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PROGRAM PRACY DORADCY ZAWODOWEGO

WSTĘP
W procesie edukacji doradztwo i orientacja zawodowa wpisują się w program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Do funkcji doradztwa zawodowego zalicza się:
kierowanie, doradzanie, sugerowanie, pomaganie w wyborze takiej ścieżki
edukacyjno-zawodowej, która zagwarantuje pełny rozwój osobowy, czyli samorealizację.
Dlatego też zadaniem doradcy zawodowego w szkole jest pomóc uczniom w
przygotowywaniu się do trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej
i odpowiedniego profilu klasy. Charakter doradztwa zawodowego sprowadza się do tego,
że w pełni jest respektowana i doceniana autonomia i indywidualność jednostki. W
oparciu o uzyskaną wiedzę na temat posiadanych cech charakteru, zdolności,
zainteresowań, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia przedstawia się uczniowi
informacje o możliwościach dalszego kształcenia.

Akty prawne
Zawierające zapisy dotyczące organizacji doradztwa zawodowego
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1943
z późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz.U. 2017 poz. 60),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania
dla publicznych szkół z dnia 31 marca 2017r., (Dz.U. 2017, poz. 03);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532).

Dotyczące kształcenia zawodowego i klasyfikacji
zawodów
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016
poz. 64 z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej
kształcenia w zawodach z dnia 31 marca 2017 r., (Dz.U. 2017, poz. 860);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego z dnia 13 marca 2017 r. ; (Dz.U. 2017, poz. 622);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla



branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017, poz. 356);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji
o charakterze ogólnym – poziomy 1–4 (Dz.U. 2016 poz. 520),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji
o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz.U. 2016 poz. 537),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
Dz.U. 2014 poz. 1145 (z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2015 poz. 673),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977 z późn. zm.).

Inne
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2014 poz. 909),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843 z późn. zm.).

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU:
Program został opracowany przez doradcę zawodowego i realizowany jest wśród
uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej. Działania prowadzone w ramach orientacji
zawodowej zaplanowane są na cały rok szkolny. Zarówno w pierwszym jak i w drugim
półroczu prowadzone będą warsztaty zawodoznawcze, na których uczniowie poznają:

● siebie, swoje mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, predyspozycje,
czynniki, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze przyszłego zawodu i szkoły,

● młodzież zapozna się z zawodami istniejącymi na rynku pracy – uczniowie
poznają jakie czynności wykonuje osoba reprezentująca dany zawód, jakie są
wymagania,

● omawiane będą przeciwwskazania zdrowotne przy wyborze zawodu,
● organizowane będą wyjazdy na Targi Edukacyjne,



● nauczyciele szkół średnich zapraszani będą na spotkania z młodzieżą
(przedstawią oferty szkół, kierunki kształcenia, zasady naboru, zaprezentują
foldery, ulotki, broszury, przedstawią pokazy multimedialne),

● ankiety – test skłonności zawodowych, test zainteresowań,
● warsztaty z młodzieżą prowadzone przez doradcę (zapoznanie z zasadami

rekrutacji do szkół, kierunkami, terminem składania kwestionariuszy, rozdanie kart
z terminami, omówienie punktacji za poszczególne przedmioty, poinformowanie
o dokumentach, jakie są potrzebne do przyjęcia do szkoły),

● zapoznanie uczniów z elektronicznym naborem, podanie uczniom stron
internetowych z informacjami o szkołach i zasadach rekrutacji.

Działania zawarte w programie realizowane są przez doradcę zawodowego oraz
nauczycieli w ramach: lekcji wychowawczych, lekcji przedmiotowych oraz wycieczek.
Również działania zawodoznawcze realizowane są na dodatkowych spotkaniach
prowadzonych przez: doradców zawodowych pracujących w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, Powiatowym Urzędzie Pracy itp;

CELE PROGRAMU:
● Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich

zainteresowaniami i możliwościami.
● Kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja

zawodowa).
● Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.
● Kształtowanie umiejętności analizowania swoich cech osobowości w aspekcie

wyboru zawodu.
● Dostarczanie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie

szkolnictwa ponadpodstawowego.
● Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.
● Kształtowanie szacunku do pracy.
● Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.

FORMY REALIZACJI:
Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:

● Poznawanie siebie, zawodów.
● Autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych.
● Analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na rynku pracy.
● Indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły

i zawodu.
● Pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego.
● Konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów.
● Pomoc w wyborze i nabywaniu kwalifikacji zawodowych.
● Przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych:

egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu,
z adaptacją do nowych warunków, bezrobocie.



ZADANIA PRZY REALIZACJI PROGRAMU:
● systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery
zawodowej;

● gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

● prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów;

● koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę
i placówkę;

● współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie zajęć związanych

● z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
● wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy

psychologiczno-pedagogicznej.
● wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom)

źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat ofert szkół).
● udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom.
● kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych

w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych
● współpraca z instytucjami wspierającymi (poradnie psychologiczno -

pedagogiczne, urzędy pracy, itp.)
● organizowanie spotkań z pracodawcami, doradcami zawodowymi.
● pomoc uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru szkoły, dalszego

kierunku kształcenia czy zawodu.

METODY PRACY:
● pogadanki,
● warsztaty zawodoznawcze,
● spotkania zawodowe,
● ankiety, testy zainteresowań, zdolności,
● rozmowa doradcza,
● poradnictwo indywidualne i grupowe,
● lekcje wychowawcze,
● wycieczki.

EFEKTY:
● Kształtowanie aktywności zawodowej młodzieży.
● Pomoc rodzinie 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.
● Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy,

jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.



PORADNICTWO INDYWIDUALNE:
● Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom;
● Kierowanie uczniów w szczególnych przypadkach do specjalistów.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:
● Prezentacja założeń pracy informacyjno – doradczej szkoły na rzecz uczniów.
● Włączenie rodziców jako przedstawicieli różnych zawodów do działań z zakresu

poradnictwa zawodowego.
● Uświadomienie rodzicom ich wpływu na decyzje edukacyjno-zawodowe ich dzieci

- rodzic jako pierwszy doradca zawodowy swego dziecka.
● Przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadpodstawowego.
● Konsultacje z rodzicami uczniów którzy mają różnorodne problemy.



Tematyka zajęć:

KLASA VII

Tematyka zajęć Terminy realizacji Osoby odpowiedzialne
1. Czym jest doradztwo zawodowe IX doradca zawodowy
2. Kim jestem, dlaczego X doradca zawodowy

warto poznać siebie
3. Ścieżka kształcenia XI doradca zawodowy
4. Ja i moje marzenia XII doradca zawodowy
5. Świat zawodów I-II doradca zawodowy
6. Moje zasoby a oczekiwania

pracodawców III doradca zawodowy
7. Informacje w zasięgu ręki IV doradca zawodowy
8. Jaki zawód chce wykonywać V doradca zawodowy
9. Moje umiejętności,

moje sukcesy VI doradca zawodowy

KLASA VIII

Tematyka zajęć Terminy realizacji Osoby odpowiedzialne
1. Jakie są moje

zainteresowania IX doradca zawodowy
2. Jakie są moje zdolności X doradca zawodowy
3. Jaki jest mój temperament XI doradca zawodowy
4. Jak pisać profesjonalne CV XII doradca zawodowy
5. Mój system wartości I doradca zawodowy
6. Omówienie rozporządzenia

o rekrutacji II doradca zawodowy
7. Wybory II doradca zawodowy
8. zapoznanie z ofertami

edukacyjnymi szkół IV doradca zawodowy
9. Rekrutacja do szkół

ponadpodstawowych V doradca zawodowy
10. Pomoc w rekrutacji

elektronicznej  - logowanie
do systemu Vulcan VI doradca zawodowy


