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10.00 -10.10 Powitanie uczestników

10.10 – 10.40 Aktualne przepisy prawa w zakresie doradztwa zawodowego i kształcenia zawodowego. 

10.40 – 11.10 Młodzież na rynku pracy – stan, uwarunkowania i perspektywy. WUP

11.10-11.20 Przerwa kawowa

11.20-12.00 Rola doradcy zawodowego  w świetle oczekiwań współczesnego rynku pracy – warsztaty.

12.00 – 12.40 Budowanie świadomości uczenia się przez całe życie jako warunku sukcesu na rynku pracy – warsztaty.

12.40-13.00 Podsumowanie – dyskusja. Wnioski i wytyczne do dalszej pracy.
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Zwiększenie 

wpływu 

firm i organizacji

zrzeszających 

przedsiębiorców

na kształcenie 

zawodowe. 

Współtworzenie oferty 
kształcenia zawodowego 

Upowszechnianie 
kształcenia praktycznego 

w warunkach 
rzeczywistych 

(UE)

Kształcenie dualne 
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Kluczowa

rola 

pracodawców 

w kształceniu 

zawodowym

Przygotowanie propozycji programu nauczania dla 
zawodu przez pracodawcę

Realizacja kształcenia zawodowego

Organizacja egzaminów zawodowcach

Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego

Realizacja doradztwa zawodowego i promocji 
kształcenia 

Tworzenie klas patronackich
Współtworzenie warsztatów lub pracowni szkolnych
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OBOWIĄZKOWE EGZAMINY ZAWODOWE 

TECHNIKUM 

warunek 
ukończenia szkoły

warunek promocji 
do następnej klasy 

SZKOŁA 
BRANŻOWA 

warunek ukończenia szkoły

poszerzenie składu komisji 
egzaminacyjnych 

izb rzemieślniczych powoływanych 
do przeprowadzania egzaminu 

praktycznego czeladniczego

(dla zawodów w ramach kwalifikacji 
szkolnictwa branżowego) 

spójność między egzaminami 
szkoły branżowej I stopnia,
a egzaminami czeladniczymi 
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V RAMA KWALIFIKACJI- szkoły policealne

Brak podziału na szkoły:

dla młodzieży dla dorosłych 

Rekrutacja analogiczna do obecnej rekrutacji do szkół dla dorosłych, wymagane wykształcenie

średnie średnie branżowe 

Kształcenie w formie:

dziennej stacjonarnej zaocznej
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V RAMA KWALIFIKACJI- szkoły policealne

Absolwent szkoły policealnej uzyska tytuł 
DYPLOMOWANEGO SPECJALISTY 

W szkole policealnej kształcenie prowadzi się 

w zawodach, które nie będą przypisane 

do kształcenia w technikum 
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KATALOG 

POZASZKOLNYCH 

FORM 

KSZTAŁCENIA 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy 

Kurs umiejętności zawodowych 

Kurs kompetencji ogólnych

Turnus dokształcania teoretycznego 
dla młodocianych pracowników

Kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
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PLACÓWKI UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE I UZUPEŁNIENIE 
WIEDZY, UMIEJETNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH: 

• Placówki kształcenia praktycznego

• Ośrodki dokształcania 
i doskonalenia zawodowego 

CENTRUM 
KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO 
(od 1 września 2019r.)

• Publiczne placówka kształcenia 
ustawicznego 

CENTRUM 
KSZTAŁCENIA 

USTAWICZNEGO
(od 1 września 2019r.)
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DORADZTWO 

ZAWODOWE
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§ 3.
Doradztwo zawodowe jest realizowane: 
• 1)   przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z przyjętymi 
programami wychowania przedszkolnego; 

• 2)   w  klasach  I–VI  szkół  podstawowych  na  obowiązkowych  zajęciach  edukacyjnych  z zakresu  
kształcenia  ogólnego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy; 

• 3)   w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych na obowiązkowych 
zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, a w przypadku szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe również na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w 
zawodzie, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy; 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie doradztwa 
zawodowego
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Działania w doradztwie zawodowym

• Doradca zawodowy – diagnozuje, prowadzi zajęcia klasa VII, VIII, szkoła branżowa 1, liceum 
ogólnokształcące, technikum, opracowuje we współpracy program, wspiera nauczycieli, koordynuje 
działania.

• Nauczyciele przedmiotów – w trakcie procesu edukacyjnego, przez prowadzenie zaplanowanych i 
systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania 
świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

• Wychowawcy – w trakcie godzin wychowawczych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 
2018r. w sprawie doradztwa zawodowego
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Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego

PREORIENTACJA ZAWODOWA mająca na celu:

• wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami

• pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień

ORIENTACJA ZAWODOWA mająca na celu: 

• zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami,

• kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji,

• pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień

DORADZTWO ZAWODOWE mające na celu:

• wspieranie uczniów w procesie wspierania 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
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Doradztwo zawodowe jest realizowane:

Na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami 
wychowania przedszkolnego;

w ramach wizyt zawodoznawczych.

Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;

na zajęciach z nauczycielem wychowawcą;

na zajęciach w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

w ramach wizyt zawodoznawczych.

Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego/obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w 
zawodzie;

na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;

na zajęciach z nauczycielem wychowawcą;

w ramach wizyt zawodoznawczych.
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Program WSDZ opracowywany jest na jeden rok 
szkolny i zawiera treści dotyczące:

1. Poznania siebie

2. Świata zawodów i rynku pracy

3. Rynku edukacyjnego i uczenia się przez całe życie

4. Planowania własnego rozwoju i podejmowania 
decyzji edukacyjno-zawodowych.


