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Kształcenie przedsiębiorczości z punktu
widzenia nadzoru pedagogicznego
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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli

1)

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1575)
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§ 3. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w …
szkołach policealnych, liceach ogólnokształcących,
technikach, branżowych szkołach II stopnia, branżowych
szkołach I stopnia … z zastrzeżeniem § 12–24, posiada osoba,
która ukończyła:
1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na
kierunku
(specjalności)
zgodnym
z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz
posiada przygotowanie pedagogiczne lub

§ 3. 1.
2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i
umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub
prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego
przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne, lub
3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na
kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2,
i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub
prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
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§ 21. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
doradcy zawodowego w szkołach i placówkach, o których
mowa w § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i § 10, posiada osoba, która
ukończyła:
1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
w zakresie doradztwa zawodowego, oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne lub
2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
na dowolnym kierunku (specjalności), i studia podyplomowe
w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne.
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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,
z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych
planów nauczania dla publicznych szkół
(Dz. U. z 2017 r., poz. 703)
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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz.U. z 2017r. Poz. 1591)
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§ 26. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy
w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów
na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc
w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji
edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu
kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych
mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień
uczniów;
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§ 26. 1. Do
w szczególności:

zadań

doradcy

zawodowego

należy

4)
koordynowanie
działalności
informacyjno-doradczej
prowadzonej przez szkołę i placówkę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu
i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6)
wspieranie
nauczycieli,
wychowawców
grup
wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
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W ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.:
Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności:
16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
zawodowego.
Art. 109. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktycznowychowawczej szkoły są:
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej;
7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są organizowane dla
uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły
I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum.
7. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są realizowane
niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
udzielanej uczniom w ramach zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 5.
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W ustawie Przepisy wprowadzające
oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.:

ustawę

–

Prawo

Art. 292. 1. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu
doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt
7 ustawy – Prawo oświatowe, są realizowane w oparciu
o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te
zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
2. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera treści dotyczące
informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy
oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych
z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.
11

Treści programu powinny być dostosowane do wieku
i potrzeb uczniów, do których jest kierowany.
Program dla uczniów szkoły podstawowej powinien
zawierać cele i treści zmierzające do przygotowania
uczniów do podjęcia decyzji o podjęciu dalszej nauki
w szkole ponadpodstawowej i wyboru typu szkoły, kierunku
dalszej edukacji, pozwalać uczniom na poznanie własnych
zdolności, mocnych stron, umiejętności, predyspozycji,
przekazywać wiedzę o zawodach, możliwych ścieżkach
edukacji
oraz
ofercie
edukacyjnej
szkół
ponadpodstawowych. W programie warto uwzględnić
współpracę z rodzicami i wykorzystanie ich wsparcia
w podejmowaniu decyzji przez uczniów.
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JAKIE OBSZARY może obejmować doradztwo zawodowe
Poznanie siebie (zasoby)
m.in.: zainteresowania, zdolności i uzdolnienia, mocne strony
i obszary do rozwoju, ograniczenia, kompetencje - wiedza,
umiejętności, postawy, wartości, predyspozycje zawodowe, stan
zdrowia, samoocena
Świat zawodów i rynek pracy
m.in.: znajomość zawodów i rynku pracy, umiejętność poruszania
się po nim, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji o zawodach
i rynku pracy, poszukiwanie i utrzymanie pracy
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JAKIE OBSZARY może obejmować doradztwo zawodowe
Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
m.in.: uczenie się, znajomość systemu edukacji (formalnej,
pozaformalnej), wyszukiwanie i przetwarzanie informacji
o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez cale życie
Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji
edukacyjno-zawodowych
m.in.:
planowanie
ścieżki
edukacyjnej
i
zawodowej
z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego,
i refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących
edukacji i pracy, udział w całożyciowym poradnictwie kariery
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Bardzo dziękuję za uwagę
Prezentował Rafał Paterek
Starszy wizytator Delegatury w Kaliszu
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