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Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 

1148): 

a) art. 1 ust. 19 - System oświaty zapewnia w szczególności: 

przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku 

kształcenia; 

b) art. 109 ust. 1 pkt. 5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; pkt. 7) zajęcia z zakresu 

doradztwa zawodowego; 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół: 

a) art. 2. 1. pkt. 3) Ramowy plan nauczania określa minimalny 

wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;  

b) art. 4. 1. pkt. 4) Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan 

nauczania, ustala dla poszczególnych klas i oddziałów 

tygodniowy rozkład zajęć - zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego; 

3. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 

r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(DZ. U. 2017 poz. 1591): 

a) art. 4.2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, 

szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy 

grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący  

w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, 

pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci 

pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”. 

b) art. 5. pkt. 4) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  

w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy: 

nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, 

prowadzących zajęcia z uczniem; 
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c) art. 6. 2. pkt. 6) W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez 

zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także  

w formie: zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia  

i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz 

uczniów szkół ponadpodstawowych; 

d) art. 18 ust. 1. W przypadku: szkoły podstawowej, branżowej 

szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum, – 

zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

uzupełniają działania szkoły i placówki w zakresie doradztwa 

zawodowego; 

e) art. 20 ust. 2 pkt. 2b) Nauczyciele, wychowawcy grup 

wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole  

i placówce prowadzą w szczególności: w szkole wspomaganie 

uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie 

bieżącej pracy z uczniami; 

f) art. 26 ust. 1 - określa zadania doradcy zawodowego. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (DZ. U. 2019 poz. 323): 

a) art. 18 Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia  

i zawodu uzupełniają działania szkoły w zakresie doradztwa 

zawodowego, o których mowa w art. 26a ustawy. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia  

2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

(DZ. U. 2019 poz. 639): 

a) art. 2. 1. ust. pkt. 3 Ramowy plan nauczania określa: 

minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego; 

b) art. 3. ust. 2 W przypadku wprowadzenia do rozkładu zajęć,  

o których mowa w § 4 ust. 1, dodatkowych zajęć edukacyjnych 

udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy; 
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c) art. 4 ust. 1 pkt. 4 Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan 

nauczania, ustala dla poszczególnych klas i oddziałów 

tygodniowy rozkład zajęć, a w szkołach prowadzących zajęcia  

w formie zaocznej – semestralny rozkład zajęć: zajęć z zakresu 

doradztwa zawodowego; 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. 

w sprawie doradztwa zawodowego (DZ. U. 2019 poz. 325) 
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I. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

 

1. Za organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

odpowiada dyrektor szkoły. 

2. W szkole jest zatrudniony doradca zawodowy.  

3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to ogół działań 

podejmowanych przez szkołę, mających na celu przygotowanie 

uczniów do planowania kariery edukacyjno-zawodowej poprzez 

włączenie w program profilaktyczno - wychowawczy szkoły rodziców 

oraz innych osób, grup i instytucji. 

4. Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią programu dydaktyczno 

– wychowawczego (w tym działań profilaktycznych) szkoły i służy 

prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjału 

edukacyjno – zawodowego oraz rozwijaniu jego tożsamości grupowej 

jako ważnego elementu funkcjonowania społecznego. 

5. W oparciu o Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

powstaje na każdy rok szkolny Program doradztwa zawodowego 

zawierający: cele, metody, techniki, treści oraz formy ich realizacji 

i sposoby ewaluacji. 

6. Treści określone w rocznym Programie doradztwa zawodowego 

realizowane są przez wszystkich nauczycieli na obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz  

w klasach 7 - 8 dodatkowo na zajęciach z doradztwa zawodowego.  

 

II. Cele ogólne wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

 

 Celem głównym wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

jest kształcenie i rozwijanie u uczniów świadomości własnych możliwości 

psychofizycznych oraz  kształcenie ustawiczne i zdobywanie kwalifikacji 

zawodowych, przygotowanie ucznia do kreatywnego i mobilnego 

funkcjonowania zgodnie ze zmieniającymi się strukturalnymi zmianami  

na rynku pracy oraz przygotowanie do ewentualnej reorientacji zawodowej 

i samozatrudnienia. 
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 Cele ogólne programu doradztwa zawodowego skierowane są do 

wszystkich zaangażowanych uczestników (uczniów, rodziców, nauczycieli)  

i zostały ujęte w cztery zakresy: 

1. Wspieranie: 

a. Działań szkoły na rzecz rozwoju edukacyjnego i zawodowego uczniów, 

b. Uczniów w rozwijaniu ich potencjału osobistego, społecznego, 

edukacyjnego i zawodowego, 

c. Rodziców w efektywnej pomocy dzieciom w podejmowaniu decyzji 

edukacyjno-zawodowych, 

d. Nauczycieli w efektywnym prowadzeniu lekcji przedmiotowych 

związanych z tematyką zawodoznawstwa. 

2. Informowanie uczniów i rodziców o: 

a. Rynku pracy, trendach rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, 

b. Możliwościach kształcenia (również alternatywnych), 

c. Instytucjach wspierających system doradztwa zawodowego, w tym 

instytucjach specjalistycznych. 

3. Doradzanie grupowe i indywidualne: 

a. Stosowanie różnych testów i innych narzędzi ewaluacyjnych w celu 

rozpoznania i wzmacniania potencjału osobistego, 

b. Indywidualne rozmowy doradcze. 

4. Przeprowadzanie zajęć: 

a. Zapewnienie uczniom sytuacji, w których mogą wykazać się własną 

aktywnością, 

b. Wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu 

właściwych decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

c. Wykorzystanie technologii informatycznej w procesie rozwoju 

osobistego. 
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III. Cele szczegółowe wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego 

 

Realizacja zaplanowanych celów powinna przynieść przewidywane efekty, 

które opisane zostały poprzez cele operacyjne zarówno w odniesieniu  

do wiedzy, umiejętności jak i postaw: 

1. Uczniowie: 

a. potrafią określić swoje zainteresowania, pasje i predyspozycje, wiedzą 

jak je rozwijać, 

b. dokonują analizy swoich słabych i mocnych stron, są świadomi swoich 

ograniczeń, dokonują autoprezentacji, 

c. określają swoje aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju  

i możliwe sposoby ich realizacji,  

d. określają własną hierarchię wartości i potrzeb, 

e. rozumieją związek między predyspozycjami osobowościowymi  

a wyborem zawodu, 

f. poprzez aktywne uczestnictwo rozwijają i doskonalą kluczowe 

kompetencje społeczne, 

g. stosują poznane techniki ułatwiające zdobywanie wiedzy w praktyce, 

h. są wyposażeni w podstawową wiedzę dotyczącą świata zawodów oraz 

sytuacji na rynku pracy, 

i. znają różne ścieżki kształcenia i oferty szkół ponadpodstawowych, 

j. rozumieją zasady rekrutacji i samodzielnie przechodzą przez procedurę 

rekrutacyjną, 

k. wiedzą gdzie szukać informacji i wsparcia w planowaniu przyszłości 

zawodowej, 

l. są zmotywowani do podejmowania wysiłku przy świadomym 

i odpowiedzialnym wyborze dalszej drogi kształcenia, 

m. są otwarci i przygotowani na wyzwania współczesnego świata. 

2. Nauczyciele: 

a. wykorzystując aktywne metody pracy świadomie i konsekwentnie 

włączają w proces realizacji podstawy programowej własnego 

przedmiotu treści zawodoznawcze, 
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b. potrafią diagnozować zasoby wychowanków, 

c. rozwijają zainteresowania, zdolności i predyspozycje uczniów, 

d. wykorzystując wiedzę na temat ucznia wspierają jego decyzje 

edukacyjno-zawodowe, 

e. kierują uczniów z problemami do właściwych placówek 

specjalistycznych, 

f. współpracują z rodzicami oraz instytucjami zewnętrznymi. 

3. Rodzice: 

a. są zaangażowani w poznawanie własnych dzieci, 

b. znają ważne czynniki wpływające na wybór zawodu i poprzez to są 

dobrze przygotowani do rozmowy z dzieckiem na ten temat, 

c. wiedzą gdzie szukać pomocy i wsparcia w sytuacjach trudnych, 

d. znają różne ścieżki kształcenia, ofertę szkół oraz zasady rekrutacji, 

e. świadomie i odpowiedzialnie wspierają dzieci w dokonanym wyborze. 

 

IV. Metody i formy pracy wykorzystywane w realizacji zadań w ramach 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

  

 Realizacja treści określonych w Programie doradztwa zawodowego 

powinna być poprzedzona diagnozą głównego beneficjenta, jakim jest uczeń. 

Diagnoza powinna odnosić się do jego: 

 zainteresowań, 

 uzdolnień, 

 możliwości i deficytów edukacyjnych, 

 potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, 

 wartości, przekonań, postaw i oczekiwań, 

 sytuacji rodzinnej, 

 stanu zdrowia (w kontekście wyboru zawodu). 

 Zastosowanie określonej metody czy też techniki w pracy z uczniami 

powinno być poprzedzone dogłębną analizą wielu czynników wpływających 

na efektywność realizowanych zajęć. Należą do nich niewątpliwie wiek  

i struktura grupy uczniów, realizowana tematyka, zaplanowane cele, 

możliwości zastosowania określonej metody, techniki. Ważnym elementem 
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jest również fakt, czy wykorzystywane metody i techniki mają służyć 

diagnozowaniu zasobów uczniów, czy bezpośrednim oddziaływaniom 

edukacyjnym. 

 Bogactwo metod nauczania oraz wielowymiarowość ich zastosowania 

powodują brak jednolitej typologii metod nauczania. Dokonując syntezy 

dorobku dydaktyki w tym zakresie zaleca się wykorzystanie następujących 

metod: 
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 Wyróżnione metody nauczania wiążą się ze sobą i uzupełniają 

wzajemnie. Zapewnienie optymalnych efektów pracy dydaktyczno-

wychowawczej wymaga racjonalnego łączenia różnych metod nauczania,  

zmienności metod nauczania oraz samodzielnego wysiłku i aktywności 

ucznia. 

Spośród dostępnych technik i narzędzi w pracy doradczej przydatne będą:  

1. Kwestionariusze – narzędzia umożliwiające diagnozę ucznia  

w zakresie samopoznania (style uczenia się, uzdolnienia, kompetencje, 

style działania, role zespołowe itp.), np.:  Kwestionariusz inteligencji 

wielorakiej H. Gardnera, Test Bergera, Test Obrazkowy Zawodów BBT 

M. Achtnicha, Test ról zespołowych M. Belbina, Kwestionariusz kariery 

E. Scheina, kwestionariusze oparte na teorii J. Hollanda.  

(W doradztwie zawodowym w takiej formie jak jest ono prowadzone  

w szkołach, należy pamiętać o wykorzystaniu testów raczej jako 

techniki wprowadzającej w określoną tematykę, pobudzającą uczniów 

do autorefleksji. Brak warunków do dokładnej analizy i udzielenia 

informacji zwrotnej uczniowi powoduje, że zastosowanie tych narzędzi 

diagnostycznych nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Należy 

również poinformować uczniów, że zastosowane kwestionariusze dają 

wyniki orientacyjne, wspomagające poznawanie siebie i skłaniające  

do zastanowienia się nad swoimi predyspozycjami zawodowymi, 

cechami własnej osobowości czy charakteru). 

2. Q-sort – technika służąca porządkowaniu i hierarchizowaniu 

poszczególnych elementów, stwierdzeń, przydatna do rozpoznawania 

postaw, motywacji, wartości. 

3.  Case study – studium przypadku. Technika określająca zasób 

kompetencji uczniów w konstruktywnym i kreatywnym rozwiązywaniu 

problemów. Analiza sytuacji, w których potencjalnie mogą znaleźć się 

uczniowie, daje im możliwość stawiania hipotez, poszukiwania 

zależności przyczyno-skutkowych, adekwatności argumentów. 

4.  Techniki projekcyjne -  ich głównym celem jest wywołanie 

określonych reakcji lub postaw. Zachęcają do aktywności i swobody 
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wypowiedzi, pobudzają kreatywność. W zależności od realizowanej 

tematyki można zaproponować uczniom: dokańczanie zdań lub 

historyjek, pracę na metaforach, symbolach oraz cytatach, skojarzenia, 

elementy psychodramy. 

5. Techniki plastyczne – pozwalają uczniom zaprezentować „siebie”  

i zindywidualizować przekaz. Wykonywanie prac, plakatów  

na określony temat ujawnia kreatywność naszych wychowanków, 

uruchamia wyobraźnię i twórcze myślenie. W zależności od określenia 

tematu prace plastyczne mogą mieć również charakter diagnostyczny. 

Podobnie jak analiza komentarzy uczniów do prac dostarcza nam 

informacji na temat ich nastawienia, zaangażowania. (Prace plastyczne 

nie powinny być oceniane).  

6. Portfolio – to spersonalizowana forma dokumentowania własnej pracy 

nad decyzjami edukacyjnymi i zawodowymi. Prace ucznia 

dokumentują jego wysiłki, postępy i osiągnięcia ukierunkowane  

na wybór kariery zawodowej. Indywidualność tej techniki podkreśla,  

że uczeń prezentuje to, co postrzega jako najbardziej dla niego istotne  

i charakterystyczne, co go wyróżnia na tle grupy. Może samodzielnie 

ocenić, jakimi zasobami dysponuje, nad czym powinien popracować. 

Wzmacnia to odpowiedzialność za jakość własnej pracy. Nauczyciel nie 

powinien narzucać schematu portfolio, a jedynie proponować zadania  

i monitorować ich realizację. Etapowość pracy z portfolio wymaga 

systematyczności. Uczy selekcjonowania i analizowania informacji, 

kształtuje kompetencje w zakresie autoprezentacji.  

7. Analiza SWOT – opiera się na analizowaniu wewnętrznych  

i zewnętrznych czynników wpływających pozytywnie lub negatywnie  

na analizowaną sytuację. Jest to technika szczególnie przydatna  

w procesie planowania. Jej zastosowanie poszerza perspektywę 

uczniów w ocenie szans i zagrożeń planowanego przedsięwzięcia.  

 Nauczyciele realizując treści określone w Programie doradztwa 

zawodowego mogą korzystać z szerokiego wachlarza metod, form i technik 

pracy. Istotnym elementem pracy jest stosowanie różnorodnych metod  

i technik.  Właściwie dobrane metody i techniki pracy zapewniają efektywną 
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pracę w grupie w atmosferze zaufania i wzajemnej otwartości. Pozwalają 

uczniom na wzbogacanie wiedzy o sobie, stymulują ich aktywność oraz 

zachęcają do brania odpowiedzialności za własny rozwój. W realizacji zadań 

określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego 

wykorzystane zostaną również następujące formy pracy: 

 zajęcia warsztatowe, 

 konkursy zawodoznawcze, 

 spotkania z przedstawicielami instytucji doradczych, 

 spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, 

 wycieczki tematyczne,  

 zorganizowanie Dnia Doradztwa Zawodowego w ramach 

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. 

V. Zadania szkolnego doradcy zawodowego 

 Szkolny doradca zawodowy jest odpowiedzialny za koordynowanie 

działań w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.  

Na bieżąco konsultuje się z nauczycielami, rodzicami oraz uczniami. 

Dokonuje ewaluacji Programu doradztwa zawodowego w danym roku 

szkolnym.  

1. Zadania doradcy zawodowego względem nauczycieli: 

a. wspieranie w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań 

szkoleniowo – informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów 

do pracy z uczniami (wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne 

środki przekazu informacji: np. programy komputerowe, filmy 

zawodoznawcze), 

b. udzielanie wskazówek nauczycielom do przygotowania zajęć z zakresu 

doradztwa zawodowego, 

c. współprowadzenie zajęć o charakterze doradczym zgodnie  

z zapotrzebowaniem nauczycieli, 

d. określenie celów i najważniejszych zadań do realizacji w ramach 

Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, 
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e. współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia 

systematyczności działań w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu 

Doradztwa Zawodowego, 

f. tworzenie doradczej bazy informacyjnej (biblioteka, zasoby 

elektroniczne, programy komputerowe, filmy o zawodach, filmy  

o wyborze zawodu). 

2. Zadania doradcy zawodowego względem rodziców: 

a. wspieranie w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań 

szkoleniowo – informacyjnych (dotyczących wspierania dziecka  

w wyborze szkoły, wymagań rekrutacyjnych szkół), 

b. wspieranie rodziców w motywowaniu dziecka do nauki oraz 

motywowaniu do świadomego podejmowania decyzji edukacyjno-

zawodowej, 

c. udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej – spotkania 

indywidualne (dotyczące oferty szkół, ale też sytuacja na rynku pracy, 

oczekiwania pracodawców, przedstawienie możliwości zatrudnienia  

na lokalnym rynku pracy, udostępnianie informacji na temat 

zawodów, praca z rodzicami uczniów o specyficznych potrzebach 

edukacyjnych, z problemami zdrowotnymi, emocjonalnymi, 

społecznymi), 

d. włączanie rodziców jako przedstawicieli różnych zawodów do działań 

informacyjno-doradczych szkoły. 

 

VI. Współpraca doradcy zawodowego z innymi instytucjami 

 

Poszukiwanie źródeł wiedzy o rynku usług edukacyjnych oraz rynku 

pracy warunkuje stworzenie sieci wsparcia dla działań doradcy zawodowego. 

Kontakty z różnymi  instytucjami umożliwiają uzyskanie wsparcia 

merytorycznego oraz metodycznego i informacyjnego. Współpraca wzmacnia 

zaangażowanie partnerów i podnosi efektywność działań. Dla wszystkich 

partnerów systemu doradztwa zawodowego, a więc uczniów, ich rodziców 

oraz nauczycieli adekwatnie do ich potrzeb słuszne wydaje się nawiązanie 

współpracy z następującymi podmiotami: 
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1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Współpraca z poradnią polega przede wszystkim na kierowaniu  

do poradni uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz  

w sytuacjach trudnych i kryzysowych.  

2. Starostwo Powiatowe w Będzinie 

Starostwo Powiatowe jest instytucją nadzorującą szkolnictwo 

ponadpodstawowe i do uczniów tego etapu edukacyjnego jest skierowana 

większość działań podejmowanych w zakresie doradztwa zawodowego. Są to 

różnego rodzaju projekty z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego, 

pakiety wsparcia w postaci certyfikowanych kursów, wizyty studyjne, 

praktyk i staże. Każdego roku starostwo przy współpracy ze szkołami 

ponadpodstawowymi przygotowuje Targi Edukacyjne, gdzie młodzież może 

zapoznać się z ofertą edukacyjną poszczególnych placówek. Współpraca  

ze starostwem będzie oparta przede wszystkim na uzyskiwaniu informacji  

o terminach organizowanych targów. 

3. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 

CKUiP jest placówką publiczną kształcącą osoby dorosłe, działa  

tu również Młodzieżowe Biuro Karier, którego celem jest fachowa pomoc  

w planowaniu rozwoju zawodowego i wyznaczeniu ścieżki kariery zawodowej. 

Z myślą o młodzieży Centrum organizuje targi edukacyjne a dla 

poszukujących pracy i bezrobotnych targi pracy. Wspomagając zaś pracę 

doradców zawodowych konferencje dla zainteresowanych wzbogacaniem 

własnego warsztatu pracy. Biorąc pod uwagę ofertę CKUiP mogę w ramach 

współpracy zaplanować lekcje pokazowe dotyczące konkretnych zawodów 

przygotowywane przez podopiecznych tej instytucji. Uczniowie mają 

możliwość zwiedzania pracowni praktycznej nauki zawodu. Okazjonalnie 

organizowane są prelekcje dla uczniów informujące np. o możliwościach 

podejmowania pracy przez młodocianych oraz ofertach Młodzieżowych Biur 

Pracy. 
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4. Ochotnicze Hufce Pracy - Śląska Wojewódzka Komenda 

 

Mobilne Centra Informacji Zawodowej to nowoczesna sieć oferująca 

wysoką jakość informacji i poradnictwa zawodowego na terenie całego kraju. 

MCIZ świadczą usługi w formie stacjonarnej i mobilnej. Doradcy zawodowi 

docierają do młodzieży specjalnie oznakowanymi busami, wyposażonymi  

w nowoczesny sprzęt multimedialny i zasoby informacyjne. Służą pomocą 

młodzieży w podejmowaniu ważnych decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

Młodzieżowe Centra Kariery (w Katowicach) realizują zadania poradnictwa i 

informacji zawodowej na rzecz młodzieży z lokalnych środowisk. Uczniowie 

mogą skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, zadawać pytania dotyczące 

rynku pracy, korzystać z informatora o szkołach i poszukiwać informacji  

na temat interesujących zawodów.  

 

VII. Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

 

Uwzględniając metodologię ewaluacji oraz specyfikę pracy w szkole dla 

oceny jakości pracy doradcy zawodowego oraz funkcjonowania systemu 

doradztwa zawodowego stosowana będzie ewaluacja wewnętrzna. Spośród 

wielu metod badawczych zasadne będzie wykorzystanie: 

 metod ilościowych: ankiety skierowane do beneficjentów (uczniów,  

rodziców, nauczycieli), róża wiatrów, 

 metod jakościowych: obserwacja uczestnicząca, metoda 360 ̊ feedback, 

analiza SWOT, balon, tarcza strzelnicza, badania losów absolwentów. 

 W trakcie realizacji zadań w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu 

Doradztwa Zawodowego zastosowany zostanie również monitoring: 

 analiza dokumentów (dzienniki lekcyjne, sprawozdania, prace 

uczniów), 

 analiza rejestru wyjść, wycieczek.  

Wnioski i rekomendacje z ewaluacji zostaną uwzględnione w planowaniu 

pracy na kolejny rok szkolny.  
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Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego pozytywnie zaopiniowany 

przez Radę Pedagogiczną na spotkaniu w dniu 30 sierpnia 2019 r.   


