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Przepisy prawa polskiego i unijnego dotyczące doradztwa 

zawodowego. 

- 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”. 

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r . - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 
1112, Nr 137, poz.1304, Nr203, poz. 1966, Nr 228, poz.2258 oraz z 2004 r., Nr 96, poz. 
959 i Nr 179, poz. 1845) - dotyczy zasadności zatrudnienia w szkole doradcy 
zawodowego. 

- 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 psychologicznopedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013.532 z dnia 7 maja 2013 r.). Zajęcia 
związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i 
kariery zawodowej… prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i 
specjaliści. 

- Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 18 Maja 2004- 9286/04 to najważniejszy do tej pory 
dokument wydany przez Unię Europejską dotyczący poradnictwa zawodowego. „Wszyscy 
obywatele Europy powinni mieć dostęp do usług związanych z poradnictwem, informacją 
zawodową i planowaniem kariery na każdym etapie swojego życia”. Raport pokazuje, że 5 
edukacja ustawiczna powinna sięgać daleko poza dotychczasową praktykę, występującą w 
krajach europejskich. Kształcenie ustawiczne służy uzupełnianiu, aktualizowaniu wiedzy, 
przekwalifikowaniu oraz ułatwieniu awansu zawodowego dorosłym. 

- Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 przyjęta przez Radę 
Ministrów 8 lipca 2003 r. jako jeden z priorytetów uznaje tworzenie zasobów 
informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwoju zasobów doradczych. 

- Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone przez 

Komisję Europejską w 2000 r. jako jedno z 6 głównych założeń wymienia zalecenie 
dotyczące profesjonalnej pomocy doradczej dla uczniów w zakresie planowania kariery 
zawodowej  
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Założenia Szkolnego Ośrodka Kariery 

  
• wybór zawodu jest procesem; 
• szkoła udziela pomocy i wsparcia w kształtowaniu decyzji zawodowych uczniów; 
• nabycie umiejętności dokonywania wyborów zawodowych następuje poprzez 

samopoznanie i samoocenę osobowości, zainteresowań i zdolności oraz 
konfrontację ich z wymaganiami zawodowymi i sytuacją na rynku pracy; 

• na wybór ścieżek edukacyjnych i zawodu mają głównie wpływ cechy 
osobowościowe jednostki (temperament, charakter, zainteresowania, zdolności, 
poziom inteligencji), doświadczenia, wyznawane wartości i normy, rodzina, 
czynniki emocjonalne, zdrowotne, aktywność własna; 

• sprzyjającym sposobem pozyskania informacji o predyspozycjach i zdolnościach 
uczniów są przedmioty szkolne, 

• działania z zakresu doradztwa zawodowego mają charakter planowy i 
systematyczny; 

• w ramach SzOK prowadzona jest indywidualna i grupowa praca z uczniami, 
rodzicami i nauczycielami; 

 

Cele programu 

 

1. Celem głównym SzOK jest przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu oraz 
kierunku dalszego kształcenia. Zadaniem działań wychowawczo-doradczych jest 
konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności i predyspozycji, które 

pozwolą im prawidłowo funkcjonować w różnych rolach społecznych i zawodowych na 
współczesnym rynku pracy. 

2. Cele szczegółowe: 

Uczniowie: 

• poznają swoje predyspozycje zawodowe – zainteresowania, uzdolnienia; 
• wiedzą, jak się uczyć oraz rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty; 
• rozwijają umiejętności pracy zespołowej oraz kompetencje społeczne; 
• potrafią określić swoje mocne strony, są świadomi swoich ograniczeń; 
• znają przeciwwskazania zdrowotne do wyboru zawodu; 
• znają czynniki trafnego wyboru zawodu; 
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• wskazują możliwe ścieżki kariery zawodowej, formy doskonalenia zawodowego; 
• są zmotywowani do podejmowania decyzji w planowaniu swojej przyszłości 

zawodowej; 
• znają źródła (strony internetowe) informacji edukacyjnej i zawodoznawczej; 
• znają trendy kierujące rynkiem pracy i przyczyny bezrobocia; 
• są otwarci i przygotowani na zmiany oraz wyzwania współczesnego świata; 
• znają podstawowe rodzaje dokumentów aplikacyjnych, zasady ich opracowywania 

Nauczyciele: 

• potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów; 
• wykorzystują wiedzę o uczniu, pomagają mu w określeniu indywidualnego profilu; 
• udzielają wsparcia uczniom w podejmowaniu decyzji zawodowo-edukacyjnych; 
• realizują tematy związane z wyborem dalszej ścieżki kariery zgodnie z podstawą 

programową; 
• stosują metody aktywizujące; 
• wspierają uczniów w pracy nad rozwojem zdolności, zainteresowań, talentów i 

predyspozycji; 
• włączają przedstawicieli instytucji, szkół i wyższych uczelni oraz zakładów pracy 

w proces doradztwa zawodowego w szkole; 
• udzielają rodzicom informacji zwrotnych dotyczących możliwości ucznia w 

zakresie przedmiotów szkolnych, umiejętności, zainteresowań (profil 
przedmiotowy); 

• w razie potrzeby kierują do specjalistów. 

Rodzice: 

• współpracują w zakresie motywowania ucznia do nauki; 
• znają najbardziej efektywne formy nauki swojego dziecka; 
• są zainteresowani problematyką rozwoju zawodowego swojego dziecka; 
• znają czynniki trafnego wyboru dalszego kształcenia i wyboru zawodu; 
• wiedzą gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudnych; 
• w miarę możliwości angażują się w pracę doradczą szkoły; 

 

Adresaci 

 

Działania SzOK adresowane są do uczniów, ich rodziców, nauczycieli, instytucji 
lokalnych i instytucji wspomagających proces doradczy. 
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Osoby odpowiedzialne za realizację Szkolnego Ośrodka Kariery 

 

1. Dyrektor szkoły: 

• powołuje koordynatora oraz zespół ds. doradztwa zawodowego; 
• nadzoruje działanie systemu doradztwa zawodowego. 

2. Koordynator: 

• współpracuje z nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w 
zakresie edukacji zawodowej; 

• razem z nauczycielami diagnozuje zapotrzebowanie uczniów i rodziców na 
informacje z zakresu doradztwa zawodowego; 

• gromadzi warsztat pracy oraz udostępnia go osobom zainteresowanym; 
• upowszechnia wiedzę na temat planowania kariery zawodowej, możliwości 

uzyskiwania informacji o sytuacji na rynku pracy krajowym, UE i poza nią; 
• gromadzi informacje o zawodach i drogach uzyskania kwalifikacji zawodowych; 
• pomaga uczniom w określeniu ich zainteresowań, uzdolnień i innych cech 

istotnych przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych i planowaniu kariery 
zawodowej; 

• kieruje w sprawach trudnych do odpowiednich specjalistów, m.in. do specjalistów 
w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej; 

• prowadzi odpowiednią dokumentację udzielanych porad, sporządza sprawozdania z 
prowadzonej działalności; 

• współpracuje z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi SzOK; 
• współpracuje z doradcą zawodowym z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej; 
• systematycznie podnosi własne kwalifikacje. 

3. Pedagog i psycholog: 

• diagnozuje potrzeby edukacyjne uczniów; 
• w porozumieniu z wychowawcami przeprowadza zajęcia przygotowujące do 

dokonywania trafnych wyborów dalszego kierunku kształcenia; 
• udziela indywidualnych konsultacji dla uczniów i rodziców potrzebujących 

wsparcia; 
• wspomaga i konsultuje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich 

rodziców; 
• diagnozuje uczniów w zakresie ich predyspozycji do wykonywania wybranych 

przez nich zawodów; 
• razem z koordynatorem planuje dalszy rozwój systemu. 
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4. Nauczyciele: 

• poszerzają treści programowe przedmiotu o aspekty zawodoznawcze; 
• motywują do nauki poprzez wskazanie różnych technik uczenia się; 
• motywują do rozwoju zainteresowań edukacyjnych – zachęcają do udziału w 

konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach itp.; 
• odkrywają potencjał ucznia i udzielają wsparcia w jego rozwoju; 
• wspomagają uczniów w podejmowaniu i realizowaniu decyzji dotyczących wyboru 

dalszej ścieżki edukacyjnej; 
• rozwijają i umacniają u uczniów poczucie odpowiedzialności za rozwój 

edukacyjno-zawodowy; 
• propagują aktywną postawę wobec przemian zachodzących na rynku pracy 

(otwartość i gotowość na zmiany: w tym również zmiany pracy i profesji w ciągu 
kariery zawodowej; mobilność, elastyczność – wdrażanie do idei kształcenia 
ustawicznego); 

• współpracują z rodzicami w zakresie motywowania ucznia do nauki oraz 
wskazywania najbardziej efektywnych form nauki – dostosowanych indywidualnie 
do ucznia; 

• wspierają rodziców w roli doradców ucznia poprzez przekazywanie informacji 
zwrotnych dotyczących możliwości ucznia w zakresie przedmiotów szkolnych, 
umiejętności, zainteresowań (profil przedmiotowy ucznia); 

• udzielają rekomendacji dotyczących dalszych ścieżek kształcenia; 
• wychowawcy na lekcjach wychowawczych realizują tematy zawodoznawcze; 
• nauczyciel podstaw przedsiębiorczości omawia treści dotyczące pracy i 

przedsiębiorczości; 
• nauczyciel bibliotekarz gromadzi literaturę z zakresu psychologii, prawa pracy, 

doradztwa zawodowego, udostępnia informatory i ulotki dotyczące dalszej drogi 
kształcenia oraz wskazuje źródła informacji. 

 

Metody i formy pracy 

- Informacja edukacyjno – zawodowa (gromadzenie i udostępnianie informacji 
edukacyjno-zawodowej o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i 
zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych uczelni/ w postaci prasy, informatorów, 
programów multimedialnych, tworzenie multimedialnych centrów informacji z dostępem 
do Internetu), Krzewienie samodzielnego pozyskiwania informacji (korzystanie z portali 
dotyczących rynku pracy, programów multimedialnych do samobadania, informatorów, 
ulotek, broszur, itp.).  

- Poradnictwo indywidualne (porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności i 
predyspozycji).  
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- Poradnictwo grupowe - zespołowe, warsztatowe sesje doradcze (zajęcia warsztatowe 
służące wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących np. 
poszukiwania pracy, samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych, planowania 
kariery zawodowej i innych; warsztaty dla nauczycieli służące doskonaleniu umiejętności 
doradczych).  

- Rynek pracy - wycieczki, obserwacje, praktyki, uczniowski wolontariat (spotkania z 
absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy /promowanie dobrych wzorców/, 
spotkania z przedstawicielami różnych zawodów /zgodnie ze specyfiką kierunków 
kształcenia w szkole/, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i 
stowarzyszeń pracodawców /praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, lokalny 
rynek zatrudnienia/, targi pracy, targi edukacyjne, zakłady pracy, instytucje rynku pracy, 
uczelnie wyższe, biura doradztwa personalnego i inne).  

- Badania /diagnoza/ zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole. 

  

Działania doradcze realizowane są na zasadzie uczestnictwa w ramach:  

• lekcji wychowawczych.  
• lekcji przedmiotowych, np. przedsiębiorczość.  
• zastępstw na lekcjach przedmiotowych.  
• zajęć pozalekcyjnych (warsztaty).  
• wycieczek.  

 

Przewidywane korzyści wynikające z działalności SzOK 

 

1. Uczniowie: 

• zapobieganie niepowodzeniom szkolnym; 
• racjonalne planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej; 
• wzrost mobilności absolwentów, gotowość na zmianę; 
• lepsze dopasowanie kompetencji absolwentów do rynku pracy; 
• kształtowanie odpowiednich postaw, nawyków, umiejętności i wiedzy młodzieży; 
• ukierunkowanie i wsparcie samozatrudnienia; 
• dokonanie trafnego wyboru; 
• stabilniejsze dopasowanie do zawodów, zadowolenie; 
• większa efektywność pracy. 
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2. Rodzice: 

• przygotowanie do efektywnego wspierania dzieci w ich wyborach edukacyjnych; 
• przekazywanie aktualnych informacji o możliwościach kształcenia.  

3. Szkoła: 

• konkurencyjność szkoły; 
• podniesienie rangi doradztwa zawodowego; 
• przygotowanie ucznia do pełnienia ról społecznych. 

 

Ewaluacja SzOK 

 

Ewaluacja służy ocenie skuteczności funkcjonowania Wewnątrzszkolnego Systemu 
Doradztwa Zawodowego. Odnosi się do wszystkich działań skierowanych do młodzieży: 
udzielanej informacji, rozmów indywidualnych, pracy grupowej. Zespół wychowawczy 
przeprowadzi ankietę ewaluacyjną na zakończenie roku szkolnego, której celem będzie 
pozyskanie informacji zwrotnej na temat jakości oferowanej pomocy doradczej w szkole. 
Systematyczna ocena efektów pracy, analiza ilościowa i jakościowa ankiet oraz 
opracowanie wyników spowodują, że uzyskane informacje zwrotne uwypuklą słabe i 
mocne punkty oferowanych usług doradczych i będą cenną wskazówką w procesie ich 
ulepszania. 

 

 

 

 

 

 

 

 


