prowadzonych w ramach 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

Art..47.1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 

rozporządzenia: 

/…/ 

3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym: 

/…/ 

c) minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

4) treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób realizacji  i 

organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach (cku, ckp, oddiz)oraz 

wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach i 

placówkach (cku, ckp, oddiz), uwzględniając rolę doradztwa zawodowego we wspieraniu 

uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych/…/” 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz.U.z 2017r.poz.60): 

„Art.292. 

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w 

oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony 

do użytku przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program zawiera 

treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz 

możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami 

zawodowymi. Ramowy plan nauczania w 8-letniej szkole podstawowej (zał.nr.1 stosuje się 

począwszy od roku szkolnego 2017/2018)” 

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty( Dz.U.z 2016r. poz.1943) 

Zapisy ustawowe dotyczące doradztwa zawodowego. 



 

4. Funkcjonowanie WSDZ w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Ziemi 

Gdańskiej w Pszczółkach . 

Za realizację WSDZ odpowiada Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, pedagog, psycholog 

szkolny, bibliotekarz, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i inne osoby wspomagające 

działania doradcze. 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. 

 

 5. Formy, metody i techniki pracy doradczej. 

 Formy pracy adresowane do uczniów: 

 zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności 

planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i 

swoich predyspozycji zawodowych. 

 warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i 

współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem 

 udostępnianie informacji o zawodach, szkołach 

  Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów 

 prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów 

 udzielanie indywidualnych porad uczniom 

 organizowanie wycieczek. 

 Metody w poradnictwie grupowym najczęściej stosowane w pracy doradczej to:  

 aktywizujące problemowe - burza mózgów, dyskusja 

 metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról 

 metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy) 

 metody audiowizualne - filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy 

multimedialne, prezentacje multimedialne 

 treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki 

  

6. WSDZ na rok szkolny 2017/2018 

MOGĘ- CHCĘ- POTRZEBA 

Program oparty o model „mogę- chcę- potrzeba”. Pierwsza grupa scenariuszy określana jako 

„ mogę „zawiera informacje o umiejętnościach, uzdolnieniach, i talentach ucznia, druga 

część zatytułowana „ chcę” daje wiedzę om pragnieniach, zainteresowaniach, planach i 

marzeniach młodzieży. Ostatnią składową programu stanowią scenariusze ukierunkowane 



na to, czego uczniom „ potrzeba”, zamieszczone w nich zostały ćwiczenia dotyczące rynku 

pracy, uwarunkowań społeczno- ekonomicznych, trendów  w polityce zatrudnienia. 

 

EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU 

Opis zakładanych programowych efektów kształcenia ucznia: 

W zakresie wiedzy uczeń: 

- zna pojęcia związane z tematyką rynku pracy, kwalifikacji zawodowych; 

-zna swoje możliwości psychofizyczne i predyspozycje zawodowe: 

-rozumie zależności pomiędzy zainteresowaniami  a wyborem zawodu; 

- zna umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach 

zawodowych i społecznych. 

 W zakresie umiejętności uczeń: 

- umie rozwijać swoje zainteresowania; 

- wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego, aby 

trafnie określić swoje predyspozycje, zdolności, umiejętności; 

- samodzielnie lub z pomocą doradcy planuje dalszą ścieżkę rozwoju edukacyjno-

zawodowego. 

W zakresie kompetencji uczeń: 

- skutecznie współpracuje z kolegami w zespole; 

-przyjmuje twórczą i refleksyjną postawę wobec przekonań , sposobu postępowania innych 

ludzi; 

- rozwiązuje konflikty powstające podczas pracy zawodowej. 

 

TEMATY ZAJĘĆ: 

1. Zawody w moim najbliższym otoczeniu. 

2. Moja przyszłość edukacyjno- zawodowa 

3. Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową. 

4. Umiejętności a zawód 

5. Moje umiejętności 

6. Kompetencje na rynku pracy 

7. Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej 

8. Kwalifikacje jak klocki lego 

9. Wszyscy jesteśmy zdolni 

10. Czym się interesuję? 



 

7.EWALUACJA 

 

 1. Propozycje uczniów klas ósmych w wyborze przyszłej szkoły. 

 2. Ewaluacja ustna programu, na podstawie informacji zwrotnej przekazanej przez uczniów i 

rodziców swoim wychowawcom – ocena przydatności zajęć z zakresu orientacji i doradztwa 

zawodowego. 

 

 

 Efektem końcowym WSDZ  jest przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w 

wyborze dalszego kształcenia oraz przygotowanie absolwenta do ukształtowania orientacji 

zawodowej, umożliwiającej mu aktywne funkcjonowanie na krajowym i unijnym rynku 

pracy. 

  

 

  

 


