
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, 

jestem doradcą zawodowym i przez najbliższe lata będę prowadzić z Państwa dziećmi  zajęcia  

z przedmiotu „doradztwo zawodowe”. 

 

W szkole podstawowej Państwa dziecko zetknęło się już z doradztwem zawodowym, również 

na lekcjach przedmiotowych i godzinie wychowawczej. W szkole ponadpodstawowej doradztwo 

zawodowe to osobny przedmiot, prowadzony w wymiarze 10 godzin lekcyjnych w ciągu całego 

cyklu kształcenia (czyli nauki dziecka w szkole). Zajęcia z doradztwa zawodowego są 

obowiązkowe, ale ocena z nich nie jest wpisywana na świadectwo.  

Być może zastanawiają się Państwo, w jakim celu organizowane są lekcje doradztwa 

zawodowego? Zajęcia te prowadzone są po to, aby pomóc dziecku dokonać przemyślanego 

wyboru dalszej drogi kształcenia lub planowania przyszłości zawodowej. Nie chodzi tu tylko  

o wybranie konkretnego zawodu, lecz przede wszystkim o zapoznanie się pełnym zakresem 

możliwości, dostosowanych do potencjału ucznia. Dzięki tym zajęciom dziecko lepiej pozna siebie, 

zrozumie wartość kompetencji miękkich i będzie umiało ocenić perspektywiczność określonych 

profesji. A przede wszystkim będzie lepiej przygotowane do świadomego wyboru dalszej drogi 

kształcenia i planowania własnej kariery zawodowej. 

Prowadzenie zorganizowanych działań z zakresu doradztwa zawodowego jest obowiązkiem 

szkół. Działania te są przemyślane, zaplanowane i zapisane w specjalnym dokumencie o nazwie 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który jest częścią statutu szkoły. Elementy działań 

doradczych realizują wszyscy członkowie rady pedagogicznej. Jako nauczyciele, pedagodzy  

i doradcy chcemy przez to wspierać naszych uczniów w rozwoju osobistym oraz przygotować ich 

do wejścia w przyszłości na rynek pracy, w budowaniu kariery zawodowej oraz osiąganiu 

sukcesu. 

W naszej szkole funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery, w którym Państwa  dziecko uzyska 

pomoc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, zapozna się z najnowszymi informacjami  

o rynku pracy oraz zawodach i branżach przyszłości, dowie się, jak skutecznie przygotować CV i list 

motywacyjny, odbędzie trening rozmowy kwalifikacyjnej, wypełni test predyspozycji zawodowych. 

 Toważne, byśmy zarówno my–  nauczyciele,  jak i Państwo – rodzice wspólnie prowadzili 

dla naszych podopiecznych doradztwo, które przygotuje ich do podjęcia dobrych decyzji 

edukacyjnych i zawodowych. 

 

Zapraszam serdecznie również Państwa do kontaktu. 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Aneta Kątowicz 

szkolny doradca zawodowy 


