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1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 118  

im. płk. pil. B. Orlińskiego we Wrocławiu  ma na celu: 

1)  przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych 

poprzez zapewnienie ciągłości działań doradczych, którym przyświeca idea kształtowania postaw, 

umiejętności i kompetencji oczekiwanych od młodego człowieka przygotowującego się do wielu  ról 

w życiu społecznym i zawodowym,  

2) kształtowanie sylwetki absolwenta, zgodnie z przyjętą charakterystyką w statucie szkoły,  

3) współpracę wszystkich pracowników szkoły i rodziców uczniów w realizacji zadań i treści z zakresu 

doradztwa zawodowego określonych rozporządzeniem MEN w sprawie doradztwa zawodowego. 

2. Adresatami działań podejmowanych w szkole w ramach doradztwa zawodowego są: 

1) uczniowie, 

2) rodzice, 

3) nauczyciele.  

 

3. Działania kierowane do uczniów w szkole podstawowej polegają na: 

1) realizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego, określonych w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego, w ramach bieżącej pracy z uczniami klas I-III 

wynikającej z realizacji podstawy programowej, 

2) realizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego, określonych w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego, w ramach bieżącej pracy z uczniami klas IV-VI 

wynikającej z realizacji podstawy programowej wybranych przedmiotów, 

3) realizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego, określonych w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego, w ramach bieżącej pracy z uczniami klas VII-

VIII wynikającej z realizacji podstawy programowej wybranych przedmiotów, 

4) prowadzeniu zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 7 ustawy 

Prawo oświatowe, w wymiarze minimum 10 godzin rocznie w klasie VII i VIII, 

5) udzielaniu indywidualnych porad i konsultacji przez doradcę zawodowego, nauczycieli, 

wychowawców, szkolnego pedagoga i psychologa oraz innych specjalistów zatrudnionych w szkole 

lub poza szkołą (doradców zatrudnionych w CKP lub w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych) dla uczniów klas VII-VIII,  

6) organizowaniu spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy, pracodawcami, osobami 

prezentującymi poszukiwane zawody i z absolwentami szkoły (prezentacje ich kariery edukacyjnej 

i zawodowej);  

7) umożliwieniu uczniom dostępu do informacji edukacyjnej i zawodowej znajdującej się na stronach 

internetowych innych instytucji działających w obszarze doradztwa zawodowego (Centrum 

Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne )  

8) organizowaniu ogólnoszkolnych działań tematycznie powiązanych z orientacją zawodową 

i doradztwem zawodowym (projekty edukacyjne, konkursy, festiwale, prezentacje zawodów),  

9) organizacji wycieczek zawodoznawczych do zakładów pracy, Centrum Kształcenia Praktycznego 

i szkół prowadzących kształcenie zawodowe,  

 



4. Działania kierowane do rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 118 im. płk. pil. B. Orlińskiego 

we Wrocławiu polegają na: 

1) organizowaniu grupowych spotkań z doradcą zawodowym dotyczących oferty szkół 

ponadpodstawowych oraz zasad i harmonogramu rekrutacji do tych szkół, 

2) organizowaniu indywidualnych porad i konsultacji związanych z wyborem kierunku kształcenia 

i zawodu ich dzieci, 

3) inicjowaniu oraz organizacji spotkań z przedstawicielami instytucji działających na rynku pracy 

i lokalnych pracodawców, 

4) udostępnianiu informacji edukacyjnych i zawodowych na temat możliwości wyboru kierunku 

kształcenia i zawodu ich dzieci. 

5) włączaniu rodziców w działania z zakresu doradztwa zawodowego, w  szczególności z zakresu 

zawodoznawstwa. 

 

5. Działania kierowane do nauczycieli polegają na: 

1)  organizowaniu szkoleń w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz umożliwieniu 

pracownikom pedagogicznym udziału w kursach, warsztatach i konferencjach z zakresu doradztwa 

zawodowego; 

2)  udostępnianiu informacji edukacyjnych i zawodowych. 

 

6. Za realizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w szkole podstawowej 

odpowiada doradca zawodowy, nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w szkole.  

7. Zadania dyrektora szkoły polegają na: 

1) wyznaczeniu nauczycieli, wychowawców, doradcy zawodowego i specjalistów (pedagoga, 

psychologa) do realizacji zadań ujętych w ustępie 8.; 

2) zapewnieniu warunków do realizacji zajęć z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego; 

3) umożliwianiu współpracy szkolnego doradcy zawodowego, nauczycieli i specjalistów 

z zewnętrznymi instytucjami takimi jak: pracodawcy, urzędy pracy, Centrum Kształcenia 

Praktycznego, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe; 

4) wspomaganiu pracowników pedagogicznych w poszerzaniu wiedzy i umiejętności z zakresu 

doradztwa zawodowego.  

 

8. Zadania doradcy zawodowego, nauczycieli, wychowawców i specjalistów (pedagoga, psychologa) 

w szkole polegają na: 

1) opracowaniu rocznego programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

(odpowiedzialni: doradca zawodowy, wspólnie z zespołem wyznaczonych nauczycieli, w tym 

z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem), 

2) realizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I–III w obszarach: 

poznania siebie, świata zawodów i rynku pracy, rynku edukacyjnego i uczenia się przez całe życie 

oraz planowania własnego rozwoju i podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych 

(odpowiedzialni: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagog, psycholog), 

3) realizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV-VI w obszarach: 

poznawania własnych zasobów, świata zawodów i rynku pracy, rynku edukacyjnego i uczenia się 

przez całe życie oraz planowania własnego rozwoju i podejmowania decyzji edukacyjno-



zawodowych (odpowiedzialni: wychowawcy i wyznaczeni nauczyciele w ramach bieżącej pracy 

z uczniami klas IV-VI wynikającej z realizacji podstawy programowej przedmiotów oraz 

pedagog, psycholog), 

4) realizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII w obszarach: 

poznawania własnych zasobów, świata zawodów i rynku pracy, rynku edukacyjnego i uczenia się 

przez całe życie oraz planowania własnego rozwoju i podejmowania decyzji edukacyjno-

zawodowych (odpowiedzialni: wychowawcy i wyznaczeni nauczyciele w ramach bieżącej pracy 

z uczniami klas VII-VIII wynikającej z realizacji podstawy programowej przedmiotów, 

doradca zawodowy oraz pedagog, psycholog), 

5) systematycznym diagnozowaniu zapotrzebowania uczniów, rodziców i nauczycieli na działania 

związane z doradztwem zawodowym (odpowiedzialni: doradca zawodowy we współpracy 

z wychowawcami oraz pedagogiem), 

6) prowadzeniu zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Prawo oświatowe (odpowiedzialny: doradca zawodowy we współpracy z wychowawcami, 

pedagogiem, psychologiem oraz doradcami Centrum Kształcenia Praktycznego), 

7) realizowaniu działalności informacyjno-doradczej, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie 

informacji edukacyjnych i zawodowych (odpowiedzialni: doradca zawodowy i wychowawcy we 

współpracy z doradcami Centrum Kształcenia Praktycznego), 

8) udzielaniu indywidualnych porad i konsultacji uczniom i ich rodzicom w zakresie planowania dalszej 

ścieżki edukacyjno-zawodowej (odpowiedzialni: doradca zawodowy i wychowawcy oraz doradcy 

zawodowi z Centrum Kształcenia Praktycznego),  

9) organizowaniu grupowych spotkań z rodzicami uczniów, dotyczących oferty szkół 

ponadpodstawowych oraz zasad i harmonogramu rekrutacji do tych szkół (odpowiedzialni: doradca 

zawodowy i wychowawcy oraz doradcy zawodowi z Centrum Kształcenia Praktycznego), 

10) organizowaniu wycieczek zawodoznawczych do zakładów pracy, Centrum Kształcenia Praktycznego 

i szkół prowadzących kształcenie zawodowe (odpowiedzialni: wychowawcy przy współpracy 

z doradcą zawodowym), 

11) określaniu mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów (odpowiedzialni: 

wychowawcy przy współpracy z doradcą zawodowym, pedagogiem, psychologiem), 

12) wskazywaniu uczniom specjalistów, którzy mogą udzielić wsparcia związanego z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu (odpowiedzialni: wychowawcy przy współpracy z doradcą zawodowym). 

 

9. Realizując wewnątrzszkolny systemu doradztwa zawodowego szkoła współpracuje z: 

1) Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, 

2) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

3) Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 

4) Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 

5) pracodawcy, 

6) instytucje rynku pracy (w tym PUP i DWUP we Wrocławiu), 

7) wrocławskie szkoły ponadpodstawowe, 

8) uczelnie, 

9) Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, 

10) OHP – Dolnośląska Wojewódzka Komenda. 


