
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie
Przedszkole Specjalne Nr 24            

Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. J. Korczaka w Częstochowie  1



I. Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, (Dz.U. 2017 poz. 59).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach, (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z  dnia 9 czerwca 2017 r.  w sprawie zasad udzielania i  organizacji  pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 

5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 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; 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 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. 59 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z

2001 r., nr 61 poz.624). 

8.Statut Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie
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II. Podstawowe pojęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System powinien

określać: role i zadania doradcy w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, formy i metody pracy.(opr.

A. Łukaszewicz).

Doradca zawodowy

Osoba do zadań której należy:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, jako podstawowych form działalności dydaktyczno

-wychowawczej szkoły

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub

pedagogami, programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, oraz koordynacja jego realizacji;

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli  wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji

działań określonych w programie WSDZ

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja

i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

Koordynator doradztwa edukacyjno-zawodowego

Osoba, do zadań której należy w szczególności:

 systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;
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 opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami

lub pedagogami, programu WSDZ,

 wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji

działań określonych w programie WSDZ,

 koordynowanie  działalności  informacyjno-doradczej  realizowanej  przez  szkołę,  w  tym  gromadzenie,  aktualizacja  i  udostępnianie

informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

Preorientacja zawodowa

Działania mające na celu wstępne zapoznanie dzieci  z  wybranymi zawodami  oraz  pobudzanie i  rozwijanie ich zainteresowań i  uzdolnień.

(Rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego)

Orientacja zawodowa

Działania  mające  na  celu  zapoznanie  uczniów  z  wybranymi  zawodami,  kształtowanie  pozytywnych  postaw  wobec  pracy  i  edukacji  oraz

pobudzanie,  rozpoznawanie  i  rozwijanie  zainteresowań  i  uzdolnień  uczniów.  (Rozporządzenie  MEN  z  dnia  16  sierpnia  2018  r.  w  sprawie

doradztwa zawodowego)

Doradztwo zawodowe

Działania  mające  na  celu  wspieranie  uczniów  w  procesie  przygotowania  ich  do  świadomego  i  samodzielnego  wyboru  kolejnego  etapu

kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i

rynku pracy.  (Rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego)

Zawód
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Wewnętrznie  spójny  system  czynności  wymagający  określonych  kwalifikacji,  wykonywanych  w  uregulowany  sposób  i  systematycznie,

stanowiący  podstawę  utrzymania  i  zapewniający  pozycję  w  społeczeństwie.(por.:  J.  Szczepański:  Czynniki  kształtujące  zawód  i  strukturę

zawodową. Socjologia zawodów. (1965) KiW.)

                                                              

III. Założenia:

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) w przedszkolu to ogół działań mających na celu prawidłowe przygotowanie dzieci do

nabycia niezbędnych kompetencji warunkujących podejmowanie przez nie korzystnych decyzji edukacyjno-zawodowych na dalszych etapach

edukacyjnych.

To  również  podejmowanie  działań  dydaktyczno  -  wychowawczych  mających  na  celu  stworzenie  jednolitego  systemu  koncepcji  orientacji

zawodowej skierowanych do wszystkich uczniów  grup przedszkolnych;

Kształtowanie u dzieci proaktywnej postawy wobec edukacji i pracy;

Pomoc wychowankom w samopoznaniu, w kształtowaniu pozytywnej motywacji  do nauki,  zdobywaniu informacji o możliwościach rozwoju

osobistego, edukacji,  zawodach i rynku pracy;
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Pomoc rodzicom w poznawaniu własnego dziecka, wspieranie w pełnieniu roli doradcy dziecka, w zdobywaniu informacji o rodzajach szkół oraz

o  instytucjach,  które  udzielają  pomocy  w  planowaniu  i  podejmowaniu  decyzji  dotyczących  dalszej  drogi  życiowej,  kształcenia  i  ścieżki

zawodowej;

Pomoc  nauczycielom  przedszkola  w  realizacji  zadań  z  zakresu  doradztwa  i  preorientacji  zawodowej.  Udostępnianie   im  materiałów  do

prowadzenia zajęć w z grupą, pomoc  w zdobywaniu informacji o instytucjach świadczących pomoc z zakresu doradztwa zawodowego;

IV. Cel:

Zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz rozbudzenie ich zainteresowań i uzdolnień.

V. Funkcjonowanie Doradztwa Zawodowego w Przedszkolu Specjalnym nr 24 w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka

Adresaci:

 wychowankowie,

 rodzice/opiekunowie prawni,

 nauczyciele.

Realizatorzy:

Realizatorami WSDZ są wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej  oraz inne osoby zatrudnione w przedszkolu, np. pielęgniarka.  Program

realizacji WSDZ na dany rok szkolny opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację

doradztwa zawodowego w przedszkolu, wyznaczeni przez dyrektora placówki. Dyrektor odpowiada za organizację działań związanych z

preorientacją zawodową. Koordynacją realizacji programu WSDZ na dany rok szkolny zajmuje się doradca zawodowy lub wskazany przez

dyrektora przedszkola nauczyciel, w tym nauczyciel wychowawca opiekujący się oddziałem, pedagog lub psycholog.
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VI. Formy i metody  pracy

Formy pracy:

 Zajęcia  służące rozbudzeniu świadomości  konieczności  planowania  własnego rozwoju i  kariery  zawodowej,  umożliwiające poznanie

siebie i swoich predyspozycji zawodowych, jak również warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej 

i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem. 

 Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. 

 Organizowanie wycieczek i wizyt  zawodoznawczych oraz konkursów.

Metody w poradnictwie grupowym najczęściej stosowane w pracy doradczej to: 

 Aktywizujące problemowe - burza mózgów, dyskusja, debata. 

 Metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról. 

 Metody audiowizualne - filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy multimedialne, prezentacje multimedialne. 

 Treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki. 

Metody pracy indywidualnej

 Doradztwo indywidualne w szkole.

Treści,  formy  oraz  metody  pracy,  a  także  wybór  podmiotów  wspierających  realizację  Wewnątrzszkolnego  Systemu  Doradztwa

Zawodowego  zostały  dostosowane  do  indywidualnych  potrzeb,  a  także  możliwości  wychowanków  poszczególnych  grup.  Głównym
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dostosowaniem,  przez  pryzmat  którego  stworzono  program,  jest  potraktowanie  tematyki  doradztwa  zawodowego  dla  wychowanków  z

niepełnosprawnością intelektualną jako kierunek rozwoju osobistego oraz drogowskaz,  który ma wychowanków przedszkola zapoznawać z

istnieniem  wybranych  zawodów  oraz  wskazywać  możliwość  korzystania  z  usług  poszczególnych  grup  zawodowych.   Ponadto  intencją

nauczycielek  przedszkola  w zakresie  doradztwa edukacyjno  -  zawodowego jest  skupienie  się  w szczególności  na  dążeniu  do rozwijania  u

wychowanków życiowej  zaradności,  umożliwianie  im zdobycia  wiedzy  na  temat  identyfikowania  osób i  instytucji,  które  wspomogą ich  w

codziennym funkcjonowaniu osobistym i społecznym oraz ukazanie w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy.

                                                                                                                                                                                                                                           

VI. Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

Ewaluacja jest konieczna by działania przedszkola były zgodne z oczekiwaniami i  potrzebami uczniów. Będzie ona przeprowadzana poprzez

obserwacje i spostrzeżenia wychowawców oraz nauczycieli pracujących z uczniami na zajęciach lekcyjnych i w trakcie realizacji planowanych

działań. Wnioski oraz uwagi znajdą miejsce w sprawozdaniu z realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
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PROGRAM REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO

Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie
Przedszkole Specjalne Nr 24  

Rok szkolny 2022/2023
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Oddział: Przedszkole Wychowawca: K.Kukuła, K.Kutynia, E.Ogrodniczek, A.Wiśniewska, 
M.Flaczyńska

L.P. Tematyka działań Formy i  metody realizacji Terminy
realizacji

Osoby odpowiedzialne za
realizację

Podmioty
współpracujące

1.

2.

Dzień  zawodu  w  przedszkolu-
sprzedawca. 

Dzień zawodu w przedszkolu-
florysta. 

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa
Wyście do sklepu spożywczego.

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa

IX. 2022r.

X.2022r.

K.Jędrzejczyk

A.Wiśniewska

Grupy
przedszkolne

Grupy
przedszkolne
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3.

4.

5.

6.

Dzień zawodu w przedszkolu- 
weterynarz.

Dzień  zawodu  w  przedszkolu-
listonosz.  

Dzień  zawodu  w  przedszkolu-
dentysta.  

Dzień zawodu w przedszkolu-.
ogrodnik

Wyjście do pobliskiej kwiaciarni.

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa
Wyjście do schroniska dla bezdom-
nych zwierząt.

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa
Wizyta na poczcie.

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa
Wyjście  do sklepu ogrodniczego.

XI. 2022r.

XII. 2022r.

I. 2023r.

II. 2023r.

E.Ogrodniczek

A.Jędrzejczyk

K.Szyja

D.Korzeniowska-Białas

Grupy
przedszkolne

Grupy
przedszkolne

Grupy
przedszkolne

Grupy
przedszkolne
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7.

8.

9.

10.

Dzień zawodu w przedszkolu- 
rolnik.

Dzień zawodu w przedszkolu- 
piekarz

Dzień  zawodu  w  przedszkolu-
strażak.

Dzień zawodu w przedszkolu-
leśniczy

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa
Wyjście na pobliski targ.

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa
Wycieczka do pobliskiej jednostki ra-
towniczo-gaśniczej. 

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa
Wycieczka do lasu.

III. 2023r.

IV. 2023r.

V. 2023r.

VI. 2023r.

K.Ćwiklińska

K.Kukuła

K.Kutynia

M.Flaczyńska

Grupy
przedszkolne

Grupy
przedszkolne

Grupy
przedszkolne

Grupy
przedszkolne
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