


MODUŁ III

ZMIANY 

W KSZTAŁCENIU 

ZAWODOWYM 

A DORADZTWO 

ZAWODOWE





Cele szczegółowe

❑ wskazanie obowiązujących aktów prawa 
dotyczących kształcenia zawodowego

❑ wskazanie obowiązujących aktów prawa 
dotyczących doradztwa zawodowego w 
systemie edukacji

❑ analiza aktów prawa dotyczących kształcenia 
zawodowego i doradztwa zawodowego w 
systemie edukacji



Treści

❑ akty prawa dotyczące kształcenia 
zawodowego w systemie edukacji

❑Załącznik 4

❑ akty prawa dotyczące obszaru doradztwa 
zawodowego w systemie edukacji

❑Załącznik 5



System kształcenia w Polsce



Najistotniejsze akty prawne
❑ Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 
(Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Na mocy ustawy o systemie oświaty system oświaty zapewnia 
między innymi przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku 
kształcenia.
System oświaty zapewnia w szczególności: (Art. 1.)(…)
14. przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku 
kształcenia;
15. warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów 
przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 
oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania 
czasu wolnego;



Najistotniejsze akty prawne

❑ Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.) określa m.in.:

▪ zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego jako odrębne w ramach 
działalności dydaktycznej szkoły, niezależne od zajęć realizowanych 
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

▪ treści programowe oraz minimalny wymiar godzin

▪ wymagania dotyczące osób prowadzących zajęcia

▪ odbiorców zajęć :  uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej,

branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego 
i technikum (zapis w statucie szkoły)

▪ Wewnatrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (zapis w statucie 
szkoły )



Najistotniejsze akty prawne

❑ 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 (Dz.U. 2017 poz. 356)



Najistotniejsze akty prawne

❑ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz.U. 2017 r. poz. 622)

❑ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla 
publicznych szkół (Dz.U.2017 r. poz.703)

❑ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia 
w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860)



Najistotniejsze akty prawne
❑ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 
2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 r. poz. 1591)

▪ pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest także w formie zajęć 
związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (szkoły podstawowe 
i ponadpodstawowe)

▪ do zadań doradcy zawodowego należy:

• systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje  
edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 
zawodowej;

• gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych 
i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;



Najistotniejsze akty prawne

•prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 
z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron ,predyspozycji, zainteresowań 
i uzdolnień uczniów;

• koordynowanie działaności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę 
i placówkę;

• współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciagłości 
działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

• wsparcie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.



Najistotniejsze akty prawne

❑ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 
2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym (Dz.U. 2017 r. poz. 1578)

▪ indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa m.in. zajęcia 
z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów kl.VII i VIII szkoły podstawowej, 
branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum
▪ zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane są 
także w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (art.47 ust.1 pkt 5 
ustawy)



Najistotniejsze akty prawne

❑ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
30 stycznia 2018 r. w sprawie nowej podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum 
ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej 
branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018, poz. 467)



Najistotniejsze akty prawne
❑ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 
2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2018, poz. 1675)

Rozporządzenie określa treści programowe z zakresu doradztwa 
zawodowego, warunki i sposób realizacji i organizacji doradztwa 
zawodowego w szkołach i placówkach.

Treści :
• poznawanie własnych zasobów
• świat zawodów i rynek pracy
• rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
• planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji   
edukacyjno-zawodowych



Doradztwo zawodowe jest realizowane:

1) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na 
zajęciach edukacyjnych;

2) w klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;

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;

4) w klasach VII i VIII szkół podstawowych, w branżowych szkołach 
I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach, z wyjątkiem szkół 
dla dorosłych, na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;



Doradztwo zawodowe jest realizowane:

5) w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, 
na zajęciach związanych  z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 
prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem 
szkół policealnych i szkół dla dorosłych, na zajęciach
z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;

7) w przedszkolach, szkołach podstawowych 
i ponadpodstawowych w ramach wizyt zawodoznawczych.



• zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego prowadzą doradcy 
zawodowi posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela doradcy zawodowego

•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



Koperta autorefleksji

W tej części szkolenia najciekawsze było …



Zasoby

• http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/

• Polska Rama Kwalifikacji (film animowany o Polskiej Ramie Kwalifikacji) – link:
https://www.youtube.com/watch?v=qHu5NcbBmIU

• Zintegrowany system  kwalifikacji –link:
https://www.youtube.com/watch?v=Ig93rDXnzb4

• Zintegrowany System Kwalifikacji - Agnieszka Chłoń-Domińczak - Instytut 
Badań Edukacyjnych – link: https://www.youtube.com/watch?v=PY4Gz0K-Dac

• materiał pomocniczy 
https://www.kwalifikacje.gov.pl/download/prezentacja_zsk.pdf

https://www.kwalifikacje.gov.pl/download/prezentacja_zsk.pdf

