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Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  12 lutego 2019 roku w sprawie 

doradztwa zawodowego (Dz.U. 2019 poz. 325) 

  

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Celem doradztwa zawodowego realizowanego w szkole jest przygotowanie uczniów do 

refleksyjnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz zawodu. 

Doradztwo zawodowe realizowane w Szkole Podstawowej w Wysokiej ukierunkowane 

jest na: 

• rozwijanie kompetencji karierowych ucznia 

• wspieranie kompetencji doradczych nauczycieli 

• wspieranie kompetencji doradczych rodziców 

• wykorzystywanie lokalnych zasobów dla wspierania procesów decyzyjnych ucznia w 
zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej 

 

Cele ukierunkowane na ucznia: 

• rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń 

• rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście 

planów i aspiracji zawodowych 

• rozwijanie wiedzy o rynku pracy 

• rozwijanie wiedzy zawodoznawczej 

• kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku pracy 

• rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników 

sprzyjających planowaniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych 

• kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także w 

kontekście edukacji całożyciowej 

• przygotowanie do roli możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, 

współpracownika 

• rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, 

planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie 

• rozwijanie umiejętności uczenia się 

• kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej 

• redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności 

zawodowej, 

• informowanie o ofercie kształcenia w szkołach programowo wyższych, 

• pomaganie uczniom w przygotowywaniu teczek „portfolio”, 

• aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów np. poprzez 

udział w konkursach, przygotowywanie określonych zadań na zajęcia przedmiotowe, 

udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych;  

• określanie potencjału edukacyjno-zawodowego;  

• prowadzenie kół zainteresowań; 

Cele ukierunkowane na nauczycieli: 



• budowanie zaangażowania w zakresie realizowania procesów wspierania decyzji 

edukacyjnych i zawodowych ucznia 

• aktualizacja wiedzy na temat systemu edukacji i systemu kształcenia w zawodach 

• rozwijanie kompetencji doradczych nauczycieli 

• wskazanie na źródła informacji dotyczące informacji na temat ofert edukacyjnych i 

doradczych na terenie miasta Poznania 

Cele ukierunkowane na rodziców: 

• aktualizacja wiedzy na temat systemu edukacji i systemu kształcenia w zawodach 

• aktualizacja wiedzy na temat ofert poznańskich szkół 

ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych 

• aktualizacja wiedzy na temat procedur rekrutacyjnych do szkół 

ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych 

• udzielanie pomocy w procesie rozpoznawania predyspozycji zawodowych ucznia 

• rozwijanie kompetencji doradczych rodzica, wskazanie obszarów wsparcia 

doradczego 

• wzmacnianie proaktywnej postawy rodziców w procesie podejmowania decyzji 

edukacyjno-zawodowych przez ich dziecko 

• wskazanie rodzicom aktualnych i rzetelnych merytorycznie źródeł informacji 

Formy pracy 

• obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII 

• lekcje z wychowawcą 

• doradztwo indywidualne (realizowane w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej) 

• warsztaty doradcze realizowane we współpracy z sojusznikami 

• udział w targach edukacyjnych – festiwal zawodów 

• formy wizualne – strona internetowa szkoły, gazetki 

  Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym  

Zakres zadań poszczególnych osób zaangażowanych w proces doradczy wynika z 

kompetencji, profilu wykształcenia, wykładanych treści oraz podstawy programowej w szkole 

ponadpodstawowej. 

Dyrektor:  

• odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym;  

• współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ;  

• wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu doradztwa zawodowego w szkole a 

instytucjami zewnętrznymi;  

• zapewnia warunki do realizowania w szkole doradztwa zawodowego;  

•organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym 

polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości pracy 

szkoły w tym obszarze.  

Doradca zawodowy:  

• określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

• pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  



•prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i zajęcia związane z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu;  

• wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związanych 

z doradztwem zawodowym;  

• prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów;  

• systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, na działania związane z doradztwem 

zawodowym;  

• planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane z 

doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami, 

nauczycielami i specjalistami;  

• gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe; 

• organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą 

efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem zawodowym;  

• współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z doradztwem zawodowym;  

• wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ;  

• gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z doradztwem zawodowym;  

• współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami rynku 

pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu 

doradztwa zawodowego.  

Wychowawcy:  

• określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

• eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z 

treściami programowymi doradztwa zawodowego;  

• włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego;  

• realizują tematy związane z doradztwem zawodowym na godzinach wychowawczych;  

• wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery 

zawodowej;  

• współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich 

dzieci; 

• współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.  

Nauczyciele przedmiotów:  

• określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

• eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z 

treściami programowymi doradztwa zawodowego;  

• współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania doradztwa zawodowego dla 

uczniów;  



• współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.  

Sojusznicy – sieć współpracy 

• poradnie psychologiczno-pedagogiczne;  

• placówki doskonalenia nauczycieli;  

• szkoły ponadpodstawowe, 

• urzędy pracy, centra informacji i planowania kariery zawodowej oraz obserwatoria 

rynku pracy (internet) 

• firmy/ organizacje pracodawców/ Cechy rzemiosł różnych i przedsiębiorczości, izby 

rzemieślnicze;  

• ośrodki pomocy społecznej;  

• Kuratoria oświaty; 

• władze samorządowe (urząd gminy); 

• Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP; 

• Ośrodek Rozwoju Edukacji; 

Monitoring i ewaluacja programu: 

• Indywidualne Plany Działania/ Mapy mentalne/ Portfolia 

• Analiza prowadzonej dokumentacji – wnioski, rekomendacje. 

• Informacja zwrotna od adresatów: uczniów, rodziców, nauczycieli. 

• Wywiady z uczestnikami procesu doradczego. 

• Ankieta dla uczestników procesu doradczego 

Klasa O 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 w sprawie doradztwa 
zawodowego: 

3. Doradztwo zawodowe jest realizowane: 

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego na zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego 

prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego;. 

7) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych z 
wyjątkiem branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych, w ramach 
wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci i uczniów środowiska pracy 
w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących 
kształcenie zawodowe lub w placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy. 

Cele ogólne: 

• Rozwijanie wiedzy o zawodach i ich znaczeniu w najbliższym otoczeniu dziecka 

• Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności 
zawodowej 



• Kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych 

• Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

• Rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole  i organizacją własnej 
aktywności 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 

1. Poznanie siebie 

Dziecko: 
1.1 określa, co lubi robić; 
1.2 podaje przykłady różnych zainteresowań; 
1.3 określa, co robi dobrze; 
1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych. 
 

2. Świat zawodów i rynek pracy 

Dziecko: 
2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie; 
2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy 
tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności 
zawodowe wykonywane przez te osoby; 
2.3 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w 
zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę; 
2.4 podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem 
oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny; 
2.5 opowiada o sobie w grupie rówieśniczej. 
 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

Dziecko: 
3.1 nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej); 
3.2 nazywa czynności, których lubi się uczyć. 
 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

Dziecko: 
4.1 opowiada, kim chciałoby zostać; 
4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej 
przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu; 
4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach 
działań grupy rówieśniczej. 

Realizacja powyżej wskazanych treści jest  wkomponowana w realizowany na tym etapie 
edukacyjnym program nauczania Kolorowy Start wyd. Mac. 

 

 

Klasy I-III 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 w sprawie doradztwa 
zawodowego 

3 Doradztwo zawodowe jest realizowane 

2) w klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu 
kształcenia ogólnego, 



o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 
zwanej dalej „ustawą”; 

5) w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, na zajęciach związanych z 
wyborem kierunku kształcenia 

i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy; 

6) w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem branżowych szkół 
II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, szkół policealnych i szkół dla 
dorosłych, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem; 

7) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych z 
wyjątkiem branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych, w ramach 
wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci i uczniów środowiska pracy 
w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących 

kształcenie zawodowe lub w placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy. 

  

Cele ogólne: 

 

• Rozwijanie wiedzy o zawodach i ich znaczeniu w najbliższym otoczeniu dziecka 

• Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności 
zawodowej 

• Kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych 

• Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

• Rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole  i organizacją własnej 
aktywności 

  

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I–III szkół podstawowych 

1. Poznanie siebie 

Uczeń: 

1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać; 
1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób; 
1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi; 
1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach; 
1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i 
dla innych. 
 

2. Świat zawodów i rynek pracy 

Uczeń: 

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie; 
2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz 
opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach; 
2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych 
przykładach; 
2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym 
funkcjonuje; 
2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu; 



2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób 
twórczy i niekonwencjonalny. 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

Uczeń: 

3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności; 
3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć; 
3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich. 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

Uczeń: 

4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić; 
4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania 
niezbędne do realizacji celu; 
4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego 
osobą. 

Zajęcia w zakresie orientacji zawodowej w klasach I-III wkomponowane są w proces realizacji 
podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia realizowane są na podstawie 
programów nauczania realizowanych w klasach 1-3. 

  

Klasy IV-VI 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 w sprawie doradztwa 
zawodowego 

• 3 Doradztwo zawodowe jest realizowane 

2) w klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, 

o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 
zwanej dalej „ustawą”; 

5) w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, na zajęciach związanych z 
wyborem kierunku kształcenia 

i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy; 

6) w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem branżowych szkół 
II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, szkół policealnych i szkół dla 
dorosłych, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem; 

7) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych z 
wyjątkiem branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych, w ramach 
wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci i uczniów środowiska pracy 
w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących 

kształcenie zawodowe lub w placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy. 

Cele ogólne: 

• Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń, predyspozycji i 
uzdolnień 

• Rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów 
i aspiracji zawodowych 



• Rozwijanie wiedzy o rynku pracy 
• Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej 
• Rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, 

planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie 
• Rozwijanie kompetencji transferowalnych 
• Rozwijanie umiejętności uczenia się 
• Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej 
• Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej 

  

1. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV–VI szkół 

podstawowych 

2. Poznawanie własnych zasobów 

Uczeń: 

1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje; 
1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach 
życia; 
1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując 
wnioski na przyszłość; 
1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem 
zaciekawienia odbiorców. 
 

2. Świat zawodów i rynek pracy 

Uczeń: 

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla 
poszczególnych grup, opisuje 
różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach; 
2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka; 
2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 
2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób 
twórczy i niekonwencjonalny; 
2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą. 
 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

Uczeń: 
3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz 
omawia swój indywidualny sposób nauki; 
3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć; 
3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 
 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

Uczeń: 

4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych; 
4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania 
niezbędne do realizacji celu; 
4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub 
pośrednio z jego osobą.  

 Klasy VII-VIII 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 w sprawie doradztwa 

zawodowego 



3 Doradztwo zawodowe jest realizowane 

3) w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych, o których 

mowa w § 2 pkt 4–7, na 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, a w przypadku 

szkół prowadzących kształcenie zawodowe również na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, o których 

mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a także w szkołach specjalnych przysposabiających do 

pracy – na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych; 

4) w klasach VII i VIII szkół podstawowych, w branżowych szkołach I stopnia, liceach 

ogólnokształcących i technikach, 

z wyjątkiem szkół dla dorosłych, na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, o których 

mowa w art. 109 ust. 1 

pkt 7 ustawy; 

5) w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, na zajęciach związanych z 

wyborem kierunku kształcenia 

i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy; 

6) w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem branżowych szkół 

II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, szkół policealnych i szkół dla 

dorosłych, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem; 

7) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych z 

wyjątkiem branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych, w ramach 

wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci i uczniów środowiska pracy 

w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących 

kształcenie zawodowe lub w placówkach i centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy. 

Cele ogólne: 

• Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów, ograniczeń, predyspozycji, 

zainteresowań zawodowych i uzdolnień 

• Rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście 

planów i aspiracji zawodowych 

• Rozwijanie wiedzy o rynku pracy 

• Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej i wiedzy o rynku usług edukacyjnych 

• Kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku 

pracy 

• Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników 

sprzyjających planowaniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych 

• Kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także w 

kontekście edukacji całożyciowej 

• Rozwijanie kompetencji związanych z procederami rekrutacyjnymi w obszarze 

edukacji i rynku pracy 

• Przygotowanie do roli możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, 

współpracownika 



• Rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, 

planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie, 

autoprezentacją 

• Rozwijanie kompetencji transferowalnych 

• Rozwijanie umiejętności uczenia się 

• Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej 

• Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności 

zawodowej 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych 

Poznawanie własnych zasobów 

Uczeń: 

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych; 
1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, 
predyspozycje zawodowe); 
1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o 
sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł; 
1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-
zawodowych; 
1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych 
i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 
1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich 
realizacji; 
1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb. 

Świat zawodów i rynek pracy 

Uczeń: 
2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane 
zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich 
uzyskiwania; 
2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami 
pracodawców; 
2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem 
regionalnego i lokalnego 
rynku pracy; 
2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka; 
2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy; 
2.6wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową; 
2.7 dokonuje autoprezentacji; 
2.8 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w 
tym instytucje rynku pracy. 

 

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

Uczeń: 

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości 
dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji; 
3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w kontekście rozpoznania 
własnych zasobów; 



3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji 
pozaformalnej i nieformalnej; 
3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie. 
 

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

Uczeń: 
4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu 
doradczym; 
4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby; 
4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej 
i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy; 
4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych 
wyborów. 

  

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM 

Klasa 7 Tematyka zajęć 

1. Odkrywam swoje zasoby, 

2.  Ty, jako unikalna osoba  

3. Ja i mój herb 

4. Kim zostanę? Zainteresowania a wybór zawodu 

5.  W jakim zawodzie rozwinę skrzydła? 

6. Podróż do przyszłości czyli kim będę za 10 lat, 

7. Co to jest zawód? Jak zdobyć zawód? 

8. Co to jest zawód? Jak zdobyć zawód? 

9. Co warto brać pod uwagę wybierając kolejne etapy kształcenia? 

10.  Gdzie mogę się dalej uczyć?  

            Klasa 8 Tematyka zajęć 

1. System edukacji w Polsce 

2. Etapy projektowania kariery zawodowej – jak przygotować się do rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych 

3. Od elektryka do kierownika 

4. Zawody w moim najbliższym otoczeniu 

5. Zawody przyszłości 

6. Analiza ofert pracy 

7. Moje portfolio 

8. IPD – podsumowanie pracy 

9. Informacje w zasięgu ręki, czyli poznaję ofertę szkół ponadpodstawowych 

10. Informacje w zasięgu ręki, czyli poznaję ofertę szkół ponadpodstawowych 

 

Lekcja wychowawcza (klasy VIII) „Procedura rekrutacyjna do szkół ponadpodstawowych” 

http://www.cpip.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/DZ-2.1.3.docx
http://www.cpip.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/DZ-1.1.1_2.docx
http://www.cpip.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/DZ-1.1.5.docx
http://www.cpip.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/DZ-1.2.1.docx
http://www.cpip.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/DZ-2.3.7_8.docx


 

Plan pracy na rok szkolny 2022/2023 

Tematyka działań 

 

Odbiorcy 

Metody i 

formy 

realizacji 

Osoba 

odpowiedzi

alna 

Termin realizacji 

Spotkanie z zespołem ds. 

realizacji doradztwa 

zawodowego, analiza założeń 

programu doradztwa 

zawodowego na rok szkolny 

2022/2023 

 

 

------- 

 

Dyskusja, 

analiza 

potrzeb 

Doradca 

zawodowy/n

auczyciele/d

yrektor 

wrzesień 

Diagnoza potrzeb doradczych 

uczniów 

Klasy VII i VIII Dyskusja 

grupowa 

Doradca 

zawodowy 

wrzesień 

Przygotowanie zajęć 

warsztatowych dla 

poszczególnych klas wg 

wcześniej ustalonych modułów 

Klasy VII i VIII - Doradca 

zawodowy 

wrzesień 

Przeprowadzenie zajęć 

warsztatowych w klasach VII i 

VIII 

Klasa VII i VIII Warsztaty 

grupowe 

Doradca 

zawodowy 

Wrzesień-listopad 

Udzielanie indywidualnych 

porad uczniom, rodzicom i 

wspieranie wychowawców w 

orientacji zawodowej uczniów 

Klasa VII i VIII Rozmowy 

indywidualne 

Doradca 

zawodowy/ 

wychowawcy

/ pedagog 

szkolny 

Cały rok w miarę 

potrzeb 

Przygotowanie spotkania 

informacyjnego dla rodziców 

uczniów klas VIII- z 

przedstawicielami szkół 

ponadpodstawowych 

Rodzice klasy VIII Spotkanie 

grupowe 

wychowawc

a 

Styczeń - luty 

Spotkanie z uczniami szkół 

ponadpodstawowych w celu 

zaprezentowania oferty szkół 

Klasa VIII Spotkanie 

podczas 

godziny 

wychowawcz

ej 

wychowawc

a 

II semestr 

Udział w Festiwalu zawodów w 

Suchej beskidzkiej ( jeśli będzie 

organizowany) 

Klasa VIII Wyjazd na 

festiwal 

wychowawc

a 

Marzec 

Wyjścia grupowe na dni otwarte 

do szkół 

Klasy VIII Wyjazd do 

szkół 

wychowawc

a 

Maj-czerwiec 

Pomoc podczas rekrutacji do 

szkół 

Klasa VIII Spotkania 

grupowe i 

indywidualne 

Wychowawc

a 

Maj- czerwiec 

Wzbogacenie warsztatu pracy 

szkolnego doradcy zawodowego 

i gromadzenie materiałów 

metodyczno- dydaktycznych. 

  Doradca 

zawodowy 

Cały rok 

Stała współpraca z 

wychowawcami w zależności od 

potrzeb i pomoc w prowadzeniu 

Klasy VII i VIII rozmowy Doradca/ 

wychowawc

a 

Cały rok 



zajęć wychowawczych, także 

GDDW. 

 

 


