
 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawod

 

W dzisiejszych czasach uczniowie wykazują się dużym niezdecydowaniem w wyborze 

zawodu. Szczególnie ważną rzec jest, aby dokonując wyboru, uczeń kierował się własnymi 

zdolnościami, pasjami, możliwościami, 

wyborami rówieśników z klasy. Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga 

aktywnych zachowań i umiejętności podejmowania trafnych decyzji. Wspieranie i 

przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji eduk

zadaniem statutowym szkoły.  

szkoły, nie jest systemem diagnozującym, lecz systemem doradczym, który stwarza 

możliwości i pomaga w rozwiązywaniu problemów powiązanych z wybore

kształcenia, drogi kształcenia i planowaniem kariery zawodowej

Dla kogo są prowadzone zajęcia?

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje wszystkich uczniów szkoły. 

Jest podzielony na etapy:

 preorientacja zawodowa

podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie 

dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy; 

  orientacja zawodowa

wychowawczym, ukierunkowanych na kształtowanie u

szkoły podstawowej pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i 

edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie 

wiedzy na temat zawodów i rynku pracy; 

  doradztwo zawodowe

celu wspieranie uczniów klas VII

Szkoły Branżowej w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania 

decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowe

W dzisiejszych czasach uczniowie wykazują się dużym niezdecydowaniem w wyborze 

zawodu. Szczególnie ważną rzec jest, aby dokonując wyboru, uczeń kierował się własnymi 

zdolnościami, pasjami, możliwościami, predyspozycjami, a nie sugestią rodziców czy 

wyborami rówieśników z klasy. Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga 

aktywnych zachowań i umiejętności podejmowania trafnych decyzji. Wspieranie i 

przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych jest 

  Wewnątrzszkolny System Doradztwa , rozwijany na terenie 

szkoły, nie jest systemem diagnozującym, lecz systemem doradczym, który stwarza 

możliwości i pomaga w rozwiązywaniu problemów powiązanych z wybore

kształcenia, drogi kształcenia i planowaniem kariery zawodowej 

Dla kogo są prowadzone zajęcia? 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje wszystkich uczniów szkoły. 

Jest podzielony na etapy: 

preorientacja zawodowa: ogół działań o charakterze wychowawczym, 

podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie 

dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy;  

orientacja zawodowa: ogół działań o charakterze dydaktyczno

wychowawczym, ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów klas I

szkoły podstawowej pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i 

edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie 

wiedzy na temat zawodów i rynku pracy;  

doradztwo zawodowe: uporządkowane i zaplanowane działania

celu wspieranie uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych oraz uczniów 

Szkoły Branżowej w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania 

decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

owego 

W dzisiejszych czasach uczniowie wykazują się dużym niezdecydowaniem w wyborze 

zawodu. Szczególnie ważną rzec jest, aby dokonując wyboru, uczeń kierował się własnymi 

predyspozycjami, a nie sugestią rodziców czy 

wyborami rówieśników z klasy. Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga 

aktywnych zachowań i umiejętności podejmowania trafnych decyzji. Wspieranie i 

zawodowych jest 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa , rozwijany na terenie 

szkoły, nie jest systemem diagnozującym, lecz systemem doradczym, który stwarza 

możliwości i pomaga w rozwiązywaniu problemów powiązanych z wyborem kierunku 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje wszystkich uczniów szkoły.  

rakterze wychowawczym, 

podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie 

: ogół działań o charakterze dydaktyczno-

uczniów klas I–VI 

szkoły podstawowej pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i 

edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie 

: uporządkowane i zaplanowane działania mające na 

VIII szkół podstawowych oraz uczniów 

Szkoły Branżowej w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania 



Cele Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego ukierunkowane są na: 

 samopoznanie  

 przyszłość 

 rynek pracy 

  realizację celów związanych z karierę zawodową 

 Przygotowanie młodzieży do podjęcia  trafnych decyzji edukacyjno zawodowych, 
wyboru szkoły ponadpodstawowej  zgodnej z zainteresowaniami i uzdolnieniami  oraz 
do roli  pracownika na współczesnym rynku pracy. 

 Przygotowanie uczniów  do radzenia sobie z ciągłymi zmianami we współczesnym 
świecie. 

 Kształtowanie proaktywnych postaw  we współczesnym świecie. 

 

Szkolny program doradztwa umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do poznania siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku pracy i zasad 

nim rządzących, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej. 
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