
 

 

Doradca zawodowy: 

1. Określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów; 

2. Pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

3. Prowadzi zajęcia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego 

oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

4. Wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji 

działań związanych z doradztwem zawodowym; 

5. Prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów. 

6. Systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i 

nauczycieli na działania związane z doradztwem zawodowym; 

7. Planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje 

działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę 

we współpracy z wychowawca-mi, nauczycielami i specjalistami; 

8. Gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe 

właściwe dla danego poziomu kształcenia; 

9. Organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły 

podnoszącą efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem 

zawodowym; 

10. Współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z 

orientacją zawodową i doradztwem zawodowym; 

11. Wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ; 

12. Gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z orientacją 

zawodową oraz doradztwem zawodowym; 

13. Współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

instytucjami działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia 

społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu doradztwa 

zawodowego. 

  

Wychowawcy: 



  

1. Określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów; 

2. Eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych 

treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i 

doradztwa zawodowego; 

3. Włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu 

orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego; 

4. Realizują tematy związane z orientacją zawodową i doradztwem 

zawodowym na godzinach wychowawczych; 

5. Wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w 

planowaniu kariery zawodowej; 

6. Współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery 

edukacyjno-zawodowej ich dzieci; 

7. Współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i 

specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem 

zawodowym. 

  

Nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej): 

1. Określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów; 

2. Eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych 

treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i 

doradztwa zawodowego; 

3. Współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć 

orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów; 

4. Przygotowują uczniów do udziału w konkursach np. zawodoznawczych; 

5. Prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe; 

6. Organizują w sali edukacji wczesnoszkolnej kąciki zawodoznawcze; 

7. Współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i 

specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem 

zawodowym. 

  

Specjaliści: 

1. Określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów; 



2. Włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w 

prowadzone przez siebie zajęcia dla uczniów; 

3. Współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z 

zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów; 

4. Włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych 

i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy 

specjalisty); 

5. Współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i 

specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem 

zawodowym. 

 

Nauczyciele-wychowawcy w świetlicy szkolnej: 

1. Włączają w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu 

orientacji zawodowej; 

2. Organizują w sali kąciki zawodoznawcze; 

3. Rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnienia uczniów; 

4. Wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w 

wyborze kierunku kształcenia i zawodu; 

5. Udzielają uczniom informacji o możliwościach korzystania z usług 

doradcy zawodowego. 

  

Sojusznicy – sieć współpracy 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wsparcie merytoryczne dla szkół, 

także dla szkół podstawowych, stanowią: poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne i centra 

kształcenia praktycznego. Jednakże szkoła dodatkowo pozyskuje partnerów 

wspierających działania związane z doradztwem zawodowym. Są to instytucje, 

placówki, firmy, które mogą być angażowane w działania kierowane do trzech 

grup adresatów: uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 


