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Łódź 19.10.2017 r. 



 

Skutecznie prowadzone zajęcia z doradztwa zawodowego  

motywują do nauki i mogą zapobiec nieprzemyślanym decyzjom 

dotyczącym dalszej ścieżki edukacji i kariery, co ma znaczenie 

przy dzisiejszym wysokim bezrobociu wśród ludzi młodych.  

 
W Wielkiej Brytanii potencjalne straty dla gospodarki spowodowane 

nieprzemyślanymi wyborami edukacji i zawodu zostały oszacowane 

na 200 milionów funtów rocznie. 
 

 

Czepiel A.P  

Dlaczego należy zwiększyć efektywność  

doradztwa zawodowego w polskich szkołach 

Forum Obywatelskiego Rozwoju 2013 

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych 



Ramy prawne  
 

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:  

 

Art.1 System oświaty zapewnia w szczególności:  

19) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. 

 

Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności: 

16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych 



Ramy prawne  
 

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe: 

 

Art. 109. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej 

szkoły są: 

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są organizowane dla uczniów  

klasy  VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum 

ogólnokształcącego i technikum. 
 

7. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są realizowane niezależnie  

od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom  

w ramach zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 5. 

 
 

 
 

 
 

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych 



Ramy prawne  
 

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:  

 

Art. 47. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi,  

w drodze rozporządzenia: 

 

3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym: 

c) minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych 



Ramy prawne  
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r.  

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

 

Ramowe plany nauczania: 

 dla szkoły podstawowej 

 dla oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych  

w klasach VII i VIII szkoły podstawowej 

 

 

 

 

 

 

obowiązują od roku szkolnego 2017/2018 
 

 

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

Wymiar godzin w klasie Razem w okresie nauczania 

VII VIII 

Doradztwo 

zawodowe  

minimum 10 godzin  

w roku 

minimum 10 godzin  

w roku 

minimum 20 godzin  

w 2-letnim cyklu nauczania 



Ramy prawne  
 

Ramowe plany nauczania: 

 dla branżowej szkoły I stopnia 

 

 
 

obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018 
 

 dla liceum ogólnokształcącego 
 

 
 

 dla technikum 
 

 
 
 

obowiązują od roku szkolnego 2019/2020 
 

 

 

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

Doradztwo zawodowe  minimum 10 godzin  w czteroletnim cyklu nauczania 

Doradztwo zawodowe  minimum 10 godzin  w trzyletnim cyklu nauczania 

Doradztwo zawodowe  minimum 10 godzin  w pięcioletnim cyklu nauczania 



Ramy prawne  
 

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  

– Prawo oświatowe:  

 

 Art. 292. 1. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo 

oświatowe, są realizowane w oparciu o program przygotowany przez 

nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora 

szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 
 

2. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera treści dotyczące informacji  

o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania 

kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi. 
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Przykładowe programy realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego  

dla klasy VII szkoły podstawowej i dla branżowej szkoły I stopnia: 

http://euroguidance.pl  
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http://euroguidance.pl/


Ramy prawne  
 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach 
 

 § 6.2 W szkole (3. W placówce, 4. W szkole dla dorosłych) pomoc psychologiczno-

pedagogicza jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem przez zintegrowane 

działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

 6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku   

           uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych 
 

§ 18. W przypadku szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum 

ogólnokształcącego i technikum oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, 

zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu uzupełniają działania 

szkoły i placówki w zakresie doradztwa zawodowego. 
 

§ 20.2 Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, 

szkole i placówce prowadzą w szczególności w szkole: 

 3) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie  

           bieżącej pracy z uczniami. 

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych 



Ramy prawne  
 

§ 26.1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

 i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

 właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

 3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

 z  uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień 

 uczniów; 

 4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę 

 i placówkę; 

 5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

 w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

 6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

 w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły  

lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę 

realizującego zadania, o których mowa w ust. 1. 

 
 

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych 



Ramy prawne  
 

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:  

 

Art. 47. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi,  

w drodze rozporządzenia: 

 

4) treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób 

realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach,  

o których mowa w art. 2 pkt 4, oraz wymagania w zakresie przygotowania  

osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach,  

o których mowa w art. 2 pkt 4, uwzględniając rolę doradztwa zawodowego  

we wspieraniu uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania decyzji 

edukacyjnych i zawodowych. 

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe  
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Cel główny projektu 
Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe  

dla dzieci młodzieży i dorosłych 

 

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych 



Cele szczegółowe projektu 

 

 
 

Opracowanie standardów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego,  

uwzględniających potrzeby uczniów i dorosłych uczących się  

na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych typach szkół i placówek  

(m.in. określenie rekomendowanej tematyki zajęć edukacyjnych, 

proponowanych narzędzi i metod pracy,  

oczekiwanych efektów usług doradczych) 

Przygotowanie wzorcowych rozwiązań organizacyjnych  

w zakresie funkcjonowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa,  

z uwzględnieniem współpracy wszystkich osób  

mających wpływ na efektywność doradztwa w szkole 

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
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Rezultaty projektu 
 

Ustrukturyzowane standardy:  
preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego  
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Rezultaty projektu 
 

   Rekomendacje dotyczące kierunków zmian w systemie doradztwa 
 edukacyjno-zawodowego wypracowane przez Zespół Ekspertów  
 
   Rekomendacje do rozporządzenia  
 Ministra Edukacji Narodowej  
 dotyczącego doradztwa zawodowego 
 

 zawierające: 
o treści programowe z zakresu doradztwa 

zawodowego,  
o warunki i sposób realizacji i organizacji  

doradztwa zawodowego w szkołach 
i placówkach, 

o wymagania w zakresie przygotowania  
osób realizujących doradztwo  
zawodowe w szkołach i placówkach.  

 
 

 

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych 



Rezultaty projektu 
 

   Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania 
 wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego (WSDZ) 

     zostaną  udostępnione w I połowie 2018 roku 
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Rezultaty projektu 
 

   Każde wzorcowe rozwiązanie organizacyjne funkcjonowania   
 wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego  
 opisuje wzorcową strukturę WSDZ: 

o główny cel realizacji doradztwa  
edukacyjno-zawodowego, 

o działania związane z doradztwem  
zawodowym  i ich adresatów, 

o realizatorów działań związanych  
z doradztwem zawodowym, 

o zasoby materialne przydatne  
w realizacji działań związanych  
z doradztwem zawodowym,  

o sojuszników – sieć współpracy, 
o plan realizacji działań związanych  

z doradztwem zawodowym w danym  
roku szkolnym, 

o monitoring i ewaluacja wewnętrzna WSDZ. 
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Rezultaty projektu 
 

   Zestaw programów preorientacji i orientacji zawodowej oraz 
 doradztwa edukacyjno-zawodowego  
 zawierający 8 programów: 

o preorientacji zawodowej dla przedszkola,  
o orientacji zawodowej dla 

o klas I-III szkoły podstawowej, 
o klas IV-VI szkoły podstawowej, 

o doradztwa zawodowego dla 
o klas VII-VIII szkoły podstawowej, 
o branżowych szkół, 
o technikum,  
o liceum ogólnokształcącego, 
o szkoły policealnej 

 wraz z narzędziami ich realizacji –  
 przykładowymi scenariuszami (przetestowanymi w szkołach)  
         zostanie  udostępniony w I połowie 2018 roku 
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Rezultaty projektu 
 

   Programy zawierają m.in.: 
o Założenia ogólne 
o Cele ogólne preorientacji i orientacji zawodowej  

oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego  
o Treści programowe – cele szczegółowe 
o Warunki i sposoby realizacji programu 
o Propozycje weryfikacji efektów zajęć  

– zamiast oceniania  
o Rekomendacje dotyczące obudowy  

dydaktycznej 
o Propozycje ewaluacji programu 
o Proponowane scenariusze:  

zajęć z uczniami, spotkań  
rady pedagogicznej, spotkań z rodzicami 

 oraz innych działań doradczych  
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Obszary celów szczegółowych (tematyka zajęć/osiągnięcia uczniów) 

 

Poznawanie swoich zasobów 
m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów 

do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji 

zawodowych, stanu zdrowia.  

 
Świat zawodów i rynek pracy  
m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, 

umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy. 

  
Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie  
m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie i przetwarzanie 

informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie. 

 

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych  
m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania 

doświadczenia zawodowego i refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących 

edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery. 
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Rezultaty projektu 
 

   Seminaria wdrożeniowe dla przedstawicieli organów 
 prowadzących szkoły i placówki przygotowujące ich do wdrożenia  
 programów doradztwa. 

 
 

Efekty projektu 
 

Warunki do budowania u uczniów i słuchaczy pozytywnych postaw  

wobec kształcenia zawodowego oraz rozwijania  potrzeby  

kształcenia ustawicznego i nawyku uczenia się przez całe życie. 
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Kontynuacja działań 
 

Przygotowanie kadry doradców zawodowych do wdrożenia wypracowanych 

rozwiązań poprzez przeszkolenie osób do udzielania wsparcia szkołom  

i placówkom w obszarze doradztwa zawodowego w ramach projektu  

Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń  

z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego 
 

•   opracowanie programu szkoleń z uwzględnieniem rozwiązań wypracowanych   

    w projekcie Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe; 

•   przeszkolenie 500 trenerów jako doradców-konsultantów (min. jeden  

    z każdego powiatu) pozyskanych m.in. z centrów kształcenia praktycznego    

    oraz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i przygotowanie ich do  

    bezpośredniej współpracy ze szkołami w ramach zewnętrznego wsparcia,  

    m.in. przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa, opracowanie, wdrożenie  

    i  realizacja planu wsparcia, w tym prowadzenie szkoleń; 

•   udostępnienie programu szkoleń do wykorzystania w ramach Regionalnych   

    Programów Operacyjnych. 
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Kontynuacja działań 
 

Opracowanie e-zasobów doradztwa  

jako obudowy do opracowywanych w projekcie 

 Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe programów  

oraz udostępnienie ich na odpowiednio dostosowanym  

portalu doradztwa edukacyjno-zawodowego 

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych 



Obecne działania 
 

Wspieranie szkół w realizacji zadań z obszaru doradztwa zawodowego 

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe  
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Obecne działania 
 

Opracowywanie, gromadzenie i udostępnianie materiałów  

(własnych i z innych źródeł) z zakresu doradztwa zawodowego 

www.doradztwo.ore.edu.pl  

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

http://www.doradztwo.ore.edu.pl/


 

Dziękuję za uwagę 

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

Anna Pregler 


