PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
DOTYCZĄCE
WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU
DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO (WSDEZ)
(i doradców zawodowych w systemie oświaty)
– przegląd od najstarszych do aktualnie obowiązujących











Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
m.in. SYSTEM OŚWIATY zapewnia PRZYGOTOWYWANIE UCZNIÓW DO WYBORU ZAWODU I KIERUNKU
KSZTAŁCENIA.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 nr 61, poz. 624 ze zm.).
m.in. dyrektorzy mają obowiązek określenia w statucie szkoły tzw. WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU
DORADZTWA ZAWODOWEGO (WSDZ) oraz zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. 2003 nr 11 poz. 114).
m.in
w
szkole
doradztwem
zawodowym
może
zajmować
się,
poza
pedagogiem
i psychologiem, również SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY. Określa ono ZADANIA DORADCY
ZAWODOWEGO oraz WYMAGANIA W ZAKRESIE JEGO KWALIFIKACJI.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół
do innych. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, ze zm.).
zostały w nim określone m.in. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ UCZNIÓW DO SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad
działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni
specjalistycznych (Dz. U. Nr 228) na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).
m.in. zapis, że w każdej szkole powinna być wyznaczona OSOBA REALIZUJĄCA ZADANIA DORADCY
ZAWODOWEGO.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. Nr 228, poz. 532).
m.in. w przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, DYREKTOR SZKOŁY WYZNACZA NAUCZYCIELA,
WYCHOWAWCĘ KLASY LUB SPECJALISTĘ PLANUJĄCEGO I REALIZUJĄCEGO ZADANIA Z ZAKRESU
DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w świetle w/w dokumentów:
to również ZAJĘCIA ZWIĄZANE Z WYBOREM KIERUNKU KSZTAŁCENIA I ZAWODU
oraz PLANOWANIEM KSZTAŁCENIA I KARIERY ZAWODOWEJ –
prowadzone przez NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I SPECJALISTÓW
(a zatem nie tylko przez specjalistów – doradców zawodowych).


Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
m.in. ZAJĘCIA Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO zostały uwzględnione jako odrębne w ramach
działalności dydaktycznej szkoły, niezależne od zajęć służących wsparciu w planowaniu kariery zawodowej,
realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. ZAJĘCIA te są organizowane dla uczniów
klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum.



Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
m.in. ZAJĘCIA Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO są realizowane w oparciu o PROGRAM
przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia, dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły,
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. PROGRAM zawiera m.in informacje o zawodach, kwalifikacjach,
możliwościach ich uzyskania.



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r w sprawie ramowych planów nauczania
dla publicznych szkół (Dz.U z 2017 r nr 0, poz.703).
m.in. w RAMOWYM PLANIE NAUCZANIA został określony minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu
doradztwa zawodowego (szkoła podstawowa: klasa VII – 10 godzin w roku, klasa VIII – 10 godzin w roku;
liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia: minimum 10 godzin w całym cyklu nauczania).

