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Regulacje prawne dotyczące poradnictwa 

zawodowego w resorcie edukacji

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty oraz Rozporządzenie MENiS z 7 stycznia 

2003 r. w sprawie  zasad udzielenia i organizacji 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach, nakładają obowiązek na placówki 

oświatowe przygotowania uczniów do wyboru 

zawodu i kierunku kształcenia oraz umożliwiają 

dyrektorowi szkoły zatrudnienie doradcy 

zawodowego.
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Zadania doradcy zawodowego w szkole
(Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r.)

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na 
informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu 
kształcenia i kariery zawodowej.

2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych 
i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

3. Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych 
źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, 
europejskim i światowym dotyczących:

 rynku pracy,

 trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

 wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy 
wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,

 instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób 
niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

 alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami 
emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,

 programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
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4. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom.

5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących 
uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli 
zawodowej.

6. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej 
przez szkołę.

7. Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli 
poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, 
udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami.

8. Współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i 
zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu 
doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania 
uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie 
wychowawczym szkoły i programie profilaktyki, o których mowa w 
odrębnych przepisach.

9. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system 
doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi 
poradnictwo i specjalistyczna pomoc uczniom i rodzicom.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji



DKZU

MEN
Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru, innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji

Uzasadnienie podjęcia zmian

Projekty EFS

Nowe podstawy kształcenia ogólnego

Priorytety działania MEN – najważniejsza jakość

Strategie rozwoju

Potrzeby gospodarki i rynku pracy

Kontekst polski
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Uzasadnienie podjęcia zmian

Wzajemne uznawanie kwalifikacji w UE

Kompetencje kluczowe, ECVET, EUROPASS

Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji (EQF/NQF) 

Strategia uczenia się przez całe życie (LLL)

Cele odnowionej Strategii Lizbońskiej

Kontekst europejski
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Zespół opiniodawczo - doradczy ds. kształcenia 

zawodowego - jako katalizator zmian

Przygotowanie projektu założeń zmian 

organizacyjnych i programowych w szkolnictwie 

zawodowym

Udział w przeprowadzeniu szerokich konsultacji 

społecznych w środowisku instytucji/organizacji 

uczestniczących w pracach Zespołu na temat 

projektowanych zmian w szkolnictwie zawodowym

Uczestnictwo i prezentacja stanowisk w 

ogólnopolskiej konferencji podsumowującej 

konsultacje

Opracowanie projektu 

koncepcji zmian 

organizacyjnych                       

i programowych                      

w kształceniu 

zawodowym                               

i ustawicznym

Zarządzenie Nr 15 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2008 r.
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 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.

 Struktura i organizacja szkolnictwa zawodowego.

 Oferta programowa i obudowa programów.

 Rozwój doradztwa zawodowego.  

 System egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe.

 Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
kształcenia zawodowego.

 Edukacja zawodowa na odległość. 

 Mechanizmy zachęcające pracodawców do włączania 
się w proces kształcenia zawodowego.

 Finansowanie kształcenia zawodowego.

 Promocja kształcenia zawodowego.

Podstawowe obszary zmian
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Doradca w każdym gimnazjum – szkolenia 

organizowane przez MEN.

Tworzenie ośrodków doradztwa lub pracowni 

doradztwa zawodowego na terenie powiatu.

Budowa systemu internetowej informacji 

edukacyjno-zawodowej oraz systemu 

internetowego poradnictwa edukacyjno-

zawodowego. 

Projekty dotyczące doradztwa zawodowego.

Rozwój doradztwa zawodowego
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Projekty dotyczące doradztwa 

zawodowego

Opracowanie narzędzi diagnostycznych 
i materiałów wspomagających proces 
rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań 
zawodowych uczniów.

Opracowanie specjalistycznego biuletynu dla 
uczniów i doradców zawodowych.

Opracowanie modelu doradztwa zawodowego 
oraz internetowego systemu informacji 
edukacyjno – zawodowej.

Projekt Eurodoradztwo Polska.
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