
Drodzy Rodzice, 
Jednym z wielu zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie swoich absolwentów do 

podejmowania adekwatnych, zgodnych z ich potrzebami i umiejętnościami decyzji 
edukacyjno-zawodowych. Są to działania świadome, celowe i systematyczne prowadzone 
przez wszystkie lata edukacji szkolnej, motywujące do rozwoju i podjęcia świadomego wyboru 
dalszej ścieżki edukacyjnej oraz planowania kariery. W poprzednich latach nauki Wasze dzieci 
miały już wprowadzone elementy z doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych  
i godzinie z wychowawcą. 

W oddziałach VII i VIII doradztwo zawodowe to osobny przedmiot obowiązkowy, prowadzony 
w wymiarze 10 godzin lekcyjnych rocznie. Uczniowie nie otrzymują ocen a przedmiot nie jest 
wpisywany na świadectwie. 

Celem zajęć doradztwo zawodowe prowadzonych w naszej szkole jest wspieranie 
młodzieży w tworzeniu własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej w kontekście uczenia się przez 
całe życie. Zależy nam, aby ich decyzje były trafne i satysfakcjonujące. Chcemy wyposażyć 
ich w niezbędną wiedzę, narzędzia i dostęp do odpowiednich źródeł pomagających  
w planowaniu kariery. We współczesnym świecie, w dobie globalizacji i ogromnych przemian 
gospodarczych, społecznych i kulturowych młodzi ludzie stają przed trudnym wyborem dalszej 
ścieżki edukacyjno-zawodowej, która ma ich przygotować do uczestnictwa w tych 
przemianach. 

Działania te są uważnie przemyślane, zaplanowane i zapisane w specjalnym 
dokumencie o nazwie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który jest częścią 
statutu szkoły. Dzięki tym zajęciom młodzi lepiej poznają siebie, swoje zasoby, nauczą się 
wyznaczać cele, poznają ścieżki kształcenia, dowiedzą się, gdzie szukać informacji o szkołach, 
studiach i zawodach a także poznają multimedialne testy i ćwiczenia diagnostyczne dotyczące 
predyspozycji zawodowych. 

My nauczyciele, pedagodzy chcemy wspierać naszych uczniów w ich rozwoju, 
wyborach, decyzjach a także przygotować ich, aby odnaleźli się na nowoczesnym rynku pracy. 

To bardzo ważne abyśmy zarówno my – nauczyciele, jak i Wy – rodzice i opiekunowie 
byli dla nich wsparciem i pomocą w tym trudnym czasie podejmowania decyzji. Pomożecie 
swoim dzieciom podjąć właściwą decyzję towarzysząc im w tym procesie. Rozmawiajcie  
z nimi, opowiadając o swojej pracy, o problemach, o sukcesach. Nie możemy za nich 
decydować, ale możemy ich wspierać, podpowiadać i doradzać im. 

Ja ze swojej strony będę się starała na bieżąco udzielać im porad oraz umieszczać  
w zakładce doradztwo zawodowe, ważne informacje dotyczące rekrutacji a także cenne 
wskazówki, które mam nadzieję pomogą uczniom i Państwu ukierunkować wspólne działania, 
aby podjąć trafne decyzje dotyczące dalszej edukacji. 

Zachęcam Państwa do odwiedzenia szkolnej strony Doradztwo Zawodowe 
http://www.sp7.legionowo.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=269  
 

Życzę podjęcia satysfakcjonujących decyzji. 

                                      Powodzenia! 


