Akty prawne
dotyczące poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego w polskim systemie edukacji:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z
późn. zm.).
Dokument ten zobowiązuje organy prowadzące szkoły do określenia tygodniowego wymiaru
godzin zajęć doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i
zawodowych, o których mowa w przepisach Ustawy o systemie oświaty.
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z
późn. zm.).
Dokument zawiera zapis, iż system oświaty zapewnia w szczególności:
 przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia,
 warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności
spędzania czasu wolnego.
3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.), oraz
Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z póź.
zm.), które nakłada na dyrektorów obowiązek zapisania w statucie organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku
kształcenia. Rozporządzenie określa również organizację współdziałania z poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych
planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204) zawiera zapis, iż
ramowy plan nauczania określa zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów.
5. 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. z 2013 r. poz. 532).
Rozporządzenie ustala również szczegółowo zadania, jakie powinien realizować doradca zawodowy:
 systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych 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;
 prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i
podjęcia roli zawodowej;
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koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i
placówkę;
współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w
zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego;
wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w
udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W tekście rozporządzenia znajduje się także zapis, iż w przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę
grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu
poradnictwa edukacyjno-zawodowego.
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym
publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199).
Rozporządzenie określa zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej. Z perspektywy pracy
szkoły warto zwrócić uwagę na dwa zadania związane z realizacją działań z poradnictwa
zawodowego:
udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologicznopedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i
młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w
których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego
zakładu kształcenia zawodowego (Dz. U. Nr 50, poz. 400).
Według zapisów tego dokumentu doradcą zawodowym może zostać osoba, która:
 ukończyła studia magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 ukończyła studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie
doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 studia pierwszego stopnia w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne lub ukończyła studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku
(specjalności) i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne
 możliwość zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy zawodowego w szkołach i
placówkach (specjalnych) ma także osoba, która uzyskała wyżej wymienione
kwalifikacje, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w
zakresie pedagogiki specjalnej, odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju
placówki.
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