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Podstawa prawna:  
 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572              

z późniejszymi zmianami.  

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 nr 61, poz. 624 ze 

zmianami).  

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 11 poz. 114).  

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół oraz przechodzenia     

z jednych typów szkół do innych. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, ze zmianami).  

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228) na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy       

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami).  

 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 532).  

 

7. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 59)  

 

8. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U.        

2017 r. poz. 59).  

 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U z 2017 r nr 0, poz.703).  

 

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

zawodowego (Dz. U. 2018r., poz. 1575),  

 

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

zawodowego (Dz. U. 2019r., poz. 325) 

 

 



 

L

P 

Zadania Odbiorcy Metody i formy 

realizacji 
Realizujący Okres 

realizacji 

1 Systematyczne 

diagnozowanie 

zapotrzebowania uczniów 

na informacje edukacyjne    

i zawodowe oraz na pomoc 

w planowaniu kształcenia    

i kariery zawodowej 

Uczniowie 

 klas I-III 

Godziny 

wychowawcze, 

lekcje 

przedsiębior-

czości, 

ekonomii w 

praktyce   

dyskusje, 

warsztaty 

- doradca 

zawodowy 

- wychowawcy 

- nauczyciele  

przedsiębior-

czości 

wrzesień 2020      

- czerwiec 

2021, zgodnie 

z potrzebami 

2 Gromadzenie, aktualizacja  

i udostępnianie informacji 

zawodowych właściwych 

dla danego poziomu 

kształcenia 

Uczniowie 

 klas I-III, 

rodzice 

baza 

informacji 

edukacyjnej     

i  zawodowej, 

tablica 

informacyjna, 

e-dziennik, 

strona szkoły 

- doradca 

zawodowy 

- nauczyciele 

bibliotekarze 

 wrzesień 2020      

- czerwiec 

2021 

3 Udostępnianie dodatkowych 

źródeł informacji na 

poziomie regionalnym, 

ogólnokrajowym                  

i europejskim dotyczących: 

rynku pracy, trendów 

rozwojowych w świecie 

zawodów i zatrudnienia 

Uczniowie 

 klas I-III, 

rodzice, 

nauczyciele 

baza 

informacji 

edukacyjnej     

i  zawodowej, 

tablica 

informacyjna, 

e-dziennik, 

strona szkoły 

- doradca 

zawodowy 

- wychowawcy 

 

wrzesień 2020      

- czerwiec 

2021, zgodnie 

z potrzebami 

4 Udzielanie indywidualnych 

porad i konsultacji (w tym 

uczniom o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych    

i ich rodzicom) 

Uczniowie 

 klas I-III, 

rodzice 

rozmowy 

indywidualne 

- doradca 

zawodowy 

 

wrzesień 2020      

- czerwiec 

2021, zgodnie 

z potrzebami 

5 Prowadzenie grupowych 

zajęć aktywizujących, 

przygotowujących uczniów 

do świadomego planowania 

kariery i podjęcia roli 

zawodowej 

Uczniowie 

 klas I-III 

warsztaty, 

dyskusje 

dydaktyczne, 

„burza 

mózgów”, 

metoda 

projektów 

- doradca 

zawodowy 

- wychowawcy 

- nauczyciele  

przedsiębiorcz

ości 

 wrzesień 2020      

- czerwiec 

2021, zgodnie 

z potrzebami 

6 Rozwijanie zainteresowań, 

uzdolnień młodzieży, 

promocja wolontariatu 

Uczniowie 

 klas I-III 

koła 

zainteresowań, 

konkursy: 

przedmiotowe, 

sportowe, 

artystyczne  

 

 

 

- wychowawcy 

- nauczyciele  

przedmiotowi 

wrzesień 2020      

- czerwiec 

2021 



7 Współpraca z instytucjami 

wspierającymi 

wewnątrzszkolny system  

doradztwa zawodowego, w 

szczególności z poradniami 

psychologiczno-

pedagogicznym, w tym 

poradniami 

specjalistycznymi, 

placówkami doskonalącymi 

nauczycieli, uczelniami 

wyższymi, urzędami pracy 

oraz innymi instytucjami    

z zakresu doradztwa 

zawodowego, 

Uczniowie 

 klas I-III, 

rodzice, 

nauczyciele 

udział w 

Salonie 

Maturzystów 

2020,  

udział w 

Dniach 

Otwartych 

wyższych 

uczelni, 

konsultacje ze 

specjalistami 

- doradca 

zawodowy 

- wychowawcy 

- nauczyciele   

przedsiębiorcz

ości 

wrzesień 2020      

- czerwiec 

2021 

 

 

EWALUACJA 
 

Ewaluacja posłuży ocenie skuteczności programu doradztwa zawodowego w zakresie wszystkich 

działań skierowanych do uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Ewaluacja będzie prowadzona na 

drodze analizy dokumentów, wywiadów, obserwacji oraz wyników ankiety ewaluacyjnej 

opracowanej na koniec roku szkolnego 2020/21.  
 
 W związku z sytuacją epidemiologiczną program doradztwa zawodowego może podlegać 

modyfikacjom. 
 

 

 
opracowała                 

doradca zawodowy   

Monika Madej       


