
 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

im. Janusza Korczaka w Nowej Soli 

1.Podstawa prawna. 

• Rozporządzenie MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1675). 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.). 

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967). 

• Rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i 
publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649). 

• Rozporządzenie MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych 
szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703). 

• Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 
356). 

• Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 
r. poz. 1591). 

• Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578). 

• Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych 
poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 
2013 r. poz. 199 ze zm.). 
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2.Cele Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

Cel główny Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru dalszej drogi kształcenia oraz wyboru 
zawodu. 

Cele szczegółowe: 

1) Zdobycie wiedzy w zakresie możliwości dalszego kształcenia zawodowego, w tym z 
zakresu funkcjonowania na rynku pracy 

2) Zdobycie wiedzy na temat predyspozycji zawodowych 

3) Rozwijanie umiejętności społecznych przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we 
współdziałaniu w grupie 

4) Rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji.  

5)  Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu 
zainteresowań oraz pasji  

6) Rozwijanie umiejętności pozyskiwania informacji z różnych źródeł dotyczących 
kształcenia oraz rynku pracy 

7) Kształtowanie postawy gotowości do podejmowania i realizowania działań 
samodzielnych 

8) Kształtowanie postawy odpowiedzialności, przedsiębiorczości, podejmowania inicjatyw 
oraz pracy zespołowej  

9) Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji 
edukacyjnych i zawodowych 

10) Gromadzenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów i 
zatrudnienia 

11) Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu. 

3.Adresaci Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

1) Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim uczący się w Szkole 
Podstawowej ,  i Szkole Branżowej I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym im. J .Korczaka w Nowej Soli   

2) Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym 
uczący się w Szkole Podstawowej ,Szkole Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli w zakresie dostosowania treści i form do 
indywidualnych możliwości i predyspozycji  uczniów . 

3) Rodzice ww. uczniów  

4) Nauczyciele ,wychowawcy ,specjaliści  
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4.Realizatorzy Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

1) Nauczyciele, wychowawcy internatu 

2) Doradca zawodowy 

3) Pedagog ,psycholog. 

Wszyscy realizatorzy współpracują przy realizacji WSDZ z rodzicami uczniów. Działania 
zaplanowane w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego będą 
prowadzone zgodnie z harmonogramem oraz realizowane w zakresie godzin 
wychowawczych w klasach, na zajęciach funkcjonowania osobistego i społecznego w 
zespołach edukacyjno –terapeutycznych, na zajęciach w grupach wychowawczych, na 
lekcjach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych. Zadania zaplanowane w ramach 
WSDZ będą realizowane poprzez warsztaty, ankiety , pogadanki, diagnozy indywidualne ,  

porady, realizacją projektów edukacyjnych . 

W ramach realizacji WSDZ będą organizowane:  

- wycieczki do szkół , pracodawców , instytucji  

- spotkania z przedstawicielami zawodów 

-  konkursy zawodoznawcze 

- udział w przedsięwzięciach  lokalnych : targi, wycieczki do firm , udział w programach 
organizacji pozarządowych 

- zajęcia otwartych dni w placówce ( praktyczna nauka zawodu, przysposobienie do 
pracy)  dla uczniów Szkoły Podstawowej 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli powołany jest zespół ds. spraw 
doradztwa zawodowego w skład którego wchodzą: 

- koordynator –doradca zawodowy 

- pedagog , psycholog  

- wychowawca klasy i nauczyciele 

- wychowawcy grup wychowawczych  

Zadania członków zespołu ds. doradztwa zawodowego 

1) Koordynator : ustala koncepcję doradztwa  edukacyjno – zawodowego oraz 
obowiązującą dokumentację dyrektorem placówki, współpracuje z nauczycielami i 
wychowawcami w zakresie realizacji zadań WSZD , organizuje spotkania nauczycieli oraz 
organizuje wsparcie merytoryczne dla nauczycieli wg. potrzeb, udziela indywidualnych porad 
uczniom i rodzicom, prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe w zakresie doradztwa 
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zawodowego, wspólnie z zespołem realizuje przedsięwzięcia o tematyce zawodowej w tym 
wycieczki do szkół ponadpodstawowych,spotkania ,konkursy , udział w przedsięwzięciach 
lokalnych np. targi, wycieczki do firm, udział w programach organizacji pozarządowych. 
Współpracuje z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 
zawodowego. Sporządza sprawozdania z realizacji doradztwa w danym roku szkolnym 
wykorzystując informacje o stopniu zrealizowanych zadań przez innych nauczycieli, 
wychowawców, psychologa i pedagoga. 

2) Pedagog i psycholog : uczestniczy w spotkaniach zespołu ds. doradztwa 
zawodowego, prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne – poznanie siebie, nauka prawidłowej 
komunikacji i współpracy z innymi , radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Współpracuje z 
nauczycielami ,wychowawcami klas  i rodzicami w zakresie działań WSDZ . 

3) Wychowawca, nauczyciel : uczestniczy w spotkaniach zespołu ds. doradztwa 
zawodowego. Zgodnie  z planem realizacji doradztwa zawodowego w danym roku szkolnym 
układa tematykę zajęć z zakresu doradztwa zawodowego  i realizuje te zajęcia. Organizuje 
spotkania z rodzicami , czynnie włącza się w organizację przedsięwzięć z zakresu doradztwa 
zawodowego. Uzupełnia na bieżąco kartę monitorowania z zakresu zrealizowanych zadań 
doradztwa w danym roku szkolnym i przedstawia ją doradcy zawodowemu. 

5.Monitorowanie i ewaluacja Wewnątrzszkolnego  Systemu Doradztwa Zawodowego 

      1.   W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli działalność WSDZ jest     
dokumentowana poprzez: 

1) Wpisy w dziennikach lekcyjnych ,dziennikach zajęć grupowych, dziennika 
psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego  

2) W przygotowywany Rocznym Planie realizacji działań doradczych.  

            ( załącznik nr 1)  

3) Wpisy w Karcie monitorowania doradztwa zawodowego ( załącznik nr 2)  w której 
systematycznie odnotowywane są w danej klasie, zespole edukacyjno - terapeutycznym 
przeprowadzone działania w zakresie ww.  

    2.   Ewaluacja Wewnątrzszkolnego  Systemu Doradztwa Zawodowego przeprowadzana jest na  
podstawie analizy dokumentacji szkolnej  

 

 

 

Roczny plan doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2019/2020  
załącznik nr 1   

Działania skierowane do uczniów  
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Zadanie  Termin Sposób 
realizacji 

Odpowiedzialni  Dokumenty 

     
     

 

Działania skierowane do nauczycieli, wychowawców , specjalistów 

Zadanie  Termin Sposób 
realizacji 

Odpowiedzialni  Dokumenty 

     
     
 

Działania skierowane do rodziców  

Zadanie  Termin Sposób 
realizacji  

Odpowiedzialni  Dokumenty 

     
     
 

KOORDYNATORZY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

KOORDYNATOR DORADZTWA –C.PIOTROWSKI 

SPDP –A.PASZKIEWICZ 

KLASY I-VIII LEKKO –K.TIETZ 

KLASY I-III, PRZEDSZKOLE –W.PAWLAK, D.KIKUŁA 

KLASY IV-VIII ZET – A.PODOLAK 

SZKOŁA BRANŻOWA – J.SZYMCZAK  


