
 

Działania związane z doradztwem zawodowym – ogół zaplanowanych i 

systematycznych działań podejmowanych przez przedszkole, szkołę lub 

placówkę, których celem jest przygotowanie i wspieranie uczniów w 

podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Działania te obejmują m.in. 

zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia związane z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu, działania skierowane do rodziców i nauczycieli, współpracę 

z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego – zajęcia grupowe organizowane dla 

uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum 

ogólnokształcącego i technikum (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe, art. 109.1. pkt 7), których wymiar określa Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 18 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów 

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

 

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – zajęcia 

indywidualne i grupowe prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej (Ustawa Prawo oświatowe art. 109.1. pkt 5 oraz Rozporządzenie 

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

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach – Dz.U. z 2017 r., poz. 

1591). 

 

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–IV szkoły 

podstawowej pozytywnych i proaktywnych postaw 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 mające na celu 

wspieranie uczniów klas VII–VIII szkoły podstawowej i szkół 

ponadpodstawowych w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania 

decyzji edukacyjnych, a także zawodowych. 

 

Uczeń – dziecko (na etapie wychowania przedszkolnego), uczeń (na etapie szkoły 

podstawowej, szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem szkoły policealnej), 

słuchacz (w szkole policealnej). 

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) – celowe, 

uporządkowane i wzajemnie powiązane działania związane z doradztwem 

zawodowym podejmowane przez daną szkołę lub placówkę. 


