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WSTĘP 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje działania podejmowane przez 

szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. 

Skierowany jest zarówno do uczniów, rodziców i nauczycieli. Zmiany na rynku pracy, 

pojawienie się nowych zawodów wymaga od dzisiejszych absolwentów szkół umiejętnego 

planowania własnej kariery zawodowej, dużej mobilności i umiejętności aktywnego 

poszukiwania pracy. 

Misją WSDZ w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Wilczycach jest wieloetapowe 

przygotowanie uczniów do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru drogi 

edukacyjnej i kształtowania własnej kariery zawodowej w oparciu o możliwości, wiedzę i 

warunki. 

 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie 

doradztwa zawodowego. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 

2017r.) 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA WSDZ 

1. wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na 

przestrzeni wielu lat życia,  

2. preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z 

upływem czasu,  



3. na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wy-

kształcenia oraz wpływ środowiska.  

4. obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami  

5.WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez 

szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny 

charakter.  

  

a) w oddziałach przedszkolnych obejmować będą preorientację zawodową 

realizowaną przez nauczycieli tych oddziałów.  

 

 

CELE GŁÓWNE  

ODDZIAŁ „O”  

1) Preorientacja zawodowa:  

 

- wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami - pobudzenie i rozwijanie zainteresowań 

i uzdolnień dzieci. 


