
Doradca zawodowy  
w szkole 

 
 

Doradztwo zawodowe 
w szkole 



W naszej szkole pracuje doradca zawodowy. 

 

Funkcję tę pełni, ze względu na swoje 
wykształcenie, pedagog szkolny. 

 

Zapoznanie z zawodami, ze swoimi 
umiejętnościami, a także mocnymi  

i słabymi stronami ma miejsce już od 
najmłodszych klas podczas zajęć szkolnych. 



Działania w zakresie doradztwa 
zawodowego w klasach I–VI obejmują 
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.  

 



Działania w zakresie doradztwa 
zawodowego w klasach VII i VIII mają 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.  

 



Doradztwo zawodowe w klasach I–VI jest 
realizowane na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego przez nauczycieli uczących dany 

oddział, zaś w klasach VII i VIII na 
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  
z zakresu kształcenia ogólnego oraz na 

zajęciach związanych z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu prowadzonych  
w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej przez doradcę 
zawodowego.  

 



Doradztwo zawodowe jest realizowane 
także na zajęciach z nauczycielem 

wychowawcą opiekującym się oddziałem 
oraz w ramach wizyt zawodoznawczych, 
które mają na celu poznanie przez dzieci, 

uczniów i słuchaczy środowiska pracy  
w wybranych zawodach, organizowanych  
u pracodawców, w szkołach prowadzących 

kształcenie zawodowe lub innych 
placówkach.  

 



1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów  
i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa 
zawodowego;  

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;  
3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami,  

w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się 
oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu oraz 
koordynacja jego realizacji;  

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców 
opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, 
w zakresie realizacji działań określonych w programie;  

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej 
realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, 
aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i 
zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia 

ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO  



Informacja o udziale ucznia w zajęciach  
z zakresu doradztwa zawodowego nie jest 

umieszczana na świadectwie szkolnym 
promocyjnym i świadectwie ukończenia 

szkoły.  

 



Doradca zawodowy posiada 
informatory, filmy zawodowe 
dotyczące poszczególnych 

zawodów. Są one udostępniane 
uczniom na zajęciach i uczniowie 

mogą z nich korzystać 
indywidualnie. 

 



Przygotowała O. Kowal-Gadecka 
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