Program wychowawczo-profilaktyczny – zasady jego opracowania.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 22 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach
i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej
i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
Dz.U. z 2018 r. poz. 214
Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2017 r. poz. 783, 1458 i 2439) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach
i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej
i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 1249) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 2 wyrazy „działania uprzedzające” zastępuje się wyrazami „działania
uprzedzające oparte na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności”;
2) w § 2 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) kształtowanie u uczniów i wychowanków postaw prospołecznych, w tym przez możliwość
udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów
w życiu społecznym oraz zaangażowaniu w działalność podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1
i art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949
i 2203), zwanej dalej „ustawą – Prawo oświatowe;
1) w § 5 w ust. 3: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów
dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych programów zalecanych w ramach
Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego,
o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii określonym
w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu
publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 i 2371), zwanej dalej „ustawą o zdrowiu publicznymˮ; dobór
odpowiedniego programu uzależnia się od celu profilaktycznego, który wynika z uprzednio
przeprowadzonej diagnozy, o której mowa w § 6 ust. 2;”
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, działań z zakresu
przeciwdziałania używaniu środków i substancji, o których mowa w § 1 ust. 2.”;
w § 6:
a)

ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Szkoła i placówka, przy prowadzeniu działalności, o której mowa w §2–5, współpracuje
z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym
poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi
świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej
i leczenia uzależnień, państwowymi wojewódzkimi i państwowymi powiatowymi inspektorami
sanitarnymi, Policją, pracodawcami, podmiotami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy,

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 86 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, lub
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 5 ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym.
2. Podstawę do podejmowania działalności, o której mowa w § 2–5, stanowi diagnoza
w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników
ryzyka, o których mowa odpowiednio w ust. 3 i 4, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń
związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych
substancji psychoaktywnych, dotycząca uczniów lub wychowanków, rodziców lub opiekunów,
nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły lub placówki, opracowywana we
współpracy z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w każdym roku szkolnym, w terminie 30
dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.”,
b)

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Działania prowadzone w ramach działalności, o której mowa w § 2–5, wynikające
z diagnozy, o której mowa w ust. 2, szkoła lub placówka uwzględnia w programie
wychowawczo-profilaktycznym szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy –
Prawo oświatowe
Zmianie uległ art. 26 ustawy:

Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 8, realizują program
wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych
uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów
występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych

Od 1 września 2019 r. brzmienie art. 26 jest następujące:
„Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program
wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
2)treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców.
2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej
diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów,
w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń
związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych
substancji psychoaktywnych.
3. Diagnozę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza dyrektor szkoły lub placówki albo
upoważniony przez nie-go pracownik szkoły lub placówki.
4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do przedszkoli, szkół dla dorosłych, branżowych szkół II
stopnia, szkół policealnych i policealnych szkół artystycznych.”;
Wnioski:
1. Program wychowawczo-profilaktyczny powinien być uchwalony przez Radę Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w pierwszych dniach września 2019 r.
2. Treści programu wychowawczo-profilaktycznego będą podstawą do opracowania
planu zajęć na lekcje z wychowawcą oraz podstawą do podejmowania różnych
działań wychowawczych (wycieczki, projekty, apele, happeningi, spotkania
z zaproszonymi specjalistami, etc.).

3. Proszę o niezawężanie diagnozy tylko do zagrożeń środkami psychotropowymi!
W ten sposób zdiagnozowalibyśmy skutek, a nie znaleźlibyśmy przyczyny np.
samookaleczeń, używania środków psychotropowych, agresji.
4. W treści art. 26 ust. 2 zapisano, że należy zdiagnozować potrzeby uczniów
w środowisku szkolnym (akceptacja, odrzucenie, pomoc koleżeńska, cyberprzemoc,
samopoczucie w klasie/w szkole, obciążenie ucznia, zajęcia dodatkowe, poczucie bezpieczeństwa,
dostępność środków odurzających, subkultury, etc.) i oszacować ryzyka i zagrożenia. Te zaś
mogą być jedną z głównych przyczyn sięgania po środki odurzające!
5. Kolejność działań przy sporządzeniu pełnej diagnozy jest następująca:
1) sporządzić sprawozdanie o stanie środowiska szkolnego (relacje rówieśnicze
w szkole, stan bezpieczeństwa, wypadkowość, bhp, problemy wychowawcze, sytuacja socjalna
rodzin, bezpieczeństwo w mieście – raport policji, , itp.);
2) przeprowadzić ankietę badającą czynniki ryzyka i pozwalającą ustalić czynniki
chroniące;
3) opracować raport badawczy;
4) dokonać szacowania ryzyka i czynników chroniących przyjmując miary
szacowania np. procentowe, w skali 1 – 5, inne;
5) opracować zalecenia i wskazówki do działalności wychowawczej,
edukacyjnej, informacyjnej oraz profilaktycznej, które powinny być
wykorzystane do aktualizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego z
uwzględnieniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
......................... .

Wzór Systemu doradztwa zawodowego – zapis w statucie szkoły

Wymóg zapisu organizacji doradztwa zawodowego w statucie szkoły/ przedszkola.

Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe:
Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności:
16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; (…).
Prosimy pamiętać o uzupełnieniu lub wyborze bądź dostosowaniu treści oznaczonych kolorem
żółtym do specyfiki, rozwiązań stosowanych w Państwa placówce.

1.1. System doradztwa zawodowego – przykład zapisu do statutu szkoły

SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ

(przedszkole - preorientacja zawodowa,
szkoła podstawowa - kl. I-VI - orientacja zawodowa,
SP kl. VII-VIII i ponadpodstawowe - doradztwo zawodowe)

UWAGA!
Kolorem „zielonym" zaznaczone są wpisy, które
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

dotyczą

wyłącznie

przedszkoli

Kolorem „fioletowym" zaznaczone są wpisy, które dotyczą wyłącznie klas I-VI szkoły
podstawowej.
Kolorem „czerwonym" zaznaczone są wpisy, które dotyczą wyłącznie klas VII-VIII szkoły
podstawowej i szkół ponadpodstawowych.
Kolorem „czarnym" zaznaczone są wpisy, które dotyczą wszystkich placówek.

DZIAŁ.....
Wewnątrzszkolny system preorientacji / orientacji / doradztwa zawodowego
Rozdział 1
Cele ogólne doradztwa zawodowego
§1. Doradztwo zawodowe prowadzone w .................................... polega na realizacji
w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach
wychowania przedszkolnego, w szkole, działań w celu wspierania dzieci i uczniów oraz
słuchaczy w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz
przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, które prowadzą do
podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych przez uczniów i słuchaczy.
2. Doradzwo zawodowe w Zespole Szkół jest realizowane w poniższych formach:

1) w formie preorientacji zawodowej w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych;

2) orientacji zawodowej w klasach I-VI szkoły podstawowej;

3) doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII szkoły podstawowej;
4) doradztwa zawodowego w szkole ponadpodstawowej.

3. Preorientację zawodową w przedszkolu/oddziale przedszkonym stanowi ogół działań
wychowwczych realizowanych w ramach programu wychowania przedszkolnego,
podejmowanych przez wychowawców i rodziców ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku
przedszkolnym do środowiska pracy.
4. Celem preorientacji zawodowej w przedszkolu/oddziale przedszkolnym jest wstępne
zapoznanie wychowanków z wybranymi zawodami najbliższemu ich otoczeniu oraz

kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie ich
zainteresowań i uzdolnień.
3. Orientację zawodową w klasach I-VI szkoły podstawowej stanowi ogół działań
o charakterze dydaktyczno-wychowawczym ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów klas
I–VI szkoły podstawowej pozytywnych i proaktywnych postaw wobec pracy i edukacji, poprzez
poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku
pracy oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
Orientacja zawodowa jest realizowana na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego, czyli na lekcjach przedmiotowych, godzinach wychowawczych oraz
w ramach zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazanych w planie organizacyjnym
szkoły.
3. Doradztwo zawodowe stanowią uporządkowane i zaplanowane działania mające na
celu wspieranie uczniów klas VII–VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych
w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych oraz
zawodowych. Mają one na celu ułatwienie uczniom dokonanie wyboru kolejnego etapu
kształcenia i zawodu, uwzględniając ich zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje
zawodowe, a także wiedzę na temat systemu edukacji i rynku pracy.
4. Doradztwa zawodowe realizowane jest :

1) w klasach VII-VIII w formie zajęć doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin
dydaktycznych w ciągu roku szkolnego/ w klasach ponadpodstawowych 10 godzin w cyklu
kształcenia;
2) w ramach zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) na zajęciach przedmiotowych;
4) na lekcjach z wychowawcą.

Powyższe formy realizacji doradztwa zawodowego stanowią podstawę do opracowania
spójnego programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany
rok szkolny.

Rozdział 2
Cele szczegółowe doradztwa zawodowego
§2. 1.Preorientacja zawodowa w przedszkolu/oddziale przedszkolnym ma na celu:

1) kształtowanie proaktywnych postaw wychowanków wobec pracy i edukacji ze zwróceniem
uwagi na zasady etyki pracy jako fundamentu aktywności zawodowej;

2) samodzielności i samoobsługi oraz kształtowanie takich cech jak utrzymanie ładu,
doprowadzanie podejmowanych prac do końca i porządkowanie miejsca pracy;
3) szacunku do pracy innych;

4) umiejętności współdziałania.

2. Cele szczegółowe preorientacji zawodowej:

1) poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych
i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, wiedzy, umiejętności
i postaw, wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia;

2) poznawanie świata zawodów i rynku pracy poprzez poznawanie zawodów, wyszukiwanie
oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy;
3) poznawanie rynku pracy i kształcenie potrzeby uczenia się przez całe życie;

4)

planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

§3. Orientacja zawodowa prowadzona w klasach I-VI szkoły podstawowej ma na celu:

1) wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka;

2) zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, które człowiek może wykonywać;

3) uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości;

4) zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze
właściwego zawodu;

5) poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, uzdolnienia,
umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia;
6) rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości.

§4. Doradztwo zawodowe w klasach VII -VIII ma na celu:

1) odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjnozawodowej na każdym etapie edukacji;
2) motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły
i zawodu;
3) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania;

4) wdrażanie uczniów do samopoznania;

5) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów;

6) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron;

7) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie;

8) wyrabianie szacunku dla samego siebie;

9) poznanie możliwych form zatrudnienia;
10) poznanie lokalnego rynku pracy;

11) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego;

12) poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych;
13) poznawanie różnych zawodów;

14) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§5. Doradztwo zawodowe w klasach szkoły ponadpodstawowej ma na celu
przygotowanie uczniów do:

1) sporządzania bilansu własnych zasobów (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia,
kompetencje, predyspozycje zawodowe oraz stan zdrowia) na podstawie dokonanej
autoanalizy;
2) prowadzenia analizy informacji o lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz
zasadach na nim obowiązujących w kontekście wyborów zawodowych;
3) korzystania ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia
zawodowego formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;
4) dokonywania wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi
zasobami i celami;
5) rozumienia korzyści wynikających z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym
i zawodowym;
6) przygotowania do sporządzania aplikacji zawodowej, umiejętności prowadzenia rozmów
kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami;
7) .............................................................................................................................................

Rozdział 3

Organizacja doradztwa zawodowego w szkole/przedszkolu
§6. 1. Za organizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor
szkoły/przedszkola.
2. W szkole zatrudnia się doradcę zawodowego. Do zadań doradcy zawodowego należy:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania ucznió w na działania związane z realizacją
doradztwa zawodowego;

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII szkoły
podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum;
3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami
wychowawcami, psychologami lub pedagogami, programu rocznego doradztwa
zawodowego oraz koordynacja jego realizacji;

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców, psychologów lub pedagogów,
w zakresie realizacji działań określonych w tym programie;

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym
gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;
6) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;

7) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie
zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
9) wspieranie rodziców w działaniach doradczych, udostępnianie informacji i materiałów do
pracy z własnym dzieckiem;

10) planowanie i prowadzenie w ramach Wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli form
szkoleniowych dla rady pedagogicznej lub zespołów przedmiotowych;

11) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w planowaniu
kariery zawodowej;

12) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji;

13) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD,
wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym;

14) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria
oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno –
pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia
zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające
pracodawców itp.;
15) stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej – gromadzenie
i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo-edukacyjnych (broszury dla
uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne,
prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne);

16) stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły z treściami z zakresu doradztwa
zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców, bieżących informacji o rynku
pracy, materiałów poradnikowych dla uczniów i rodziców, linków do stron związanych
z doradztwem zawodowym);
17) prowadzenie ewaluacji podejmowanych działań oraz efektywnośći i funkcjonalności
systemu doradztwa zawodwoego w szkole.
§7. W ramach doradztwa zawodowego prowadzone są następujące działania:

1) indywidualne spotkania doradcze z uczniami i ich rodzicami;
2) podejmowanie tematyki związanej z planowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowej podczas
godzin wychowawczych;
3) spotkania z rodzicami służące przygotowaniu ich do wspierania dzieci w projektowaniu
przyszłej kariery zawodowej;
4) wizyty w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach;
5) udział uczniów w dniach otwartych, targach szkół, dniach kariery;
6) organizacja projektów edukacyjnych, konkursów szkolnych, dni talentów i innych wydarzeń
szkolnych nastawionych na poznawanie i prezentowanie uczniowskich uzdolnień
i zainteresowań;
7) uczestnictwo uczniów w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych;
8) współpraca ze szkołami wyższego szczebla, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
i innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju uczniów;
9) rozwijanie szkolnych zasobów informacji i wiedzy o świecie zawodów i sposobach
odkrywania własnych predyspozycji i zainteresowań;
10) udzielanie wsparcia w podejmowaniu tematyki związanej z doradztwem nauczycielom
pracującym w szkole;
11) badanie losów absolwentów szkoły.

Rozdział 4
Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

§8. 1. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:

wychowawców;
nauczycieli przedmiotu;
pedagoga szkolnego;
psychologa szkolnego;
bibliotekarzy;
szkolnego lidera doradztwa zawodowego;
pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni
psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy, mobilnego centrum informacji
zawodowej);

8) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów
zawodowo-edukacyjnych.

2. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie
………………………………. oraz ich rodzice.
3. Zakres odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców:

1) rady pedagogicznej, pracowników instytucji wspierających działania doradcze:

a) utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
zawodowego zgodnie z systemem doradztwa zawodowego i planu pracy na każdy rok
szkolny,

b) realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjnozawodowej;

2) w klasach I-VI:

a) prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych, rozmów indywidualnych celem
rozpoznania przez uczniów znaczenia zmiany w życiu, sposobów radzenia sobie ze
stresem, roli motywacji oraz umiejętności współpracy,
b) zaprezentowanie rodzicom założeń pracy informacyjno – doradczej na rzecz uczniów;

3) w klasach VII-VIII i klasach ponadpodstawowych:

a) zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami ludzkiej działalności zawodowej,

b) prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych dotyczących samopoznania,
samoakceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron,
c) prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem
szkoły i zawodu,
d) podejmowanie wstępnych decyzji przez uczniów,
e) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych
edukacyjnych i zawodowych,

dotyczących

podejmowania

f) prowadzenie pracy dotyczącej przekazu informacji zawodowej:
- pogłębianie informacji o zawodach,

decyzji

- zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego,
- zapoznanie z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego;
g) konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,
h) podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych,

i) indywidualna praca z uczniami, którzy mają problemy decyzyjne, intelektualne,
zdrowotne, emocjonalne, rodzinne.

j) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Rozdział 5
Podmioty współpracujące ze szkołą

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

§ 9. Podmiotami współpracującymi ze szkołą przy realizacji WSDZ są:
pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy;
pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego;
pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP;
organizatorzy targów szkół ponadpodstawowych, targów pracy i edukacji;
przedstawiciele szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych;
rodzice;
inne osoby wpierające organizację szkolnego doradztwa zawodowego (np. pracownicy
zakładów pracy, przedstawiciele zawodów, pracownicy organizacji pozarządowych itd.),
absolwenci szkoły.
Rozdział 6
Szkolne zasoby z zakresu doradztwa zawodowego

§ 10. Szkoła gromadzi i sukcesywnie poszerza własne zasoby służące realizacji
doradztwa zawodowego. Są to, m.in.:
1) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego;
2) opracowywany co roku i zatwierdzany przez dyrektora program realizacji
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny;
3) szkolny doradca zawodowy;
4) narzędzia diagnostyczne do rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych
uczniów;
5) materiały z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego gromadzone w bibliotece: filmy,
scenariusze, plakaty, broszury, publikacje;
6) materiały gromadzone w związku z organizacją wydarzeń, takich jak dni kariery, projekty
edukacyjne, spotkania z przedstawicielami świat zawodów itp.
7) zasoby internetowe, w tym zasoby ORE;
8) informacje o losach absolwentów;
9) programy komputerowe;
10) informacje i dane dostępne w zakładce strony internetowej szkoły.

