
 Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku   

OFERTA W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO  

PRAWO:   
 

1. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zmiana 2018 r. poz. 2245) 
– dalej: Karta Nauczyciela.  

2. Ustawa z 16 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 
1669, 2245 ze zm. 2019 r. poz. 534) – dalej: Prawo oświatowe.  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 325) – dalej: rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego.  

4. Ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy– Prawo oświatowe ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw ( DZ. U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm. w 2018 r. poz. 2432, z 2019 poz. 534)  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm. Z 2019 r. poz. 465) – dalej: 
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji.  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania                            
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach                                  
i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm. W 2018 r. poz. 1647 i w 2019 r. poz. 323 ) – dalej: 
rozporządzenie w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 
kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny 
pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1331 ze zm. w 2019 r. poz. 5)  

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskania stopni 
awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574 )  

9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni 
psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1601 )  

 

PRACA Z UCZNIEM : 

PRACA GRUPOWA W SZKOŁACH 

 Spotkania informacyjne, wykłady, warsztaty dla uczniów klas VII  i VIII Szkoły 
Podstawowej   

- ,,Mój zawód moja przyszłość"  

-  „Umiejętności a zawód”  

- ,,Wybieram zawód i szkołę”  

-  „Poznanie własnych zasobów” 

-  „Świat zawodów i rynek pracy”  

http://www.ppp-raciborz.pl/doradztwo-zawodowe/dzialania-poradni-w-zakresie-doradztwa-zawodowego
http://www.ppp-raciborz.pl/doradztwo-zawodowe/dzialania-poradni-w-zakresie-doradztwa-zawodowego


 Spotkania informacyjne, wykłady, warsztaty dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych  

- ,,Poznanie siebie drogą do kreowania własnej przyszłości” 

-  ,,Moja droga edukacyjno zawodowa” 

- „ Czy warto i gdzie warto się dalej  uczyć? ” 

 - „ Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie” 

 Spotkania informacyjne, wykłady, warsztaty dla uczniów  klas maturalnych szkół 
ponadpodstawowych  

-„Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – 
zawodowych”  

- „Kariera zawodowa czyli co?” 

- „Kompetencje   i kwalifikacje na rynku pracy”.  

              PRACA GRUPOWA W PORADNI 

 Zajęcia przygotowujące do podjęcia decyzji zawodowej i edukacyjnej ,,Jestem 
gotowy do podjęcia decyzji zawodowej” dla uczniów klas VII i VIII szkół 
podstawowych (spotkania poświęcone na poznanie siebie, swoich mocnych 
stron, zebranie informacji zawodowej i edukacyjnej, podjęcie świadomej decyzji 
przez uczniów). 

 Zajęcia przygotowujące do podjęcia decyzji zawodowej i planowania ścieżki 
edukacyjnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych (spotkania poświęcone na, 
zebranie informacji zawodowej i edukacyjnej, podjęcie trafnej decyzji edukacyjno 
-zawodowej przez uczniów). 

PRACA INDYWIDUALNA W SZKOŁACH 

 Konsultacje dla uczniów po zakończeniu zajęć warsztatowych z klasą dotyczące 
decyzji edukacyjno- zawodowych, szkół, kierunków kształcenia, kryteriów 
naboru, różnych możliwości kształcenia i zdobycia kwalifikacji. Udzielanie 
informacji, porad, zachęcanie do indywidualnych konsultacji w poradni, rozmowa 
doradcza.  

PRACA INDYWIDUALNA W PORADNI: 

 Diagnoza zainteresowań, potrzeb i predyspozycji uczniów szkół podstawowych,                               
i szkół ponadpodstawowych , możliwość zdobycia informacji o zawodach, 
możliwościach kształcenia, rynku pracy – i na tej podstawie podjęcie decyzji                           
o wyborze zawodu i zaplanowanie przyszłości edukacyjno- zawodowej. 

 Konsultacje dla uczniów - udostępnianie informacji zawodowej i edukacyjnej, 
udzielanie porad. 



Szczególną opieką objęci zostaną uczniowie z problemami zdrowotnymi – indywidualne  
konsultacje, diagnoza pod kątem wyboru zawodu, szkoły i kierunku dalszej nauki 
odpowiedniego do stanu zdrowia oraz  opinii dla uczniów z ograniczonymi 
możliwościami wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, wydawanych 
przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kraśniku.   

Opieką objęci uczniowie z problemami w nauce – otrzymują pomoc w podjęciu 
właściwych decyzji zawodowych i edukacyjnych, informacje o możliwościach 
kształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych na miarę własnych możliwości. 

WSPÓŁPRACA  Z RODZICAMI: 

 Indywidualne konsultacje z rodzicami w poradni oraz w szkołach – głównie na 
temat możliwości dalszego kształcenia, zainteresowań które wykazują ich dzieci, 
ich predyspozycji, preferencji zawodowych, podejmowanych decyzji o dalszym 
kształceniu. Udzielanie  informacji o szkołach, kierunkach kształcenia, 
możliwościach odbycia praktyk, zasadach i kryteriach naboru do szkół, 
wskazówek jak pomóc dziecku w wyborze zawodu i szkoły, w realizacji jego 
planów  edukacyjno-zawodowych.  

 Prelekcje dla rodziców w szkołach - na temat ,,Jak pomóc swojemu dziecku                         
w  podjęciu decyzji dotyczącej  wyboru zawodu i szkoły”, „ Przyszłość  
edukacyjno-zawodowa mojego dziecka”.  

WSPÓŁPRACA  Z NAUCZYCIELAMI, PEDAGOGAMI SZKOLNYMI, SZKOLNYMI 
DORADCAMI ZWODOWYMI 

 Indywidualne konsultacje w szkołach i w poradni – dotyczą m.in. zrealizowanych           
z daną klasą zajęć warsztatowych oraz wskazówek do dalszej pracy z uczniami            
w zakresie przygotowania młodzieży do podjęcia właściwych decyzji 
zawodowych  i edukacyjnych.  Udzielanie informacji i udostępnienie materiałów 
do zajęć zdoradztwa zawodowego, materiały informacyjne o szkołach, 
praktykach uczniowskich itd. 

 Szkolenia dla Rad Pedagogicznych w szkołach  wg zgłoszonych zapotrzebowań. 
,,Jak przygotować  ucznia do podejmowania świadomych wyborów edukacyjnych                           
i zawodowych .  

 Konsultacje i pomoc dla pedagogów szkolnych, szkolnych doradców zawodowych                   
w poradni z zakresu poradnictwa zawodowego. 

DODATKOWE DZIAŁANIA: 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Kraśniku 
koordynuje działania związane z doradztwem zawodowym na terenie powiatu 
kraśnickiego  w ramach SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI 
DORADCÓW ZAWODOWYCH.  

 


