
Doradztwo zawodowe 

w świetle przepisów 

prawa oświatowego



Podstawa prawna:

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.:

Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) - art. 26a;

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

(Dz. U. z 2019 r., poz. 325);

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j.: Dz. U. z 2020 r.,

poz. 1280).



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - nakłada na

szkołę obowiązek przygotowywania uczniów do wyboru zawodu

i kierunku kształcenia.

Pierwszy kontakt z doradztwem zawodowym mają już przedszkolaki,

poprzez tzw. preorientację zawodową – prowadzoną przez nauczycieli

w przedszkolach, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

Na każdym kolejnym poziomie edukacji ta wiedza powinna być

pogłębiana. Zgodnie z tym, wprowadzono orientację zawodową dla klas

I - VI szkół podstawowych oraz zajęcia z zakresu doradztwa

zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych, a także dla szkół

ponadpodstawowych.



Doradztwo zawodowe jest realizowane na:

1) zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego;

2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu

kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie;

3) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;

4) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia

i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej;

5) zajęciach z wychowawcą.

Art. 26a ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa 

zawodowego (Dz.U.2019.325).

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 września 2019 r. Określa ono treści programowe

z zakresu doradztwa zawodowego, sposób realizacji doradztwa zawodowego oraz zadania

doradcy zawodowego. Szczegółowe treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego

znajdują się w poszczególnych załącznikach rozporządzenia.

I tak dla:

• przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla innych form

wychowania przedszkolnego – Załącznik nr 1;

• klas I – VI szkół podstawowych – Załącznik nr 2;

• klas VII i VIII szkół podstawowych – Załącznik nr 3;

• branżowych szkół I stopnia – Załącznik nr 4;

• liceów ogólnokształcących – Załącznik nr 5;

• Techników – Załącznik nr 6;

• branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych – Załącznik nr 7.

Sposób realizacji doradztwa zawodowego określa § 3 i § 4 ww. rozporządzenia.



Doradztwo zawodowe realizowane jest

w oparciu o opracowywany na każdy rok szkolny

- Program realizacji doradztwa zawodowego

(zatwierdzany do dnia 30 września danego roku

szkolnego) - uwzględniający wewnątrzszkolny

system doradztwa zawodowego.



Program określa:

1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:

– tematykę działań;

– oddziały, których dotyczą działania;

– metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału

rodziców w tych działaniach, w szczególności poprzez organizację

spotkań z rodzicami (z wyjątkiem branżowych szkół II stopnia, szkół

policealnych i szkół dla dorosłych);

– terminy realizacji działań;

– osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań;

2) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań.

Uwaga! Przygotowując program, należy uwzględnić potrzeby uczniów,

słuchaczy i rodziców oraz lokalne lub regionalne działania związane

z doradztwem zawodowym.



Zgodnie z § 9 rozporządzenia - w przypadku braku w szkole doradcy

zawodowego, do r. szk. 2021/2022 włącznie, dyrektor szkoły może

powierzyć prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego

innemu nauczycielowi lub osobie, którzy posiadają przygotowanie

uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia

takich zajęć.

Natomiast zadania doradcy zawodowego realizowane w ramach

pomocy psychologiczo-pedagogicznej pozostają bez zmian -

określają je przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

(§ 26).



Zadania doradcy zawodowego sprecyzowano w § 5 ust. 1 rozporządzenia:

– systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania

związane z realizacją doradztwa zawodowego;

– prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;

– opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami (w tym nauczycielami

wychowawcami opiekującymi się oddziałami), psychologami lub pedagogami

programu oraz koordynacja jego realizacji;

– wspieranie nauczycieli (w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się

oddziałami), psychologów lub pedagogów w zakresie realizacji działań określonych

w programie;

– koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę,

w tym: gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych

i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

– realizowanie działań wynikających z programu.



Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego nie są oceniane oraz nie wpisuje

się ich do arkusza ocen i na świadectwo szkolne, natomiast realizację tych

zajęć odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym, wpisując je jako obowiązkowe

zajęcia edukacyjne (stosownie do zapisu § 11 rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej

dokumentacji):

„1. Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia

wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego,

dziennika zajęć w świetlicy oraz dziennika zajęć, o którym mowa w § 10 ust. 1, jeżeli jest

to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności

wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia odpowiednio dzieci,

uczniów, słuchaczy lub wychowanków oraz zajęć związanych z kształtowaniem

kompetencji zawodowych uczniów lub słuchaczy”.



Placówki i instytucje, które prowadzą usługi z zakresu doradztwa

edukacyjno-zawodowego:

Szkolni doradcy

zawodowi

Poradnie 

psychologiczno-

pedagogiczne

Centra kształcenia 

praktycznego, 

centra kształcenia 

ustawicznego

Zakłady 

doskonalenia 

zawodowego

Akademickie biura 

karier

Ochotnicze 

hufce pracy

Urzędy pracy

Ośrodki pomocy 

społecznej

Organizacje 

pozarządowe 

świadczące usługi 

doradcze

Prywatne centra 

doradztwa zawodowego 

i doradcy zawodowi 

prowadzący działalność 

gospodarczą

Prywatne agencje 

zatrudnienia



Szkolni doradcy 

zawodowi

Dla kogo?

Dla uczniów danej szkoły i ich rodziców.

Jakie wsparcie można otrzymać?

•pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

•określenie predyspozycji i zainteresowań zawodowych ucznia; 

•grupowe zajęcia aktywizujące;

•informacje o szkołach, które uczeń może wybrać, o trendach 

rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia;

•informacje o targach, podczas których uczeń może poznać 

ofertę edukacyjną szkół i uczelni.

Poradnie 

psychologiczno-

pedagogiczne

Dla kogo?

Dla uczniów z rejonu danej szkoły i ich rodziców.

Jakie wsparcie można otrzymać?

•pomoc w wyborze zawodu i dalszego kształcenia;

•określenie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów; 

•indywidualne porady i konsultacje;

•warsztaty i wykłady;

•orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czy 

indywidualnego nauczania.



Centra kształcenia 

praktycznego, centra 

kształcenia 

ustawicznego

Dla kogo?

Dla słuchaczy danej placówki.

Jakie wsparcie można otrzymać?

- pomoc w wyborze zawodu i dalszego kształcenia;

- indywidualne porady edukacyjne i zawodowe;

- warsztaty aktywizujące, konsultacje grupowe;

- dostęp do bazy ofert pracy, praktyk i staży zawodowych;

- informacje o programach edukacyjnych, kursach, projektach;

- organizacja spotkań z pracodawcami: prezentacja firm;

- rozmowy rekrutacyjne na terenie placówki.

Zakłady doskonalenia 

zawodowego

Dla kogo?

Dla słuchaczy i uczestników projektów danej placówki.

Jakie wsparcie można otrzymać?

- indywidualne informacje i porady zawodowe jako uzupełnienie 

usług szkoleniowych;

- opracowanie indywidualnych planów działania;

- seminaria i warsztaty służące aktywnemu poszukiwaniu pracy.



Akademickie biura 

karier

Dla kogo?

Dla studentów i absolwentów danej uczelni.

Jakie wsparcie można otrzymać?

- dostęp do bazy ofert pracy, praktyk studenckich i staży;

- indywidualne doradztwo kariery; 

- konsultacje w zakresie poszukiwania pracy;

- pomoc w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych;

- warsztaty z umiejętności przydatnych na rynku pracy, takich jak: 

autoprezentacja, aktywne poszukiwanie pracy, zarządzanie 

stresem, komunikacja interpersonalna;

- informacje o targach pracy. 

Ochotnicze hufce 

pracy

Dla kogo?

Dla młodzieży w wieku 15 - 25 lat

Jakie wsparcie można otrzymać?
W Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy -

wsparcie w pośrednictwie pracy i poradnictwie zawodowym, a w 

szczególności:

- w Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej – informacje o rynku 

pracy i ścieżkach kariery, grupowe spotkania, indywidualne porady 

zawodowe;

- w Młodzieżowych Centrach Kariery – doradztwo indywidualne i 

grupowe;

- w Młodzieżowych Biurach Pracy – pośrednictwo pracy, dostęp do 

bazy ofert pracy, informacje o targach pracy; 

- w Punktach Pośrednictwa Pracy – pośrednictwo pracy, 



Urzędy pracy

Dla kogo?

Dla osób dorosłych: poszukujących pracy, w tym bezrobotnych 

lub zamierzających się przekwalifikować.

Jakie wsparcie można otrzymać?

- w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej: 

wyspecjalizowane usługi w zakresie planowania kariery 

zawodowej, w tym poradnictwo na odległość,

aktualne informacje zawodowe opracowywane wspólnie z 

biurami karier i powiatowymi urzędami pracy;

- w Centrach Aktywizacji Zawodowej (powiatowe urzędy pracy): 

informacje o możliwościach zdobywania kwalifikacji 

zawodowych, o stażach, organizacji robót publicznych, 

projektach międzynarodowych,

- w Lokalnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych: 

pośrednictwo pracy, dostęp do bazy ofert pracy.

Ośrodki pomocy 

społecznej

Dla kogo?

Dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionych lub 

współuzależnionych, dotkniętych patologią, marginalizacją, 

wykluczeniem lub niedostosowaniem społecznym.

Jakie wsparcie można otrzymać?

- poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, zawodowe, 

prawne,

- specjalistyczne szkolenia i warsztaty edukacyjne,

- udział w programach aktywizacji zawodowej.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.

Alina Sukiennicka – wizytator WKBN

Kuratorium Oświaty

w Szczecinie


