
Doradztwo zawodowe już od przedszkola. 

Wybór zawodu staje się we współczesnym świecie dużym wyzwaniem nie tylko dla 

rodziców dorastających dzieci, ale także dla nich samych, powodując często zagubienie i 

dezorientację. Dzieje się to dlatego, że stale zwiększa się różnorodność i dostępność form 

edukacji, zmienia się zapotrzebowanie na poszczególne zawody, powstają ciągle nowe 

profesje. Trudno przewidzieć jakie zawody będą za kilka lat zawodami poszukiwanymi, gdyż 

rynek pracy jest dynamiczny, ciągle ewaluuje na skutek przemian społecznych, kulturowych i 

ekonomicznych. Minęły czasy, gdy zawód wybierany był na całe życie. Aktualna 

rzeczywistość wymusza często konieczność przekwalifikowania się oraz ciągłego 

dokształcania. W życiu młodego człowieka poszukującego swego miejsca w życiu pojawiają 

się momenty przejścia z jednego etapu rozwoju w kolejny, w szczególności z etapu 

kształcenia w szkole podstawowej i przejścia do szkoły średniej, czy przejścia ze szkoły 

średniej do szkoły wyższej. Wymaga to podjęcia pewnych przemyślanych decyzji, 

zaplanowania działań i oceny poniesionego ryzyka. Dlatego tak ważne jest wpieranie dzieci i 

młodzieży ze strony doradców zawodowych   na wszystkich etapach edukacji. 

1 września 2019 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej  w sprawie doradztwa zawodowego, które określa zadania doradcy zawodowego, 

treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz sposób jego realizacji. Z treści tego 

dokumentu  dowiadujemy się, że poradnictwo zawodowe powinno być realizowane na 

wszystkich etapach edukacji poprzez oddziały przedszkolne, klasy I-VI  na obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,  klasy VII- VIII szkół podstawowych, 

w branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach, z wyjątkiem szkół 

dla dorosłych na specjalnych zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego. Realizacja 

doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych może odbywać się 

na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w ramach pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej, a także na zajęciach z nauczycielem wychowawcą 

opiekującym się oddziałem. W przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, 

a także w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych może być także realizowana w 

ramach wizyt zawodoznawczych organizowanych u pracodawców, wizyt w szkołach 

prowadzących  kształcenie zawodowe, czy w innych placówkach i centrach. Celem tych wizyt 

ma być poznanie środowiska pracy w wybranych zawodach. 

Program doradztwa zawodowego powinien być zawarty w wewnątrzszkolnym systemie 

doradztwa zawodowego /WSDZ/ opracowanym na każdy rok szkolny. Ma on zawierać 

tematykę działań, określać oddziały, których te działania mają dotyczyć, metody i formy ich 

realizacji, terminy realizacji, osoby odpowiedzialne za ich realizację oraz podmioty 

współpracujące. 

Realizacją zadań doradczych na zajęciach z kształcenia ogólnego powinni zająć się 

nauczyciele przedmiotu, natomiast na zajęciach związanych stricte z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu wykwalifikowani nauczyciele doradcy zawodowi. W przypadku braku w 

szkole doradcy zawodowego do roku szkolnego 2021/2022 włącznie, dyrektor szkoły może 

powierzyć prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego innemu nauczycielowi lub 

osobie. 

Już w przedszkolu dzieci zapoznają się ze światem zawodów i rynkiem pracy poprzez 

odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie. Wymieniają nazwy zawodów, które 

wykonują ludzie z ich najbliższego otoczenia, opisują czynności, które te osoby wykonują i 

narzędzia jakimi się posługują przy realizacji swoich zadań zawodowych. Dziecko poprzez 

opowiadanie co lubi robić lub jaki zawód mu się podoba dokonuje pierwszych prób 

planowania i decydowania o tak ważnej sprawie  jaką jest wybór zawodu. 

Na etapie klasy I- III szkoły podstawowej poszerza się zakres treści z doradztwa zawodowego. 

Uczeń podejmuje próby opisania swoich zainteresowań i sposobów ich rozwijania. Wymienia 

różne rodzaje zainteresowań i zdolności, opisuje czym jest praca i jakie jest jej znaczenie w 



życiu człowieka. Rozumie potrzebę uczenia się i nabywania nowych umiejętności, opowiada 

kim chciałby zostać i co chciałby robić. 

W klasach IV- VI uczeń powinien określić swoje zainteresowania i zdolności, mocne strony i 

kompetencje. Wzbogaca coraz bardziej wiedzę o świecie zawodów i rynku pracy, wskazuje 

przedmioty, które lubi, opowiada o swoich planach edukacyjno- zawodowych. 

Dla klas VII- VIII szkoły podstawowej nowe rozporządzenie określa treści programowe, które 

powinny być zawarte w ramach edukacji z zakresu doradztwa zawodowego. Dotyczą one 

poznawania własnych zasobów (zainteresowań, zdolności, kompetencji, stanu zdrowia, 

aspiracji i wartości). Uczeń powinien nabyć umiejętności poszukiwania informacji na temat 

zawodów, zdobywania poszczególnych stopni kwalifikacji, wyjaśnić prawa i trendy rządzące 

rynkiem pracy, nabyć umiejętność autoprezentacji. Na tym etapie uczeń planuje własny 

rozwój i podejmuje samodzielnie lub przy wsparciu doradczym pierwszą decyzję edukacyjno- 

zawodową. 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego w branżowych szkołach I stopnia, 

liceach ogólnokształcących i technikach są zbliżone i dotyczą rozwijania umiejętności 

dokonywania autoanalizy własnych zasobów i sporządzenia „porfolio”. Uczeń potrafi określić 

te zawody i stanowiska pracy, których bazą są jego kwalifikacje z uwzględnieniem zawodów 

przyszłości i zapotrzebowania rynku pracy. Sporządza dokumenty aplikacyjne zgodnie z 

wymaganiami pracodawców, potrafi  zaprezentować siebie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Zapoznaje się z przebiegiem procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz 

instytucjami ją wspierającymi. Sporządza indywidualny plan działania, ustala cele i  zadania 

odnośnie dalszej ścieżki edukacyjno- zawodowej zgodnie z posiadanymi predyspozycjami. 

Doradca zawodowy w szkole czy w poradni psychologiczno- pedagogicznej odgrywa bardzo 

dużą rolę procesie podejmowania decyzji zawodowej uczniów. Stanowi nie tylko źródło 

informacji o zawodach, rynku pracy, czy ścieżkach edukacji, lecz poprzez rozmowę doradczą, 

czy badania predyspozycji zawodowych może znacząco wpłynąć na właściwie podjętą 

decyzję zawodową ucznia. 

Do zadań poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym zakresie należy m.in. pomoc w 

sprecyzowaniu zainteresowań, preferencji i predyspozycji zawodowych ucznia. Poprzez 

diagnozę i doradztwo poradnia udziela w szczególności pomocy  uczniom ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, przewlekle chorym, 

niepełnosprawnym intelektualnie i fizycznie, niedowidzącym, niedosłyszącym, uczniom z 

autyzmem i z zaburzeniami zachowania.  Wydaje opinie w sprawach pierwszeństwa w 

przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej i 

ponadpodstawowej  w oparciu o diagnozę psychologiczno- pedagogiczną oraz dokumentację 

lekarską. Prowadzi także zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru zawodu, prowadzi badania 

przesiewowe predyspozycji zawodowych, badania zawodoznawcze na terenie poradni, 

spotkania z rodzicami. Wspiera pedagogów szkolnych i szkolnych doradców zawodowych w 

organizacji doradztwa zawodowego i planowaniu kariery zawodowej uczniów. 

 

Teresa Pawłowska 

Psycholog i doradca zawodowy  

Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białej Podlaskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 


