
 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYTSEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUKLÓWCE RADZIEJOWICKIEJ  

 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że: 

 wybór zawodu jest procesem będącym sekwencją decyzji podejmowanych na przestrzeni 

całego 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, zdolności), zainteresowania, umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości, 

czynniki emocjonalne, zdrowotne, a także wpływ otoczenia i aktywność własna  

 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  

 WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez 

szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny 

charakter 

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze 

zm.). 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.-  Prawo oświatowe. 

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

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 nr 61, poz. 624 ze 

zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych 

i ponadpodstawowych oraz placówkach 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie 

doradztwa zawodowego  

 

 

 

 



 

 

Cel główny WSDZ: 

 Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu. 

Cele szczegółowe: 

Uczniowie: 

 rozwijają umiejętności pracy zespołowej oraz kształtowania właściwych relacji społecznych  

 wiedzą jak rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty  

 posiadają informacje o zawodach, ofercie edukacyjnej i rynku pracy  

 potrafią podejmować decyzje w oparciu o wiedzę o swoich zasobach 

 

 Nauczyciele:  

 potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów  

 rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje uczniów  

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

 znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji  

 włączają partnerów w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole  

 

Rodzice:  

 znają mocne i słabe strony swojego dziecka  

 są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „pierwszych doradców” 

 znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu  

 znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji  

 wiedzą, gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci  

 angażują się w pracę doradczą szkoły 

 

 



 

 

Funkcjonowanie WSDZ w Szkole Podstawowej 

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

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

działania doradcze. 

Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w szkole i w oddziałach 

przedszkolnych w ciągu roku szkolnego, zgodnie harmonogramem działań WSDZ. 

1. Przedszkole – działania obejmujące preorientację zawodową, mającą na celu wstępne 

zapoznanie dzieci z zawodami oraz pobudzanie ich zainteresowań i uzdolnień. Wymienione 

działania będą realizowane: 

- na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z programem wychowania 

przedszkolnego 

- w ramach wizyt zawodoznawczych 

2. Klasy I – VI – działania obejmujące orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie 

uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji 

oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. Wymienione 

działania bedą realizowane: 

- na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  

- na zajęciach z wychowawcą 

- w ramach wizyt zawodoznawczych  

3. Klasy  VII – V III – działania mające na celu wspieranie uczniów w procesie 

przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i 

zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz 

informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy. Wymienione działania będą realizowane: 

- w trakcie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego 

- w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

- w trakcie godzin z wychowawcą  

- w ramach wizyt zawodoznawczych  

 

 

 

 



 

 

Formy pracy adresowane do uczniów: 

 badanie zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole (wywiad, 

kwestionariusz ankiety),  

 zajęcia 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, 

 udzielanie indywidualnych porad uczniom, 

 organizowanie wycieczek zawodoznawczych.  

 

Formy pracy adresowane do nauczycieli: 

 warsztaty dla nauczycieli z zakresu poradnictwa zawodowego,  

 indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,  

 pomoc w opracowaniu scenariuszy zajęć realizowanych podczas godzin wychowawczych.  

 

Formy pracy adresowane do rodziców: 

 udostępnianie informacji o zawodach, szkołach  

 

 spotkania z rodzicami mające na celu rozwijanie umiejętności wspierania dziecka w 

planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej  

 

 zapraszanie rodziców do współpracy ze szkołą w podejmowaniu działań z zakresu 

doradztwa edukacyjno-zawodowego 

 

 

 



 

 

Metody pracy:  

Indywidualne:  

 wywiad 

 rozmowa doradcza 

 obserwacja 

 metody testowe  

Grupowe:  

 aktywizujące problemowe - burza mózgów, dyskusja  

 metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról  

 metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy)  

 metody audiowizualne - filmy edukacyjne, zasoby Internetu, programy multimedialne, 

prezentacje multimedialne  

 treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki  

 techniki plastyczne, wzmacniające myślenie kreatywne, gry i zabawy 

 

Efekty wynikające z wdrożenia WSDZ w szkole 

 kształtowanie aktywności zawodowej uczniów  

 pomoc rodzicom i opiekunom w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych 

z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci  

 dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców  

 świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe  

 zrozumienie mechanizmów rynku pracy  

 świadome planowanie swoich działań  

 świadomość ponoszenia konsekwencji złych decyzji  

 zrozumienie roli kształcenia ustawicznego  

 wspieranie motywacji wewnętrznej 

 

 

 



 

 

Zadania w ramach WSDZ 

Obszar 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów  

na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia  

i kariery zawodowej 

Lp. Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Czas realizacji 

1. Indywidualne rozmowy z uczniami i ich 

rodzicami 

doradca 

zawodowy, 

specjaliści, 

wychowawcy 

oddziałów 

klasowych 

cały rok szkolny 

2. Przeprowadzenie badania predyspozycji 

zawodowych w klasach 3  testem  

„Labirynt zawodów” 

wychowawcy 

oddziałów 

klasowych 

listopad 

3. Przeprowadzenie badania predyspozycji 

zawodowych w klasach 6 testem „Labirynt 

zawodów” 

wychowawcy 

oddziałów 

klasowych 

grudzień 

4. Gromadzenie scenariuszy zajęć oraz 

tworzenie nowych dotyczących potrzeb 

doradczych 

wychowawcy 

oddziałów 

klasowych , 

doradca zawodowy 

cały rok szkolny 

5. Prowadzenie rozmów z nauczycielami np. 

uczniów uzdolnionych 

wychowawcy 

oddziałów 

klasowych , 

specjaliści, 

nauczyciele 

przedmiotowi 

cały rok szkolny 

6.  Pomoc uczniowi w projektowaniu 

przyszłej ścieżki edukacyjno- zawodowej, 

wskazanie możliwości i form rozwijania 

indywidualnych zainteresowań i uzdolnień 

doradca 

zawodowy, 

specjaliści, 

wychowawcy 

oddziałów 

klasowych 

cały rok szkolny 

 

Obszar 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych  

i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

Lp. Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Czas realizacji 

1. Przygotowanie informatorów, teczek 

zawodów, ulotek i broszur 

doradca 

zawodowy, 

cały rok szkolny 



 

wychowawcy 

oddziałów 

klasowych 

2. Tworzenie 

ściennej  gazetki  zawodoznawczej 

doradca zawodowy cały rok szkolny 

3. Organizowanie wyjazdów na Dni Otwarte 

do szkół ponadpodstawowych dla klas 8 

wychowawcy 

oddziałów 

klasowych, doradca 

zawodowy 

marzec/kwiecień 

4.  Wyjazd na Targi Edukacyjne w 

Żyrardowie – klasa 8  

Wychowawcy 

oddziałów 

klasowych, 

Doradca 

zawodowy 

Kwiecień 

5. Wycieczki do zakładów pracy wychowawcy 

oddziałów 

klasowych, doradca 

zawodowy 

cały rok szkolny 

6. Spotkania z przedstawicielami szkół 

ponadpodstawowych 

doradca zawodowy marzec/ kwiecień 

7. Śledzenie zmian dotyczących doradztwa 

edukacyjno- zawodowego 

wszyscy 

nauczyciele, 

doradca 

zawodowy, 

wychowawcy 

oddziałów 

klasowych 

cały rok szkolny 

8. Spotkania uczniów przedszkola oraz 

szkoły podstawowej z przedstawicielami 

różnych zawodów  

wychowawcy 

oddziałów 

klasowych , 

doradca zawodowy 

cały rok szkolny 

 

Obszar 3. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. 

Lp. Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Czas realizacji 

1. Prowadzenie zajęć z uczniami z 

wykorzystaniem aktywnych metod pracy 

wszyscy 

nauczyciele 

cały rok szkolny 

2. Współpraca z PPP w Żyrardowie oraz 

zakładami pracy 

wszyscy 

nauczyciele 

cały rok szkolny 

3. Zapraszanie przedstawicieli zawodów na 

zajęcia z wychowawcą 

wychowawcy 

oddziałów 

klasowych, doradca 

cały rok szkolny 



 

zawodowy 

4. Zajęcia z doradztwa zawodowego w 

wymiarze min. 10 godzin w ramach 

podstawy programowej dla klasy 7 i 8 

doradca zawodowy cały rok szkolny  

 

Obszar 4. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez 

szkołę i placówkę. 

Lp. Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Czas realizacji 

1. Kontrolowanie zadań i terminów realizacji 

przeprowadzonych zadań. 

doradca zawodowy cały rok szkolny 

2. Aktualizowanie Wewnątrzszkolnego 

Systemu Doradztwa Zawodowego 

doradca zawodowy cały rok szkolny 

 

Obszar 5. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości 

działań w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego. 

Lp. Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Czas realizacji 

1. Zapoznanie nauczycieli z planem 

wewnątrzszkolnego doradztwa 

edukacyjno- zawodowego 

dyrektor szkoły wrzesień 

2. Przedstawienie na Radzie Pedagogicznej 

sprawozdania z realizacja zadań zawartych 

w planie działań w zakresie doradztwa 

edukacyjno- zawodowego 

doradca zawodowy czerwiec 

3. Udostępnienie nauczycielom scenariuszy 

zajęć, konspektów 

doradca zawodowy cały rok szkolny 

4. Określenie zakresu współpracy przy 

realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu 

Doradztwa zawodowego 

dyrektor szkoły, 

rada pedagogiczna, 

doradca 

zawodowy, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

oddziałów 

klasowych 

sierpień/ wrzesień 

 

 

 

 

 

 



 

 

Działania zawodoznawcze realizowane będą także na różnych przedmiotach. 

L.p Przedmiot Zadanie Realizujący 

1. Język polski Moje plany zawodowe 

i szkolne 

Nauczyciele j. polskiego  

2. Języki obce Nazwy zawodów – 

słowniczek 

Nauczyciele j. obcych 

3.  Informatyka Wzory pism urzędowych 

(redagowanie dokumentów, 

pisanie CV) 

Informatyk  

4.  Technika Poznajemy różne zawody Nauczyciel techniki 

5. Język polski, informatyka Redagowanie dokumentów 

aplikacyjnych 

Nauczyciele j. polskiego, 

informatyki 

6. Historia Zawodowe drzewo 

genealogiczne rodziny 

Nauczyciel historii 

6. Godzina z wychowawcą  Kształtowanie umiejętności 

komunikacyjnych oraz 

radzenia sobie ze stresem. 

Wychowawcy oddziału 

klasowego 

7. Godzina z wychowawcą Autoprezentacja  Wychowawcy oddziału 

klasowego 

8. Godzina z wychowawcą Wycieczki do zakładów 

pracy, poznanie zawodów 

Wychowawcy oddziału 

klasowego 

 

Spis instytucji do współpracy w ramach realizacji WSDZ:  

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żyrardowie 

- Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie, 

- szkoły ponadgimnazjalne. 

Osoby realizujące program: 

- dyrektor szkoły, 

- doradca zawodowy, 

- nauczyciel bibliotekarz, 

- nauczyciel świetlicy, 

- nauczyciele przedmiotowi, 

- wychowawcy oddziałów, 

- specjaliści (pedagog, psycholog, logopeda) 



 

- instytucje wspomagające: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Żyrardowie 

 

 


