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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

Wewnętrznie  spójny  system  czynności  wymagający  określonych  kwalifikacji,  wykonywanych  w  uregulowany  sposób  i  systematycznie,
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stanowiący  podstawę  utrzymania  i  zapewniający  pozycję  w  społeczeństwie.(por.:  J.  Szczepański:  Czynniki  kształtujące  zawód  i  strukturę

zawodową. Socjologia zawodów. (1965) KiW.)

III. Założenia:

Podejmowanie dostosowanych działań dydaktyczno - wychowawczych mających na celu stworzenie jednolitego systemu koncepcji  orientacji  zawodowej
skierowanych do wszystkich uczniów;

Kształtowanie u uczniów proaktywnej postawy wobec edukacji i pracy;

Pomoc uczniom w samopoznaniu, w kształtowaniu pozytywnej motywacji do pracy, zdobywaniu informacji o możliwościach rozwoju osobistego, edukacji,
zawodach i rynku pracy;

Wspieranie rodziców w poznawaniu własnego dziecka, w pełnieniu roli doradcy dziecka, w zdobywaniu informacji o instytucjach, które udzielają pomocy w
planowaniu i podejmowaniu decyzji dotyczących dalszej drogi życiowej, kształcenia i ścieżki zawodowej;

Wspieranie nauczycieli szkoły w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego. Udostępnianie im materiałów do prowadzenia zajęć z klasą,
pomoc  w zdobywaniu informacji o instytucjach świadczących pomoc z zakresu doradztwa zawodowego;

Doskonalenie nabytych wiadomości i umiejętności przydatnych w życiu codziennym i przysposabianie do samodzielnego życia;

Kształtowanie  umiejętności  z  zakresu komunikacji  społecznej,  umiejętności  współżycia  w grupie  i  przygotowanie  uczniów do integracji  ze
społeczeństwem. 

IV. Cel:

Przygotowanie uczniów do pracy, a w szczególności kształtowanie określonych umiejętności i nawyków praktycznych oraz sfery zachowań, która

obejmuje rzetelność wykonywanej pracy i przestrzeganie dyscypliny pracy.
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V. Funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka 

Osoby odpowiedzialne za realizację 

  dyrektor szkoły

  szkolny koordynator doradztwa zawodowego

  doradca zawodowy 

 Osoby współuczestniczące

 pedagog szkolny, psycholog

 wychowawcy klas,

 nauczyciele,

 bibliotekarz

 specjaliści,

 instytucje zajmujące się kształtowaniem kariery zawodowej, (CIZ, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna )

 instytucje współpracujące, urzędy, fundacje, stowarzyszenia, szkoły branżowe i inne, prywatni przedsiębiorcy, rodzice.

VI. Formy i metody  pracy

Formy pracy:

 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 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 
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i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem.  

 Udostępnianie informacji o zawodach, szkołach. 

 Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. 

 Udzielanie indywidualnych porad uczniom. 

 Udział uczniów w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych;

 Organizowanie wycieczek i wizyt zawodoznawczych oraz konkursów

 Udział w przedsięwzięciach środowiskowych.

 Punkt konsultacyjny z doradcą zawodowym.

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  uczniów  poszczególnych  oddziałów.  Głównym
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dostosowaniem,  przez  pryzmat  którego  tworzono  program,  jest  potraktowanie  tematyki  doradztwa  zawodowego  dla  uczniów  z

niepełnosprawnością  intelektualną  jako  kierunek  rozwoju  osobistego  oraz  drogowskaz,  który  ma  prowadzić  uczniów  Szkoły  Specjalnej

Przysposabiającej  do  Pracy  Nr  3 w  odpowiednie  dla  ich  potrzeb  rejony  rynku  pracy  oraz  wskazywać  im  możliwości  korzystania  z  usług

poszczególnych grup zawodowych. Spojrzenie na zagadnienie doradztwa edukacyjno – zawodowego pod tym kątem niesie intencję udzielania

wsparcia uczniom, którzy nie będą w stanie rozwinąć swojej aktywności zawodowej w sposób umożliwiający otrzymanie stałego zatrudnienia. 

VI. Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

Ewaluacja  jest  konieczna  by  działania  szkoły  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
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 3

Rok szkolny 2022/2023
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Oddział: 2Pa,  1Pb Wychowawca: Urszula Cieśluk (2Pa), Dorota Synowiecka (1Pb)

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

Osoby odpowiedzialne za
realizację

Podmioty
współpracujące

1. Praca ogrodnika- odwiedzenie 
szkółki ogrodniczej.

Metoda: oglądowa – pokaz,                 
słowna – rozmowa, objaśnienia, 
pogadanka.

IX. 2022r. Urszula Cieśluk,
Dorota Synowiecka

Osoby                   
ze szkółki 
ogrodniczej

2. Wyjście na giełdę warzywno-
owocową – zapoznanie              
z asortymentem i pracą sprze-
dawcy. Obserwacja organizacji 
stanowiska handlowego. 

Metoda: oglądowa – pokaz                  
z demonstracją,
słowna – rozmowa, instrukcje, 
objaśnienia.

X. 2022r. Urszula Cieśluk,
Dorota Synowiecka

Handlowcy           
z giełdy

3. Apteka - poznawanie pracy far-
maceuty, na czy polega jego 
praca, zasady przechowywania
leków.

Metoda: oglądowa – pokaz,                 
słowna – rozmowa, objaśnienia.

XI. 2022r. Urszula Cieśluk,
Dorota Synowiecka

Pracownik apteki

4. Urząd Pocztowy- jak wygląda 
praca na poczcie.

Metoda: oglądowa – pokaz,                 
słowna – rozmowa, objaśnienia, 
pogadanka.

XII. 2022r. Urszula Cieśluk,
Dorota Synowiecka

Pracownik poczty

5. Fryzjer  - poznanie zawodu fry-
zjera. Poznanie etapów po-
szczególnych usług fryzjerskich 
(mycie włosów, cięcie, farbo-
wanie, suszenie, modelowa-
nie). 

Metoda: oglądowa – pokaz,                 
słowna – rozmowa, objaśnienia

I. 2023r. Urszula Cieśluk,
Dorota Synowiecka

Fryzjer

6. Szewc -  praca szewca, pozna-
nie czynności naprawy obuwia,
warsztat, narzędzia pracy. 

Metoda: oglądowa – pokaz                  
słowna – rozmowa, instrukcje, 
objaśnienia.

II. 2023r. Urszula Cieśluk,
Dorota Synowiecka

Szewc
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7. Bibliotekarz – na czym polega 
praca w bibliotece.

Metoda: oglądowa – pokaz,                 
słowna – rozmowa, objaśnienia.

III. 2023r. Urszula Cieśluk,
Dorota Synowiecka

Pracownik
biblioteki 

8. Pracownik kolei - dworzec ko-
lejowy. 

Metoda: oglądowa – pokaz,                 
słowna – rozmowa, objaśnienia.

IV. 2023r. Urszula Cieśluk,
Dorota Synowiecka

Pracownik kolei

9. Pracownik kwiaciarni – florysta
- poznanie  czynności i procesu
powstawania bukietów, wiąza-
nek, opieki nad kwiatami.

Metoda: oglądowa – pokaz                  
słowna – rozmowa, instrukcje, 
objaśnienia.

V. 2023r. Urszula Cieśluk,
Dorota Synowiecka

Pracownik 
kwiaciarni

10. Kawiarnia lub pizzeria Metoda: oglądowa – pokaz,                 
słowna – rozmowa, objaśnienia.

VI. 2023r. Urszula Cieśluk,
Dorota Synowiecka

Pracownicy 
lokalu – kawiarni,
pizzerii

Zdobywanie umiejętności nie-
zbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania w różnych ro-
lach zawodowych.

Zajęcia edukacyjne w ramach 
przysposobienia do pracy.

Cały rok 
szkolny

Dorota Synowiecka
Beata Kulisiewicz
Joanna Politańska
Urszula Cieśluk
Żaneta Maszkowska
Urszula Wietecha

Udział w praktykach wspoma-
ganych na terenie szkoły – fir-
ma „Gorgol”               i Zakład 
Aktywizacji Zawodowej „Yava”.

Zajęcia praktyczne. X - VI Dorota Synowiecka,
Urszula Cieśluk

Firma „Gorgol”
ZAZ „Yava”

Opracowały: Urszula Cieśluk, Dorota Synowiecka 
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     Oddział: IIIPb , IIIPu                                                                                     Wychowawca: Andrzej Gorzelak, Barbara Kołodziejczyk
L.p. Temat działań Formy i metody działań Termin 

Realizacji
Osoby 
odpowiedzialne

Podmioty 
współpracujące

1.  Poznanie osobistych zaso-
bów przez ucznia:
-określanie własnych mocnych 
stron oraz ograniczeń w zakre-
sie zadań zawodowych wyni-
kających ze stanu zdrowia;
- rozwijanie wiedzy na temat 
swoich zainteresowań, zdolno-
ści, kompetencji, predyspozycji
zawodowych, 

- kształtowanie umiejętności 
radzenia sobie ze stresem

Diagnoza i ustalenie zapotrzebowania na 
działania doradcze prowadzone w szkole.

Zajęcia edukacyjne w ramach wszystkich 
przedmiotów: zajęcia z gospodarstwa 
domowego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, 
zajęcia z zakresu prac biurowych, zajęcia 
rękodzielnicze, zajęcia porządkowe, 

Treningi radzenia sobie ze stresem w 
sytuacjach zadaniowych.

początek
roku

szkolnego 
IX

cały rok 
szkolny w 
bieżącej 
pracy

1 raz w 
semestrze

wychowawca oddziału,
koordynator ds. 
doradztwa zawodowego

wychowawca oddziału, 
nauczyciele uczący 
wszystkich przedmiotów

pedagog szkolny, 
psycholog

Centrum Informacji
Zawodowej

2. Świat zawodów i rynek pra-
cy:

Udostępnianie informacji o zawodach, 
szkołach, rynku pracy, o możliwościach 
kształcenia i zatrudnienia poprzez:
-prezentację ilustracji, ulotek 
informacyjnych, zdjęć, filmów, oraz w formie
pogadanek.)
-korzystanie z zasobów Internetu,

cały rok 
szkolny w 
bieżącej 
pracy

wychowawca 
i nauczyciele 
uczący wszystkich 
przedmiotów
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-zorganizowane spotkania z 
przedstawicielami różnych zawodów,
Rozwijanie przedsiębiorczości uczniów 
poprzez włączanie ich w organizację imprez 
szkolnych i wykonywanie prac na rzecz 
społeczności szkolnej.

Wg 
kalendarza 
imprez 
szkolnych

wychowawca 
i nauczyciele 
uczący wszystkich 
przedmiotów

Przedstawiciele 
różnych zawodów

3. Rynek edukacyjny i uczenie 
się przez całe życie:

Uczeń uczestniczy w wycieczkach  
zawodoznawczych w różnych zakładach 
pracy i instytucjach (np. na pocztę, rynek 
zawodziański, sklepów, piekarni, punktów 
usługowych itp.).
Współpraca ze schroniskiem dla 
bezdomnych zwierząt

cały rok 
szkolny w 
bieżącej 
pracy

Raz w 
miesiącu

wychowawca 
i nauczyciele 
uczący w oddziale

wychowawca
i nauczyciele uczący w 
oddziale

Różne instytucje i 
zakłady

Schronisko dla 
bezdomnych 
zwierząt

                                                                                                                                                                                            Opracowali: Andrzej Gorzelak, Barbara Kołodziejczyk
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