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w świetle przepisów prawa 

oświatowego

Szczecin
12.12.2022 r.



Akty prawne

Ustawa z dnia 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze
zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.02.2019 r. w sprawie
doradztwa zawodowego (Dz. U. poz. 325).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3.04.2019 r. w sprawie
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz. 639
ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 09.08.2017 r. w sprawie
zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tj.: Dz. U. 2020, poz. 1280
ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 01.08.2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2020 poz. 1289
ze zm.).



Formy  doradztwa zawodowego w szkole :

Preorientacja zawodowa (edukacja przedszkolna, w tym oddziały
przedszkolne w SP)

Orientacja zawodowa prowadzona w klasach I-III, IV-VI szkół
podstawowych ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi
zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i
edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich
zainteresowań i uzdolnień.

Prowadzenie w klasach VII- VIII szkół podstawowych i szkołach
ponadpodstawowych doradztwa zawodowego ma na celu szkół
podstawowych poznanie własnych zasobów, rozwijanie umiejętności
planowania własnego rozwoju i podejmowania decyzji edukacyjno-
zawodowych.



Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego zostały zaliczone do podstawowych
form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół (art. 109 ust. 1 pkt 7 p.o)

W szkole podstawowej prowadzone są :

• na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
(art. 109 ust. 1 pkt 1 p.o) - Prawo oświatowe przez każdego nauczyciela

• w klasach VII i VIII szkół podstawowych, na zajęciach z zakresu doradztwa
zawodowego, przez doradcę zawodowego (art. 26a ust. 3 p.o)

• na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy
przez doradcę zawodowego, nauczyciela wychowawcę i specjalistów;

• na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;

• w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci i
uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u
pracodawców



Zajęcia prowadzone w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

Prowadzi się poprzez bieżącą pracę z uczniami tj.

- wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i
zawodu

Zajęcia te realizuje się w formie zajęć związanych z wyborem
kierunku kształcenia i zawodu.

Ta pomoc udzielana jest w formie porad, konsultacji, warsztatów

Zajęcia realizuje się poprzez zintegrowane działania nauczycieli i
specjalistów - są to pozostałe działania związane z doradztwem
zawodowym, realizowane w szkole i poza nią.



Zadania doradcy zawodowego, do którego należy w 
szczególności:

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 z nauczycielami
wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu
oraz koordynowanie jego realizacji.

4. Wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się
oddziałami, psychologów lub pedagogów, 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.



Program realizacji doradztwa zawodowego opracowuje doradca zawodowy na
każdy rok szkolny dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września każdego roku
szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Program określa:

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

a) tematykę działań, uwzględniającą w przypadku:

– treści programowe, o których mowa w tych przepisach,

b )oddziały, których dotyczą działania,

c) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych
działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,

d) terminy realizacji działań,

e) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,

2) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań, w tym podmioty,
o których mowa w § 8 ust. 1 z uwzględnieniem potrzeb uczniów, i rodziców oraz
lokalnych lub regionalnych działań związanych z doradztwem zawodowym.



Wybrane kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 
2022/2023 zakładają:

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

Program wychowawczo-profilaktyczny uwzględnia współpracę z rodzicami, w tym ich rolę
doradczą m.in. poprzez pedagogizację, prowadzenie warsztatów, konsultacji. Doradztwo
zawodowe ma na celu wspomaganie rodziny w kształtowaniu rozwoju edukacyjnego
i zawodowego uczniów.

Wprowadzanie uczniów w dziedzictwo cywilizacyjne Europy.

Edukacja klasyczna, kulturalna i patriotyczna metodą wycieczek edukacyjnych pozwala na
bezpośrednie doświadczanie wartości pracy w różnych kontekstach.

Prawidłowe i skuteczne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych

w procesach edukacyjnych. Kształtowanie cyfrowych kompetencji uczniów uwzględnione w
programie realizacji doradztwa zawodowego.

Rozwijanie umiejętności zawodowych w edukacji formalnej.

Wdrażanie przez szkołę Zintegrowanej Strategii Umiejętności polityki czyli rozwijania
umiejętności zgodnie z polityką uczenia się przez całe życie, powiązane z realizacją planu
doradztwa zawodowego w sposób odpowiadający potrzebom nowoczesnego rynku pracy.



Istotne wsparcie w przygotowywaniu uczniów do wyboru 
zawodu i kierunku kształcenia stanowią:

Od roku 2019 r. ogłaszane co roku prognozy zapotrzebowania na
pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i
wojewódzkim rynku pracy, w tym wykazy zawodów na które jest istotne,
umiarkowane zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy.

Monitoring karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (dane z SIO, CKE, OKE, POL-on
ZUS)

Raport opracowany przez IBE znajduje się na stronie internetowej. Ponadto 
raporty dotyczące absolwentów szkół dostępne są dla dyrektorów szkół 
branżowych I stopnia, techników i szkół policealnych na platformie SIO.



Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 
2022-2025 przyjęty przez Radę Ministrów 02.08.2022 r. 

Cel: przygotowanie przyszłych pracowników na potrzeby nowoczesnej
gospodarki.

Plan działań zakłada dalsze wzmocnienie doradztwa zawodowego i wsparcie
uczniów w trafnym wyborze zawodu/ścieżki kształcenia.

Od września 2022 r. uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracodawcy mogą
korzystać z nowego portalu internetowego ZPE prezentującego dostępne
zawody (w tym warunki pracy w zawodach, przeciwskazania, predyspozycje
do wykonywania zawodu) w sposób umożliwiający wykorzystanie okularów
VR oraz ułatwiającego współpracę szkół z pracodawcami. Portal ten będzie
następnie rozwijany o nowe funkcjonalności prezentujące możliwości uczenia
się w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego oraz w systemie pozaszkolnym
(np. na kursach), a także ułatwiające dotarcie do interesującej oferty
kształcenia.





Oferta kształcenia zawodowego obejmuje ponad 200 zawodów, 
lecz

80% absolwentów branżowych szkół I stopnia, 67% techników i 75% szkół policealnych
kształciło się w 10 najczęściej wybieranych zawodach w danym typie szkoły.

W branżowych szkołach I stopnia należą do nich: mechanik pojazdów samochodowych
(17-18%), kucharz (14-15%), fryzjer (12%).

W technikach są to: technik informatyk (17%), technik żywienia i usług
gastronomicznych (10-11%) oraz technik ekonomista (8-9%)

W szkołach policealnych : opiekun medyczny (12-14%), technik usług kosmetycznych
(11%), technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik administracji (10-11%).

Informacje na temat szkół kształcących w zawodzie w kraju, województwie, materiały
multimedialne i informator o zawodach- https://infozawodowe.mein.gov.pl/szkoły,



Absolwenci poszczególnych typów szkół w 2020 r. w województwie
zachodniopomorskim stanowili:

Liceum ogólnokształcącego – 48,4%

Technikum – 26.8%, 

branżowej szkoły I stopnia – 10,3%,

szkół policealnych – 13%. 

Wg. danych z monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych z 2021r. 

W roku szkolnym 2022/2023 w szkolnictwie branżowym w naszym 
województwie funkcjonują:

91 branżowych szkół I stopnia

8 branżowych szkół II stopnia

97 techników

53 szkoły policealne



Światowe Forum Ekonomiczne przedstawiło w  Raporcie „Future
For Jobs” jako kompetencje przyszłości pożądane do 2030 r.:

Myślenie analityczne i innowacyjność

Aktywne uczenie się i strategie uczenia się

Kompleksowe rozwiązywanie problemów

Myślenie krytyczne i analiza

Kreatywność, oryginalność i inicjatywa

Przywództwo i wpływ społeczny

Wykorzystanie technologii, monitorowanie i programowanie

Prężność, odporność na stres i elastyczność

Rozumowanie, rozwiązywanie problemów, ideacja



Cechy, umiejętności i kompetencje stażystów i praktykantów
oczekiwane przez przedsiębiorców (Raport z Badania
współpracy przedsiębiorców z sektorem edukacji 2020 r.)

1) Gotowość do uczenia się

2) Komunikowanie się i współpraca w zespole

3) Sprawne posługiwanie się językiem polskim

4) Inicjatywność i przedsiębiorczość

5) Umiejętności informatyczne, znajomość obsługi komputera

6) Znajomość specyfiki pracy na danym stanowisku



Uczniowie szkół branżowych i techników objęci badaniem Postawy edukacyjne
i zawodowe uczniów szkół branżowych i techników województwa
zachodniopomorskiego przeprowadzonym przez WUP w Szczecinie na pytanie:

Czy po ukończeniu nauki planuje Pan/i rozpocząć pracę w zawodzie, w którym
się kształci?

68% uczniów szkoły branżowej i 55% uczniów techników - tak

32% uczniów szkoły branżowej i 45% uczniów techników - nie

Spośród uczniów, którzy udzielili odpowiedzi przeczącej 57% badanych uczniów
branżowych szkół i 64% badanych uczniów techników zadeklarowało, że ma
zamiar zdobyć nowy zawód.



Doradztwo zawodowe to:

- wspólne wsparcie ucznia, realizowane przez wychowawcę klasy, nauczycieli
przedmiotów, rodziców, przedstawicieli zawodów, ekspertów, osoby z lokalnej
społeczności;

- wzajemne uczenie się uczniów od siebie czyli rozwój kompetencji społecznych w
zakresie współpracy, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, negocjowania
rozwiązań, mediowania potrzeb, zarządzania czasem;

- kształcenie umiejętności podejmowania decyzji, ustalania priorytetów, szacowania
ryzyka, elastyczności, kreatywności umiejętności potrzebne w sytuacji kilkukrotnej
zmiany zawodu lub pracy podczas aktywności zawodowej ;

- wskazywanie branż, w których jest szansa na zatrudnienie;

- rozwój kompetencji cyfrowych i językowych;

- …………………………………………………………………



Małgorzata Gucz

Dyrektor WKBN KO w Szczecinie

Dziękuję za uwagę


