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Wstęp 

 

   W obecnych czasach świat w jakim dorastają młodzi ludzie zmienia się i przekształca 

niezwykle szybko. Duża dynamika zmian oraz natłok informacji wymaga od młodych ludzi 

podjęcia długofalowych planów oraz precyzyjnego projektowania własnej przyszłości. 

Uczniowie tworząc projekt własnej przyszłości i planów nauki a później kariery zawodowej 

mają trudne zadanie, ponieważ muszą być świadomi ciągłych zmian i niejednokrotnie muszą 

te plany korygować i zmieniać. Dlatego bardzo ważne jest aby uczeń kończący pierwszy etap 

nauki w szkole podstawowej był wyposażony w wiadomości i umiejętności pomocne w 

podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru dalszej ścieżki edukacji a w przyszłości 

satysfakcjonującej i ciekawej pracy zgodnej z własnymi umiejętnościami, kompetencjami i 

zainteresowaniami. Podstawą doradztwa zawodowego na tym etapie edukacji powinno być 

nastawienie młodego człowieka na poznanie siebie, własnych mocnych i słabych stron, 

możliwości oraz predyspozycji zawodowych aby mógł dokonać trafnego wyboru. Zajęcia z 

doradztwa zawodowego mają przygotować uczniów i ich rodziców do podjęcia świadomej 

decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia oraz w przyszłości świadomego wyboru 

odpowiedniej pracy zawodowej.  

 

 

Charakterystyka programu 

 

Szkolny Program Doradztwa Zawodowego realizowany jest w Przedszkolu Miejskim 

„Bajkowa Kraina” i Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Obrzycku 

Działania z zakresu doradztwa zawodowego: 

w oddziałach przedszkolnych doradztwo zawodowe jest realizowane w formie preorientacji 

zawodowej, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz 

pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

Doradztwo zawodowe w formie preorientacji zawodowej, jest realizowane w trakcie bieżącej 

pracy z dziećmi lub przez zintegrowane działania nauczycieli, doradców zawodowych, 

pedagoga, psychologa. 



W klasach I-VI szkoły podstawowej doradztwo zawodowe jest realizowane w formie 

orientacji zawodowej, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, 

kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie i rozwijanie ich 

zainteresowań i uzdolnień zawodowych. Doradztwo zawodowe w formie orientacji 

zawodowej, jest realizowane w trakcie bieżącej pracy z uczniami lub przez zintegrowane 

działania nauczycieli, wychowawców, doradców zawodowych, pedagoga, psycholog. 

 

W klasach VII i VIII szkoły podstawowej doradztwo zawodowe jest realizowane w formie 

zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, które mają na celu wspieranie uczniów w procesie 

przygotowania ich do świadomego i samodzielnego planowania kariery, podejmowania 

decyzji edukacyjnych i zawodowych, z uwzględnieniem ich zainteresowań i uzdolnień oraz 

informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji.  

W klasach VII-VIII przewidują 20 godzin dydaktycznych podzielonych na dwa lata nauki (po 

10 godz. dla klas VII i VIII w roku). Zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego, pomogą 

uczniom i ich rodzicom w świadomej decyzji dotyczącej dalszej ścieżki kształcenia oraz 

trafnym wyborze przyszłego zawodu. Program obejmuje następujące obszary działań: 

– praca z uczniami, 

– współpraca z rodzicami, 

– współpraca z nauczycielami, wychowawcami oraz pedagogami szkolnymi 

Szkolny Program Doradztwa Zawodowego dla klas VII – VIII składa się z realizacji trzech 

obszarów  tematycznych: 

I Poznajmy siebie. 

W tym obszarze uczniowie rozpoznają swoje mocne, słabe strony, pasje, zainteresowania, 

wartości 

i zdolności. Dowiedzą się czym jest motywacja, kreatywność i przedsiębiorczość i ich 

znaczenie w kreowaniu własnej wizji przyszłości. 

II Poznanie zawodów. 

Obszar ten pomoże uczniom w zdobyciu wiedzy na temat rodzajów spotykanych zawodów, 

charakterystyki poszczególnych zawodów. Uczniowie rozwiną swoje informacje na temat roli 

dobrego pracownika oraz poznają źródła informacji o dalszym kształceniu. 

 



III Mój wybór dalszej szkoły, planowanie kariery. 

W tym obszarze uczniowie poznają system szkolnictwa w Polsce, oferty edukacyjne. Nauczą 

się jak planować własną ścieżkę edukacyjną, umiejętnie planować i zarządzać czasem. Poznają 

również podstawowe narzędzia radzenia sobie ze stresem i nieoczekiwanymi trudnościami 

oraz nauczą się jak pisać dokumenty aplikacyjne i dokonać prawidłowej, skutecznej 

autoprezentacji.  

 

Nawiązania współpracy pomiędzy: 

 Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szamotułach, 

 Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Szamotułach    

 Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej (CEiPM Poznań) 

61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 nr 211 

tel. 61-831-24-80, 696 402 683 

e-mail: mcizpoznan@ohp.pl 

 

Cele 

Celem organizowania działań w zakresie doradztwa zawodowego jest udzielanie uczniom 

wsparcia w osiągnięciu umiejętności planowania własnej ścieżki edukacyjno - zawodowej 

i inspirowanie do tworzenia długofalowych planów życiowych. 

Cele programu: 

• Kształtowanie aktywnej postawy życiowej 

• Kształtowanie umiejętności samopoznania i samooceny 

• Rozwijanie kompetencji społecznych 

• Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji o systemie edukacji i o rynku pracy 

• Wspieranie rodziców w odkrywaniu potencjału dzieci  

Cele szczegółowe 

Klasa VII: 

1. Wprowadzenie do zajęć z doradztwa zawodowego. Mocne i słabe strony 

2. Zainteresowania 

3. Zdolności i umiejętności 

4. Predyspozycje zawodowe 

5. Czynniki trafnego wyboru zawodu. 
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6. Przygotowanie do zmian w życiu człowieka w kontekście planowania kariery 

7. Motywacja 

8. Praca w zespole. 

9. Świat zawodów 

10. Kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy 

Klasa VIII: 

1. System edukacji w Polsce 

2. Cele edukacyjne i zawodowe. Poznanie ścieżek realizacji planów zawodowych 

3. Autoprezentacja. Rozmowa kwalifikacyjna 

4. Współczesny rynek pracy 

5. Ja na obecnym rynku pracy. Praca jako wartość 

6. Zawód moich marzeń. Zawody przyszłości 

7. Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych 

8. Dokumenty aplikacyjne - Curriculum Vitae i List Motywacyjny 

9. Co warto wiedzieć o szkołach zawodowych? Rekrutacja 

10. Alternatywne drogi dojścia do zawodu. 

 

Zadania przy realizacji programu 

 

– systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje oraz pomoc w 

planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

– gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych dla 

danego poziomu kształcenia, 

– wskazywanie uczniom, rodzicom oraz nauczycielom źródła dodatkowej, rzetelnej 

informacji na temat ofert szkół, rynku pracy i zatrudnienia, 

– udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom, 

– prowadzenie zajęć grupowych aktywizujących i wspierających uczniów w świadomym 

planowaniu dalszej ścieżki kształcenia oraz podjęciu roli zawodowej, 

– w przypadku spraw trudnych kierowanie do specjalistów: doradców zawodowych w 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych 

– pedagogicznych i urzędach pracy, 

 – współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:  



- tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego,   

-  realizacji zadań  z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej 

zawartych 

    w  programie wychowawczym szkoły, 

– współpraca z instytucjami wspierającymi szkolny program doradztwa zawodowego: 

kuratoria      oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie 

psychologicznopedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, zakłady doskonalenia 

zawodowego itp., 

– wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz udostępnianie 

ich osobom zainteresowanym. 

 

Treści  

 

• Różne role życiowe. 

• Mocne i słabe strony. 

• Temperament, zdolności, predyspozycje i zainteresowania. 

• Poczucie własnej wartości, asertywność. 

• Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami. 

• Komunikacja werbalna i pozawerbalna. 

• Współpraca, samodzielność, kreatywność. 

• Kierunki (ścieżki) dalszego kształcenia. 

• Świat zawodów. 

• Rynek pracy. 

 

Efekty nauczania 

W wyniku realizacji programu uczeń potrafi: 

• dokonać adekwatnej samooceny, 

• rozpoznać swoje mocne i słabe strony, 

• rozpoznać własne predyspozycje zdrowotne, temperamentalne, osobowościowe i inne, 

• określić swoje zainteresowania i zdolności, 



• radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych, w tym związanych z dokonywaniem 

wyborów, 

• samodzielnie formułować własne cele oraz drogi ich realizacji, 

• efektywnie komunikować się, 

• współpracować w grupie, 

• twórczo znajdować różnorodne rozwiązania problemów, 

• określić możliwe drogi dalszego kształcenia, 

• orientować się w specyfice różnych zawodów i rynku pracy, 

• wskazać gdzie szukać informacji o rynku pracy, 

• określić możliwości zatrudnienia na rynku pracy uwzględniając zapotrzebowanie na 

określone zawody. 

 

Sposoby realizacji  

Metody i formy: 

• praca grupach, parach,  indywidualna 

• pogadanka 

• wykład 

• warsztaty 

• ćwiczenia  

• testy, kwestionariusze 

• dyskusja  

• burza mózgów 

• rozwiązywanie problemów 

• symulacje 

• drama 

• autoprezentacja 

• analiza przypadku 

• portfolio 

• metody multimedialne 

• gry diagnostyczno-symulacyjne 

• praca z materiałami źródłowymi 

• udział w dniach otwartych szkół i uczelni 



• wizyty w zakładach pracy 

• spotkania z przedstawicielami zawodów, instytucji, szkół 

• przedsięwzięcia typu: targi edukacyjne, targi pracy, dni kariery, dni przedsiębiorczości  

 

Środki: 

• materiały biurowe 

• tablica, flipchart 

• ankiety, kwestionariusze, karty pracy 

• filmy, nagrania 

• sprzęt multimedialny 

• dostęp do Internetu 

• gry - w tym interaktywne 

• informatory, katalogi, broszury, ulotki 

• teksty źródłowe 

• bazy i analizy, statystyki 

• akty prawne 

 

Ewaluacja 

1. Rozmowy z rodzicami, uczniami i wychowawcami klas siódmych i ósmych –ocena 

przydatności zajęć z zakresu preorientacji i doradztwa. 

2. Obserwacja działań uczniów 

 

Źródła informacji: 

• uczniowie 

• rodzice 

• nauczyciele i specjaliści 

• absolwenci 

Metody: 

• Ustna: pytania i odpowiedzi, zdania niedokończone, wywiad swobodny; 

• Pisemna: ankieta dotycząca nabytej wiedzy, portfolio dotyczące znajomości samego 

siebie, w tym wypełnione testy, kwestionariusze, ćwiczenia, zgromadzone materiały; 

• Obserwacja. 



 

Akty prawne  

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

zawodowego (Dz.U.2019 poz. 325) art. 26a. 

 

Zawierające zapisy dotyczące organizacji doradztwa zawodowego 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1943 

z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz.U. 2017 poz. 60), 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania 

dla publicznych szkół z dnia 31 marca 2017r., (Dz.U. 2017, poz. 03); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach 

i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532). 

 

Dotyczące kształcenia zawodowego i klasyfikacji zawodów 

• Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 

poz. 64 z późn. zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej 

kształcenia 

w zawodach z dnia 31 marca 2017 r., (Dz.U. 2017, poz. 860); 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego z dnia 13 marca 2017 r. ; (Dz.U. 2017, poz. 622); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 



branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej 

do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017, poz. 356); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012 poz. 184 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 

o charakterze ogólnym – poziomy 1–4 (Dz.U. 2016 poz. 520), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 

o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz.U. 2016 poz. 537), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania 

Dz.U. 2014 poz. 114 (z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2015 poz. 673), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977 z późn. zm.). 

 

 

Inne  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 

dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2014 poz. 909), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843 z późn. zm.) 



Literatura dotycząca zagadnień związanych z doradztwem zawodowym dostępna jest 

na stronach: 

http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/en/publikacje/  

http://euroguidance.pl/ksiazki/   

http://doradztwo.ore.edu.pl/zasoby-pracy-uczniami-klas-7-8-szkoly-podstawowej 

  

Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające proces rozpoznawania 

predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów dostępne są na stronach: 

https://men.gov.pl/pl/ksztalcenie-zawodowe/projekty-systemowe-i-konkursowe   

http://doradztwo.ore.edu.pl/zasoby-pracy-uczniami-klas-7-8-szkoly-podstawowej 

https://mapakarier.org/ 

https://www.cdzdm.pl/ 

 

Informacje dotyczące rynku pracy dostępne są na stronach:  

Główny Urząd Statystyczny – portal informacyjny, przydatne będą zwłaszcza dane 

i opracowania zawarte w Obszarze tematycznym: Rynek Pracy: http://stat.gov.pl/   

Portal Publicznych Służb Zatrudnienia – przydatne będą zwłaszcza dane i opracowania 

zawarte w zakładce Rynek Pracy – Statystyki i Analizy, Rejestry i bazy zawierające m.in. 

Klasyfikację zawodów i specjalności oraz Publikacje zawierające Przewodnik po zawodach: 

http://psz.praca.gov.pl/  

Wojewódzki Urząd Pracy w Szamotułach: szamotuły.praca.gov.pl 

Centralna baza ofert pracy MRPiPS: http://oferty.praca.gov.pl/  

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl/   

Wychowawcy:  

 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 
 rozwijają i wspierają talenty i zainteresowania uczniów, 
 eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z 

treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego, 
 włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu orientacji 

zawodowej i doradztwa zawodowego, 
 realizują tematy związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym na 

godzinach wychowawczych, 
 wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery 

zawodowej, 

http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/en/publikacje/
http://euroguidance.pl/ksiazki/
http://doradztwo.ore.edu.pl/zasoby-pracy-uczniami-klas-7-8-szkoly-podstawowej
https://men.gov.pl/pl/ksztalcenie-zawodowe/projekty-systemowe-i-konkursowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/zasoby-pracy-uczniami-klas-7-8-szkoly-podstawowej
https://mapakarier.org/
http://stat.gov.pl/
http://psz.praca.gov.pl/
http://oferty.praca.gov.pl/
https://barometrzawodow.pl/


 współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno – 
zawodowej ich dzieci, 

 w miarę możliwości, włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces 
orientacji i doradztwa zawodowego w szkole, 

 wspierają rodziców i uczniów w procesie wyboru przez dziecko przyszłej ścieżki 
edukacyjno-zawodowej, 

 współpracują z pedagogiem – koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole  oraz 
innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z 
doradztwem zawodowym, 

 tworzą IPET i wskazują potrzeby preorientacji, orientacji zawodowej i doradztwa 
zawodowego. 

Nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej):  

 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 
 rozwijają i wspierają talenty i zainteresowania uczniów, 
 eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z 

treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego, 
 realizują tematy zawodoznawcze metodami aktywnymi, 
 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć orientacji 

zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów, 
 przygotowują uczniów do udziału w konkursach, 
 prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe, 
 współpracują z pedagogiem – koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole oraz 

innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z 
doradztwem zawodowym. 

 w miarę możliwości, włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces 
orientacji i doradztwa zawodowego w szkole, 

 wspierają rodziców i uczniów w procesie wyboru przez dziecko przyszłej ścieżki 
edukacyjno-zawodowej. 

Nauczyciele-wychowawcy w świetlicy szkolnej:  

o włączają w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji 
zawodowej, 

o organizują w sali kąciki zawodoznawcze, 
o rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnienia uczniów, 
o wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w wyborze 

kierunku kształcenia i zawodu. 

Nauczyciele-bibliotekarze:  

o współpracują z innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań 
związanych z doradztwem zawodowym, 

o opracowują, aktualizują i udostępniają zasoby dotyczące doradztwa 
zawodowego, 

o włączają się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzeń z 
zakresu doradztwa zawodowego. 



 Inne osoby zatrudnione w szkole (np. pielęgniarka):  

o współpracuje z nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań 
związanych z doradztwem zawodowym, 

o udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów 
wybieranych przez uczniów, 

o organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo 
oraz kształtowania właściwych nawyków – adekwatnych do zawodów 
wybieranych przez uczniów. 

 

 

 

 

 


