Wprowadzanie doradztwa
zawodowego do szkół
i placówek
Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2017/18

Aktualne zmiany w edukacji
wprowadzają nowe wytyczne między
innymi w szkolnictwie zawodowym oraz
kładą nacisk na wzmocnienie roli
doradztwa zawodowego w szkołach.

DORADZTWO ZAWODOWE
jest to

świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji
wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady
zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki
i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie
wskazówek, sugestii oraz instrukcji.

Ustawa Prawo Oświatowe
z dnia 14 grudnia 2016 wskazuje:
Art. 47. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia:
3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym:
c) minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
4) treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób realizacji i
organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2
pkt 4, oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo
zawodowe w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4, uwzględniając rolę
doradztwa zawodowego we wspieraniu uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania
decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Ustawa Prawo Oświatowe
z dnia 14 grudnia 2016 cd.
Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności:
16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
Art. 109. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły
są:
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7 są organizowane dla uczniów klasy VII i VIII
szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i
technikum.
7. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7 są realizowane niezależnie od pomocy w
wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć, o których
mowa w ust. 1 pkt 5.

W ustawie Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.:
Art. 292. 1. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, są realizowane
w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia
i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej.
2. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera treści dotyczące informacji o zawodach,
kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji
zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem
bibliograficznym opracowanym na podstawie
zbiorów CDN PBP w Koninie i filii.
http://www.cdnkonin.pl/pbp/images/Doradztwo_z
awodowe_Turek.pdf

Więcej informacji:
•

•
•

http://doradztwo.ore.edu.pl/zasoby-pracy-uczniami-klas-7-8-szkolypodstawowej-oraz-gimnazjum/
Na stronie umieszczono materiały wspomagające realizację doradztwa
zawodowego. Godne uwagi są zasoby do pracy z uczniami klas 7 - 8 szkoły
podstawowej, m. in. opis publikacji i scenariusze zajęć oraz rozbudowana baza
filmów do wykorzystania na zajęcia.
https://www.ore.edu.pl/kształcenie-zawodowe-i-ustawiczne/7485-podstawaprogramowa-kształcenia-w-zawodach
Podstawa programowa kształcenia w zawodach - 2017
http://cdzdm.pl/sylwetka-szkolnego-doradcy-zawodowego/
Sylwetka szkolnego doradcy zawodowego

Informacja na temat wykorzystanych
stron internetowych i grafik:
•
•
•
•

Slajd 2: https://pixabay.com/pl/lista-kontrolna-schowek-1622517/
Slajd 3: K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego
w warunkach reformy edukacji, „Problemy Poradnictwa Psychologiczno –
Pedagogicznego”, 1999, nr 2/11, s. 29
Slajd 4: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/59/1
Slajd 6: Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/60/1

