
DORADZTWO ZAWODOWE
W

SZKOLE PODSTAWOWEJ

Doradztwo zawodowe w naszej szkole prowadzone jest w oparciu o Wewnątrzszkolny System Doradztwa
Zawodowego (WSDZ,) który określa wszelkie działania podejmowane w celu przygotowania uczniów do wyboru
zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

Treści wchodzące w zakres doradztwa zawodowe realizowane są:

● w klasach I- VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
● w klasach VII i VIII na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
● na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy

psychologiczno- pedagogicznej;
● na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;
● w ramach wizyt zawodoznawczych, mających na celu poznanie przez uczniów środowiska pracy w

wybranych zawodach.

Uczniowie w trakcie nauki mogą poszerzyć swoją wiedzę w następujących obszarach:

1. Poznawanie siebie i własnych zasobów
2. Świat zawodów i rynek pracy.
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie.
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

Do zadań doradcy zawodowego należy:

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 realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający
wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, oraz koordynowanie 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,
aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu
kształcenia;

6) realizowanie działań wynikających z programu realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający
wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

Przydatne linki dla ucznia i rodzica:

1. Kilka słów o szkolnictwie
- filmy o zawodach https://zpe.gov.pl/a/klasy-vii-i-viii-szkol-podstawowych/DycT9ipQk
-
- drogi zawodowe https://doradztwo.ore.edu.pl/cykl-filmow-drogi-zawodowe/
- wybór szkoły i zawodu

https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-animowane-o-wyborze-szkoly-i-zawodu/
- mapa karier https://mapakarier.org/#/map?_k=u158e9

2. Wyszukiwarki zawodów
- https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/
- http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu
- interaktywna mapa zawodów https://mapakarier.org/city

3. filmy o kształceniu i doradztwie zawodowym
- https://doradztwo.ore.edu.pl/pozostale-filmy/

4. Ścieżki kształcenia
- https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/
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Zachęcam uczniów i rodziców do kontaktu przez LIBRUS jak również do skorzystania z materiałów i
narzędzi przydatnych w określeniu dalszej ścieżki edukacyjnej oraz przy wyborze zawodu.

 Szkolny doradca zawodowy:
 Katarzyna Sacharczuk

 

Opracowano na podstawie:

 - PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w
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