
Wybrane zadania szkoły podstawowej  
w związku z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych                                          

na rok szkolny 2023/2024                                                 



doradztwo zawodowe 
 
 
 

wsparcie uczniów  
 

w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji 
zawodowych oraz  

 
podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych,  

w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia  
i zawodu 

 
 
Podstawa prawna:  
art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) 
 



 

doradztwo zawodowe 
 
  

zaplanowane  
i  

systematyczne 
 
 
 
Podstawa prawna:  
art. 26a ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe 

 



zaplanowane…  

 

doradztwo zawodowe 

 
 

na każdy rok szkolny opracowuje się  
program realizacji doradztwa zawodowego,  

uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 
 
 

program zatwierdza Dyrektor szkoły,  
w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego,  

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  
 
 
 
 
Uwaga: 
Statut szkoły określa organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego   
art. 98 ust. 1 pkt 16 ustawy - Prawo oświatowe 
 
 
 
 
Podstawa prawna:  
§ 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. poz. 325) 
 



zaplanowane…  

doradztwo zawodowe 
program określa 
 
1) działania, w tym: 
 
 tematykę działań, 
 oddziały, których dotyczą działania, 
 metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych 

działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami, 
 terminy realizacji działań,  
 osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań, 

 
 

2) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań, np. szkoły 
prowadzące kształcenie zawodowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
placówki doskonalenia nauczycieli 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna:  
§ 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego  
(Dz. U. poz. 325) 
 



systematyczne… 

doradztwo zawodowe 
 
jest realizowane:  
 
1. na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego 
 

2. na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego (minimum 10 godzin                   
w roku w klasie VII i klasie VIII) 
 

3. na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 
prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  
 

4. na zajęciach z wychowawcą 
 
 
Podstawa prawna:  
art. 26a ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe 
 



systematyczne… 

doradztwo zawodowe 
 

do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 
 
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane  
z realizacją doradztwa zawodowego; 

 
2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 
ustawy; 
 
3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami 
opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu oraz koordynowanie jego 
realizacji; 
 
4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, 
psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie; 
 
5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym 
gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych 
dla danego poziomu kształcenia; 
 
6) realizowanie działań wynikających z programu 
 
Podstawa prawna:  
§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego  
(Dz. U. poz. 325) 

 
 



zaplanowane i systematyczne… 

doradztwo zawodowe 
 

 

w przypadku braku doradcy zawodowego ww. zadania (oprócz 
prowadzenia zajęć  z zakresu doradztwa zawodowego) realizuje wskazany 
przez dyrektora nauczyciel, w tym wychowawca, pedagog lub psycholog  

 
 

zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego prowadzą doradcy zawodowi 
posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy 

zawodowego 
 
 
 
Podstawa prawna:  
§ 5 ust. 2 i § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego  
(Dz. U. poz. 325) 

 



 

 

doradztwo zawodowe 
 

 

informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa 
zawodowego nie jest umieszczana na świadectwie     

ukończenia szkoły podstawowej  
 
 

Podstawa prawna:  
§ 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego  
(Dz. U. poz. 325) 

 
 



świadectwo ukończenia szkoły 
 

Dyrektor szkoły podstawowej poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii                   
z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia                         
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty – gdy jest to niezbędne                  
dla celów rekrutacji 
 
Na każdej stronie kopii należy umieścić: 
• adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, 
• datę, 
• wyraźny odcisk pieczęci urzędowej szkoły 
• podpis i odcisk pieczęci dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby               
 
Podstawa prawna: 
§ 25 ust. 3 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 z późn. zm.) 

 
 
 



świadectwo ukończenia szkoły 
 

W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się: 

1) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej 
na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności              
w formie wolontariatu; 

3) realizację lub ukończenie programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną,  
o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wraz z nazwą 
tego programu, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału międzynarodowego, w którym program ten był 
realizowany. 

 
pkt 21 ZAŁĄCZNIKA Nr 1 - INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŚWIADECTW, DYPLOMÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH DRUKÓW 
SZKOLNYCH DLA PRZEDSZKOLI, INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH) 
 
 
Kryterium rekrutacyjne: 
szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 
 
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych    
co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem 
tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132, 
 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 
w formie wolontariatu; 

 
art. 134 ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe 

 
 



świadectwo ukończenia szkoły 

 

decyzja, które osiągnięcia ucznia zostaną wpisane              
na świadectwie – z uwzględnieniem powyższych 

przepisów – należy do kompetencji dyrektora szkoły 
 

Świadectwa wydawane przez szkołę podpisują dyrektor szkoły oraz wychowawca.   
W uzasadnionych przypadkach świadectwo może podpisać, zamiast wychowawcy 
klasy, inny nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły. Odcisk pieczęci dyrektora 

szkoły powinien być wyraźny (§ 17 ust. 12) 

 
Świadectwa ukończenia szkoły wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu 

nauczania prowadzonej przez szkołę (§ 4 ust. 1) 
 

Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i 
przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej oraz za wydawanie odpowiednio przez przedszkole, szkołę lub placówkę 
dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją                        

§ 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 z późn. zm.). 

 

 



 

świadectwo ukończenia szkoły 

 

Uwaga: 

Świadectwo ukończenia szkoły jest dokumentem urzędowym,              
w którym podsumowuje się osiągnięcia ucznia ze wszystkich lat      
nauki w szkole. 
 
Statut szkoły określa sposób organizacji i realizacji działań w zakresie 
wolontariatu  
art. 98 ust. 21 ustawy - Prawo oświatowe 

 
                            np. statut może zawierać kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie                                  

                                                   potwierdzającego aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu   

 
 



zaświadczenie o wynikach egzaminu 

 

Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom    
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, w terminie 
określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 

 
Podstawa prawna:                                                                                                                    
art. 44 zza ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) 
 

Uwaga: 
termin wydania świadectw ukończenia szkoły: 23 czerwca 2023 r.  
 
termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty: 3 lipca 2023 r. 
 
termin wydania zaświadczeń o wynikach egzaminu: 6 lipca 2023 r.  
 
  

Opracowała:  

 Joanna Borowicz, starszy wizytator, Wydział ds. Nauczycieli i Sieci Szkół, Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

 


