
System doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych 
w Świdnicy 

 
Wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno – 

zawodowych jest zadaniem statutowym szkoły.  Szczególnie ważną rzeczą jest, aby 
dokonując wyboru , uczeń kieruje się własnymi zdolnościami , pasjami możliwościami, 
predyspozycjami , a nie sugestią rodziców czy wyborami rówieśników z klasy.  

W naszej szkole obowiązuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego , 
który obejmuje wszystkich nauczycieli i uczniów.  Bardzo ważne jest, aby proces 
świadomości wyboru ścieżki kształcenia i wyboru zawodu zaczynać już on najmłodszych lat.  

Duża rolę odgrywają tutaj zadania przedszkola - preorientacja zawodowa ,w ramach 
której najmłodsi wychowankowie naszej szkoły poprzez zabawę dowiadują się różnych 
ciekawostek o zawodach i pracy. W wieku przedszkolnym dominuje fantazja  i marzenia 
ukierunkowane na wybrane , zazwyczaj najbliższe zawody, a w miarę rosnącej partycypacji 
społecznej  i poznawania rzeczywistości  wzrasta znaczenie własnych zainteresowań i 
zdolności.  

Na etapie klas I – VI odbywa się orientacja zawodowa. W młodszych klasach 
obejmuje ona poznanie pracy w wybranych zawodach w ramach kształcenia zintegrowanego, 
natomiast w klasach starszych polega na wstępnej analizie znaczenia pracy w życiu człowieka 
i w życiu społeczeństwa.    Szkoła i nauczyciele, kształtują właściwe postawy dziecka wobec 
pracy ludzkiej, zapoznają się z różnymi zawodami , szczególnie z tymi z najbliższego 
otoczenia dziecka , zawodami ich rodziców i najbliższej rodziny. Ważnym aspektem 
orientacji zawodowej jest poznanie własnych zasobów  ucznia - zainteresowań, zdolności i 
uzdolnień, mocnych i słabych stron jako  
potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i 
postaw). 

 W klasach VII i VIII oraz Szkole Branżowej I – go stopnia prowadzone jest doradztwo 
zawodowe oraz zajęcia dotyczące orientacji zawodowej prowadzone przez wychowawców. 
Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczą się zawodu poprzez praktykę, wielkim 
sukcesem okazało się otwarcie na terenie naszej szkoły Kawiarenki Królewskiej prowadzonej 
przez uczniów SPdP. Praca w kawiarence daje im możliwość wykazania się w zawodzie oraz 
poczucie ogromnej satysfakcji.   

Szeroko rozumiane doradztwo zawodowe jest więc procesem, który rozpoczyna się już na 
wczesnym etapie i trwa do momentu wyboru zawodu, ukierunkowane szczególnie na:  

  umożliwienia konfrontowania skłonności, zainteresowań, uzdolnień, z konkretnymi 
sytuacjami zawodowymi, 

 możliwie wszechstronne zapoznawanie dzieci z różnego rodzaju obszarami 
zawodowymi i zawodami, 

 kształtowania określonej motywacji do rozwoju zawodowego. 
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