
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 

w Szkole Podstawowej nr 75 

im. Marii Konopnickiej w Warszawie 

na rok szkolny 2017/2018 

 

Edukacja zawodowa w Szkole Podstawowej nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie. 

Planowanie ścieżki edukacyjnej, która ma wpływ na rozwój kariery zawodowej jest procesem 

trwającym od wczesnego dzieciństwa. Edukacja i późniejsza praca zawodowa są ze sobą ściśle 

powiązane, praca zawodowa bazuje na edukacji, której podstawy dzieci zdobywają już w 

pierwszych latach nauki, dlatego  zajęcia dotyczące przygotowywania do zawodu rozpoczynają 

się już w szkole podstawowej, która stopniowo przygotowuje dziecko do wejścia na kolejny 

etap edukacyjny, którym jest szkoła ponadpodstawowa.  

Dynamika zmian na rynku pracy oraz umiejętność dostosowania się do wymogów i oczekiwań 

pracodawców sprawiają, że planowanie i uświadamianie dzieciom ważności decyzji o wyborze 

zawodu staje się niezwykle ważna już od najmłodszych lat.  

 

Orientacja i poradnictwo zawodowe dla dzieci w szkole podstawowej realizowane jest w dwóch 

etapach:  

etap I – orientacja zawodowa dzieci w klasach I–III;  

Na tym etapie orientacja zawodowa polega głównie na zapoznaniu dzieci z charakterem  

pracy w wybranych zawodach w ramach kształcenia zintegrowanego.  

Kształtowane są właściwe postawy dziecka wobec pracy ludzkiej, dzieci zapoznają się z 

różnymi zawodami, szczególnie tymi z najbliższego otoczenia dziecka, zawodami ich rodziców 

i najbliższej rodziny;  

etap II – orientacja zawodowa dzieci w klasach IV–VII 

Na tym etapie orientacja zawodowa polega na wstępnej analizie znaczenia pracy w życiu 

człowieka i w życiu społeczeństwa.  

Podczas lekcji przedmiotowych dzieci wstępnie poznają i oceniają różne cechy, własne 

możliwości i preferencje, potrzebne do wyboru kolejnego etapu kształcenia. 

Kasy VII będą realizowały program doradztwa zawodowego w ramach 10 godzin w ciągu 

roku szkolnego. Na zajęciach prowadzony będzie projekt „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość” 

 

 

 



1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ 

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.  

 

WSDZ jest częścią Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły na dany rok szkolny i 

jest włączony do Statutu Szkoły.  

 

Projekt skierowany jest do uczniów oraz ich rodziców.  

 

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.  

 

WSDZ został opracowany przez Zespół w składzie: Aleksandra Rosińska – pedagog,  

Ewa Łopieńska – nauczyciel,  

Katarzyna Otulak – psycholog. 

WSDZ obowiązuje  na rok szkolny 2017/2018.  

 

2. Założenia WSDZ  

Zakłada się, że: 

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

szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny 

charakter.  

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

harmonogramu pracy szkoły;  

-  WSDZ obejmuje grupową pracę z uczniami, rodzicami, oraz umieszczanie na stronie 

internetowej szkoły informacji dotyczących doradztwa zawodowego; 

-  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, a w 

późniejszych latach - ścieżek edukacyjnych i specyfiki rynku pracy;  



-  na wybór zawodu wpływają takie cechy jak:  osobowość, a w tym temperament, 

charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności, specyficzne umiejętności i 

osobiste doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, 

zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia, wpływ rodziny.  

 

 

3. Cele WSDZ:  

Przygotowanie młodzieży do podjęcia  trafnych decyzji edukacyjno zawodowych, 

wyboru szkoły ponadpodstawowej  zgodnej z zainteresowaniami i uzdolnieniami  oraz do roli  

pracownika na współczesnym rynku pracy. 

Przygotowanie uczniów  do radzenia sobie z ciągłymi zmianami we współczesnym świecie. 

Kształtowanie proaktywnych postaw  we współczesnym świecie. 

Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu.  

 

Cel główny: ustawiczne kształcenie u uczniów konkretnych umiejętności  niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych. 

 

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 i rynku pracy;  

-  realizują cele związane z wyborem dalszego rozwoju i kształcenia  

 

Nauczyciele:  

-  potrafią diagnozować potrzeby i możliwości uczniów;  

-  rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje swoich uczniów 

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

specjalistów;  

-  znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji;  

 

Rodzice:  

-  znają swoje dziecko – jego mocne i słabe strony, marzenia, pasje; 



-  są chętni do pełnienia roli „doradców” i wysłuchania potrzeb i oczekiwań dziecka, 

oraz potrafią je skonfrontować z rzeczywistymi umiejętnościami i zasobami swojego 

dziecka; 

-  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).  

 

4.  Przepisy prawa dotyczące doradztwa zawodowego  

Najważniejsze założenia związane z realizacją WSDZ w szkole zawarte są w 

dokumentach:  

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 

67, poz. 329 ze zm.) zobowiązuje placówki oświatowe do „przygotowania uczniów do 

wyboru zawodu i kierunku kształcenia”.  

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

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

2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416) nakładają na dyrektorów i rady 

pedagogiczne „obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego 

oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu".  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. 2013.532 z dnia 7 maja 2013 r.) 

 

5.  Podstawowe pojęcia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego  

 

Poradnictwo zawodowe  

Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące dziecku w trakcie jego 

rozwoju zawodowego, na poszczególnych etapach edukacyjnych.  

Koordynator WSDZ   

Osoba koordynująca wykonywanie zadań wynikających z WSDZ.  

Informacja zawodowa Zbiory danych potrzebnych dzieciom i rodzicom do podejmowania 

kolejnych decyzji związanych z wyborem dalszego kształcenia.  

 

6. Funkcjonowanie WSDZ w Szkole Podstawowej nr 75 w Warszawie  



Za realizację WSDZ odpowiada Dyrektor szkoły, koordynator, pedagog, psycholog szkolny, 

bibliotekarz, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i inne osoby wspomagające działania 

doradcze.  

Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w szkole w ciągu roku szkolnego, 

zgodnie harmonogramem działań WSDZ.  

 

7. Formy  pracy doradczej  

-  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, 

- organizowanie konkursów zawodoznawczych, 

- udział w przedsięwzięciach lokalnych: targi szkół, giełdy, lekcje pokazowe w  

szkołach, 

- wycieczki do firm udział w programach fundacji. 

8.  Efekty wynikające z wdrożenia WSDZ w Szkole  

-  pomoc rodzicom w wyborze dalszej drogi kształcenia, 

-  dostęp do informacji dotyczących szkół ponadpodstawowych,  

-  prowadzenie informacji o zawodach dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców, 

-  świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne, 

-  mniej niepowodzeń szkolnych. 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

-  dokonać adekwatnej samooceny,  

- rozpoznać mocne i słabe strony, 

- wymienić zdolności, zainteresowania i umiejętności, 

- dostosować się do zmian, 

- analizować źródła informacji edukacyjno-zawodowej, 

- współpracować w zespole, 



- skutecznie się zaprezentować, 

- zachować się asertywnie,  

- Dopasować kompetencje do zawodu, 

- Sprawnie się komunikować,  

- Przewidzieć skutki działań. 

 

9.  WSDZ na rok szkolny 2017/2018 

 

KLASY I - III  - Poznaję różne zawody 

KLASY IV - V - Poznajemy własne umiejętności i predyspozycje 

KLASY VI             - Wybieram świadomie  

KLASY VII   - Mądrze zaplanuj swoją przyszłość (10 godzin) 

-  Mocne i słabe strony, 

-  Zdolności i umiejętności, 

-  Zainteresowania, 

-  Predyspozycje zawodowe, 

- Osobowość zawodowa, 

-  Przygotowanie do zmian w życiu człowieka w  

kontekście planowania kariery, 

- Motywacja,  

- Praca w zespole, 

- Świat zawodów, 

- Kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy. 

 

10.  Ewaluacja 

Ewaluacja WSDZ jest niezbędna aby działania doradcze na terenie szkoły były zgodne z 

oczekiwaniami i potrzebami uczniów i ich rodziców.  

 

Koordynator  sporządzi sprawozdanie i przedstawi Dyrektorowi Szkoły (Radzie 

Pedagogicznej) do zatwierdzenia na zakończenie roku szkolnego.  

 

 

 


