
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM 

DORADZTWA ZAWODOWEGO 

WIZYTÓWKĄ SZKOŁY

Zespół Szkół Gastronomicznych

im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie

Rozporządzenie MEN

w sprawie doradztwa zawodowego 

z dnia 12 lutego 2019 r.                                                                                                     

(Dz. U. z 2019 r. poz. 325); 



Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:
17) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku 

pracy;

18) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności 

sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym 
poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań 

programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

19) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

20) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów 

przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania 
czasu wolnego.

USTAWA PRAWO OŚWIATOWE 

z dnia 14 grudnia 2016 r.:



• Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego;

• Warunki i sposób realizacji i organizacji doradztwa 

zawodowego;

• Wymagania w zakresie przygotowania osób 

realizujących doradztwo zawodowe.

Rozporządzenie MEN

z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie doradztwa zawodowego 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 325);

określa: 



• zapoznanie z zadaniami i rolą doradztwa 

zawodowego w szkole w kontekście 

odpowiedzialności szkoły za efektywne 

funkcjonowanie wsdz,

• doskonalenie warsztatu pracy doradczej w szkole

w świetle aktualnej sytuacji formalno-prawnej.

Cele:



Działania wewnątrzszkolnego sytemu doradztwa zawodowego 

umożliwiają: 

• uzyskanie przez uczniów dostępu do wsparcia z zakresu 

doradztwa zawodowego; 

• wsparcie rodziców w związku z udzielaniem przez nich 

pomocy w podejmowaniu przez dzieci decyzji edukacyjno-

zawodowych; 

• wzbogacenie oferty szkoły i jej promocję w obszarze działań 

z zakresu doradztwa zawodowego; 

• przejrzystość i ciągłość oddziaływań poprzez wskazanie osób 

działających na rzecz WSDZ oraz określenie zakresu ich 

odpowiedzialności; 

• zaplanowanie działań w cyklu kształcenia. 



Działania kierowane do uczniów: 
• udzielanie porad i konsultacji indywidualnych; 

• prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami: 

poznawanie własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek 

edukacyjny i uczenie się przez całe życie; planowanie własnego rozwoju                       

i podejmowanie decyzji edukacyjno- -zawodowych; 

• aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów                       

np. poprzez udział w konkursach, przygotowywanie określonych zadań                 

na zajęcia przedmiotowe, udział w organizowaniu uroczystości i imprez 

szkolnych; 

• organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy; 
• stwarzanie okazji do udziału w wydarzeniach takich jak np. targi 

edukacyjne; 

• umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami 

wyższych uczelni; 

• informowanie o ofercie kształcenia wyższych uczelni; 

• umożliwienie udziału w spotkaniach z absolwentami szkoły 

(prezentacje ścieżek rozwoju edukacyjno-zawodowego).



Działania kierowane do uczniów: 

• organizowanie spotkań z przedstawicielami poszczególnych zawodów; 
• organizowanie spotkań z inspirującymi osobami (pasjonatami, autorami 

innowacyjnych rozwiązań – absolwentami, którzy odnieśli sukces 

zawodowy); 

• organizowanie wycieczek zawodowych; 

• stwarzanie uczniom możliwości udziału w ramach zajęć edukacyjnych 

w zajęciach u pracodawców – zgodnie z ich zainteresowaniami                           

i potrzebami; 

• umożliwienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej poprzez 

strony internetowe szkoły, szkolne konto Facebook, szkolny profil 

Instagram, tablice informacyjne, e-dziennik; 
• organizowanie kącików zawodoznawczych;

• organizowanie imprez o charakterze zawodowym, np. konkursy, festiwale 

czy prezentacje zawodów; 

• udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, 

filmów i innych e-zasobów) ułatwiających samopoznanie, 
podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych.



Działania kierowane do nauczycieli, wychowawców, specjalistów: 

• umożliwienie udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa 

zawodowego; 

• prowadzenie lekcji otwartych; 

• zwoływanie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej; 

• organizowanie wizyt studyjnych w firmach; 

• inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji rynku pracy; 

• organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy; 
• udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego; 

• wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego. 



Działania kierowane do rodziców: 

• organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą 

zawodowym w szkole; 

• inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji działających 

na rynku pracy; 

• organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku 

pracy; 

• prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-

zawodowych uczniów; 
• informowanie o targach edukacyjnych; 

• udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

(między innymi poprzez: stronę www szkoły, szkolne konto Facebooka, 

szkolny profil Instagram, tablice informacyjne, Librus).



Twoje życie staje się lepsze, tylko, 

gdy Ty stajesz się lepszym 

Brian Tracy 

Na szczycie zawsze znajdzie się miejsce. 

Trzeba tylko chcieć tam wejść, 

robiąc kolejne kroki.

Dziękuję za uwagę


