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1.  Charakterystyka pracy doradcy zawodowego. 

W plan wychowawczy szkoły wpisują się dwie ścieżki edukacyjne związane 

z doradctwem zawodowym oraz orientacją zawodową. Do funkcji doradztwa 

zawodowego zalicza się: kierowanie, doradzanie, sugerowanie, pomaganie w wyborze 

takiej ścieżki edukacyjno-zawodowej, która zagwarantuje pełny rozwój osobowy, 

czyli samorealizację ucznia. Dlatego też zadania doradcy zawodowego w głównej 

mierze skupiają się na wyborze szkoły ponadpodstawowej oraz na wyborze 

odpowiedniego profilu klasy. Indywidualne podejście, badania związane z 

osobowością oraz informacje na temat dostępnych szkół jak 

i  edukacja z zakresu aktualnych zawodów oraz atrakcyjnych ofert pracy, pozwalają 

uczniom  w wyborze własnej ścieżki kariery. Uczeń uzyskuje również wiedzę z 

zakresu swoich mocnych i słabych stron, poczucia własnej wartości, motywacji do 

pracy oraz z zakresu cech osobowości, ważnych do wykonywania danych zawodów. 

W oparciu o uzyskaną wiedzę na temat posiadanych cech charakteru, zdolności, 

zainteresowań, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia, przedstawia się uczniowi 

informacje o możliwościach dalszego kształcenia oraz uzyskaniu odpowiedniego 

zawodu w przyszłości. Doradztwo	 zawodowe	 prowadzone	 w	 szkole	 podstawowej	

polega	 na	 realizacj	 działań	 w	 celu	 wspierania	 uczniów	 w	 procesie	 rozpoznawania	

zainteresowań	 i	 predyspozycji	 zawodowych	 oraz	 przygotowania	 do	wyboru	 kolejnego	

etapu	 kształcenia	 i	zawodu,	 które	 prowadzą	 do	 podejmowania	 świadomych	 decyzji	

edukacyjnych	i	zawodowych	przez	uczniów	i	słuchaczy.	

 

2. Cele działania doradcy zawodowego. 

• odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi 

edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji, 

• motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej 

szkoły i zawodu, 

• rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania; 

• wdrażanie uczniów do samopoznania, 

• wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów, 



• kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron, 

• rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie, 

• wyrabianie szacunku dla samego siebie, 

• poznanie możliwych form zatrudnienia, 

• poznanie lokalnego rynku pracy, 

• poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, 

• poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych, 

• poznawanie różnych zawodów, 

• udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

• przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej oraz profilu 

klasy, 

• przygotowanie ucznia do dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego 

planu kariery edukacyjnej i zawodowej, 

• edukacja uczniów z zakresy wiedzy psychologicznej: cech osobowości, samooceny, 

zainteresowań, wartości oraz wiedzy, warunków indywidualnych,  

• przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: 

bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy 

i mobilności zawodowej, 

• przygotowanie ucznia do roli pracownika, wyboru konkretnego zawodu. 

• przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie 

decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

• pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach 

lekcji przedmiotowych, 

• wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny 

i zawodowy ucznia, 

• aktywny udział w Dniach Przedsiębiorczości: uczniowie mogą wykazać się 

umiejętnościami i mocnymi stronami, 

• współpraca z instytucjami oraz przedstawicielami danych zawodów, 

• praktyki zawodowe i wolontariaty w danych przedsiebiorstwach, firmach, 

 



 

 

3. Zakres obowiązków i czynności doradcy zawodowego.  

• prowadzenie dokumentacji: rocznego planu pracy, dz 

• iennika pracy szkolnego doradcy   zawodowego oraz ewidencji uczniów objętych 

wsparciem, 

• udzielanie indywidualnych porad co do wyboru ścieżki kształcenia w kontekście 

indywidualnych predyspozycji osobowościowych oraz potrzeb, 

• organizacja i realizacja grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów 

do świadomego planowania kariery zawodowej i podjęcia pracy zawodowej, 

• udział z młodzieżą w pozaszkolnych formach wspierających (giełdy edukacyjne, 

warsztaty itp.);  

• współpraca z wychowawcami, nauczycielami i innymi specjalistami w szkole. 

• konsultacje dla rodziców,  

• współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa.  

• udział z zebraniach Rady Pedagogicznej, 

• systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z 

realizacją doradztwa zawodowego,  

• prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII 

szkoły podstawowej, 

• opracowywanie we współpracy z psychologiem i pedagogiem, programu rocznego 

doradztwa zawodowego oraz koordynacja jego realizacji; 

• wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców, psychologów lub 

pedagogów,  w zakresie realizacji działań określonych w tym programie, 

• koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym 

gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

• współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w 

zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

• wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów                            

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 



 

 

 

4. Metody pracy 

•  lekcje warsztatowe z użyciem aktywizujących metod pracy, 

•  pogadanki,  projekcje filmów, 

•  spotkania zawodowe, 

•  ankiety badające cechy osobowości, podatność na stres oraz predyspozycje zawodowe 

•  indywidalna analiza wyników ankiet – poinformowanie ucznia,  

• rozmowa doradcza, 

•  poradnictwo indywidualne i grupowe,  

•  lekcje wychowawcze, 

•  spotkania z przedstawicielami danych zawodów 

• podejmowanie tematyki związanej z planowaniem ścieżki edukacyjno zawodowej 

podczas godzin wychowawczych; 

• spotkania z rodzicami służące przygotowaniu ich do wspierania dzieci w projektowaniu 

przyszłej kariery zawodowej; 

• udział uczniów w dniach otwartych, targach szkół, dniach kariery; 

• organizacja projektów edukacyjnych, konkursów szkolnych, dni talentów; innych 

wydarzeń szkolnych nastawionych na poznawanie i prezentowanie uczniowskich 

uzdolnień i zainteresowań  

• uczestnictwo uczniów w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych; 

• współpraca ze szkołami wyższego szczebla, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi                       

i innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju uczniów; 

• rozwijanie szkolnych zasobów informacji i wiedzy o świecie zawodów i sposobach 

odkrywania własnych predyspozycji i zainteresowań; 

• udzielanie wsparcia w podejmowaniu tematyki związanej z doradztwem nauczycielom 

pracującym w szkole; 

• badanie losów absolwentów szkoły. 

 

 

 



 

 

5. Działania skierowane do uczniów: 

opis działania 

do kogo 
jest 
skierowa-
ne? 

forma 
realizacji 

realizowane treści 
programowe 

osoba 
odpowie-
dzialna 

termin 
realizacji 

Prowadzenie zajęć 
grupowych związanych 
tematycznie z obszarami: 

1. poznawanie 
własnych zasobów; 

2.  świat zawodów  
3.  rynek pracy; 
4.  rynek edukacyjny 
5. uczenie się przez 

całe życie;  
6. planowanie 

własnego rozwoju  
7. podejmowanie 

decyzji 
edukacyjnych 

8. planowanie ścieżki 
zawodowej 

9. gra edukacyjna 
„Planuję i 
zyskuję”-
przygotowanie 
uczniów do 
świadomego 
planowania 

10. gra edukacyjna 
„Planuję i 
zyskuję”-
przygotowanie 
uczniów do 
racjonalnych 
wyborów. 

 

 

Klasy VII i 
VIII 

zajęcia z 
doradztwa 
zawodowego 
(10 godzin w 
roku 
szkolnym 
dla każdego 
oddziału) 

Realizacja wszystkich 
treści programowych z 
zakresu doradztwa 
zawodowego zgodnie z 
programem doradztwa 
dla klas VII i VIII 
zatwierdzonym przez 
dyrektora szkoły 

Szkolny 
doradca 
zawodowy 

cały rok 
szkolny 

Prowadzenie zajęć 
indywidualnych 
związanych 
tematycznie z 
obszarami:  

• poznawanie 
własnych zasobów; 

• świat zawodów  
• rynek pracy; 
• rynek edukacyjny 

Klasy VII i 
VIII 

Indywidualn
e zajęcia z 
doradztwa 
zawodowego 

Realizacja wszystkich 
treści programowych z 
zakresu doradztwa 
zawodowego zgodnie z 
programem doradztwa 
dla klas VII i VIII 
zatwierdzonym przez 
dyrektora szkoły 

Szkolny 
doradca 
zawodowy
-psycholog 
szkolny 

cały rok 
szkolny 



• uczenie się przez 
całe życie;  

• planowanie 
własnego rozwoju  

• podejmowanie 
decyzji 
edukacyjnych 

• planowanie ścieżki 
zawodowej 

 

 
 

 

 

 

6. Działania skierowane do nauczycieli, wychowawcy, specjalistów 

opis działania do kogo jest 
skierowane? 

forma realizacji osoba 
odpowiedzialna 

termin 
realizacji 

Utworzenie banku szkolnych 
zasobów  z obszaru doradztwa  
zawodowego 

Nauczyciele 
wychowawcy,  

Elektroniczny 
folder z 
zasobami,  

Psycholog i pedagog 
szkolny  

Cały rok 
szkolny 

Organizacja wyjść do szkół 
ponadpodstawowych w celu 
poznania specyfiki szkoły i 
możliwości kształcenia  

Nauczyciele 
wychowawcy 
oraz specjaliści 

wycieczka Wychowawcy klas Maj - 
czerwiec 

7.Działania skierowane do rodziców.  

opis działania do kogo jest 
skierowane? 

forma realizacji osoba 
odpowiedzialna 

termin 
realizacji 

Organizacja spotkania 
informacyjnego z doradcą 
zawodowym na temat działań 
związanych z doradztwem 
zawodowym w szkole podczas 
zebrań z rodzicami 

Wszyscy 
rodzice 

Zebranie z 
rodzicami 

Szkolny doradca 
zawodowy 

Według 
potrzeb 

Włączanie rodziców w szkolne 
działania związane z orientacją 
zawodową i doradztwem poprzez 
zapraszanie ich jako 
przedstawicieli różnych zawodów 
na spotkania z uczniami w 
klasach lub w świetlicy szkolnej 

Wszyscy 
rodzice 

zajęcia 
pozalekcyjne 
oraz w świetlicy 
w oraz zajęcia 
edukacyjne z 
różnych 
przedmiotów w 
ramach orientacji 
zawodowej 

Nauczyciele 
wychowawcy we 
współpracy ze 
szkolnym doradcą 
zawodowym 

Cały rok 
szkolny 

Informowanie rodziców o ofercie 
edukacyjnej szkół 
ponadpodstawowych w okolicy 
oraz o zasadach rekrutacji do tych 
szkół 

Rodzice 
uczniów klas 
VII I VIII 

Udzielanie 
informacji 

Szkolny doradca 
zawodowy 

Cały rok 
szkolny 

 



Sporządziła; 
Beata Malinowska  
Marzena Szewczyk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


