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ZMIANY 

zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły 
 
program wychowawczo-profilaktyczny 
 
zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego 
 
pomoc psychologiczno-pedagogiczna  
– propozycje zmian 
 
  



WYCHOWANIE 

„rozumiane jako wspieranie dziecka  
w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, 
emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, 
wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu 
profilaktyki problemów dzieci i młodzieży” 
 
 
 
 
Art. 1. pkt 3 Prawo Oświatowe  



WYCHOWANIE 

Wychowanie młodego pokolenia  
jest  

zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej 
działalności musi uwzględniać wolę rodziców,  

ale także i państwa,  
do którego obowiązków należy  

stwarzanie właściwych warunków wychowania. 
 
 
Rozp. MEN z 14.02.2017 r. w sprawie podstawy programowej … 



WARTOŚCI W WYCHOWANIU 

Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu 
wychowawczego na wartości, które wyznaczają  
cele wychowania i kryteria jego oceny. 
 
Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada 
przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, 
a wartości skłaniają człowieka do podejmowania 
odpowiednich wyborów czy decyzji. 
 
Rozp. MEN z 14.02.2017 r. w sprawie podstawy programowej … 



PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 
obejmuje: 

zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, 
uwzględniane odpowiednio  
w programach wychowania przedszkolnego, 
programach nauczania  
i podczas realizacji zajęć z wychowawcą 
 
 
 
 
Art. 4 ust. 24 Prawo Oświatowe 



PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 
obejmuje: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym 
skierowane do uczniów,        oraz 
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym 
dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, 
przygotowane w oparciu o przeprowadzoną 
diagnozę potrzeb i problemów występujących  
w danej społeczności szkolnej, skierowane 
do uczniów, nauczycieli i rodziców. 
 
Art. 26.1.1-2 Prawo Oświatowe 



WYCHOWAWCA 

Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 
 
W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy 
wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje 
się danym oddziałem w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 
 
 
Art. 96.2-3 Prawo oświatowe 



ZAJĘCIA Z ZAKRESU  
DORADZTWA ZAWODOWEGO 

… organizowane dla uczniów klasy VII i VIII szkoły 
podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum 
ogólnokształcącego i technikum 
 
… są realizowane niezależnie od pomocy  
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu 
udzielanej uczniom w ramach zajęć prowadzonych 
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 
Art. 109.6-7 Prawo Oświatowe 

 



ZAJĘCIA Z ZAKRESU  
DORADZTWA ZAWODOWEGO 

w roku 2017/2018 realizowane w oparciu o program 
przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia 
i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły,  
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 
 

program, …, zawiera treści dotyczące informacji  
o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz 
możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych  
z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami 
zawodowymi. 
 

Art. 292.1-2 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe 

 



ZAJĘCIA Z ZAKRESU DORADZTWA 
ZAWODOWEGO 

treści programowe z zakresu doradztwa 
zawodowego, warunki i sposób realizacji i organizacji 
doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, …, 
oraz wymagania w zakresie przygotowania osób 
realizujących doradztwo zawodowe w szkołach  
i placówkach, …, uwzględniając rolę doradztwa 
zawodowego we wspieraniu uczniów i słuchaczy  
w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych  
i zawodowych … określi rozporządzeniem MEN    
Art. 47.1.4 Prawo Oświatowe 

 



ZAJĘCIA Z ZAKRESU  
DORADZTWA ZAWODOWEGO 

minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu 
doradztwa zawodowego – ramowe plany nauczania  
 
minimum 10 godzin: 
w klasie: VII, VIII, w liceum ogólnokształcącym, 
technikum, szkole branżowej I stopnia 
 
 
Rozporządzenie MEN z dnia 17.03.2017 r. w sprawie  
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

 



ZAJĘCIA Z ZAKRESU DORADZTWA 
ZAWODOWEGO 



ZAJĘCIA Z ZAKRESU DORADZTWA 
ZAWODOWEGO 



IPET 

obowiązujące: 
Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. 
 
w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
 



POMOC  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  

 
PLANOWANE ZMIANY 



POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
PLANOWANE ZMIANY 















MIEJSKI OŚRODEK  
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

w KONINIE 
 

ul. Sosnowa 6  
62-510 Konin  

tel/fax 632433352  
lub 632112756 

 
sekretariat@modn.konin.pl 

www.modn.konin.pl 
 
 
 

 

CENTRUM  
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

W KONINIE 
 

ul. Sosnowa 14 
62-510 Konin 

tel/fax 632456195 
lub 632422332 

 
cdn@cdnkonin.pl 
www.cdnkonin.pl 

 
 

W prezentacji wykorzystane zostały materiały Ośrodka Rozwoju Edukacji 
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