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1. Podstawy prawne realizacji doradztwa zawodowego w szkole. 

Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w przedszkolach, szkołach  

i placówkach regulują: 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2018r. Prawo oświatowe; 

- Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ramowych planów nauczania dla 

publicznych szkół; 

- Rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego; 

- Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej; 

- Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

- Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie doradztwa zawodowego (DZ.u. z 2019r., 

poz.325).  

 

2. Założenia WSDZ. 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych 

przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do świadomego wyboru dalszych 

etapów kształcenia oraz ścieżki zawodowej. 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że: 

▪ wybór zawodu nie jest pojedynczym aktem – to długotrwały proces stanowiący 

sekwencje decyzji podejmowanych przez wiele lat. 

▪ na wybór zawodu składają się: wiedza na temat własnych predyspozycji i 

umiejętności, wiedza na temat zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy. 

▪ preferencje edukacyjne i zawodowe są zależne od uwarunkowań wewnętrznych 

(cechy osobowości, temperament, zdolności) i zewnętrznych człowieka 

(doświadczenia, otoczenie społeczne), 

▪ szkoła podstawowa obok rodziny stanowi środowisko mające istotny wpływ na 

podejmowanie decyzji edukacyjnych uczniów, 
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▪ działania w ramach WSDZ powinny być zaplanowane, spójne, prowadzone w sposób 

ciągły i systematyczny. 

 

Program realizacji WSDZ określa: 

1. Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym: 

a) tematykę działań z uwzględnieniem treści programowych, 

b) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych 

działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami, 

c) terminy realizacji działań, 

d) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań. 

2. Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań, z uwzględnieniem potrzeb 

uczniów i rodziców oraz lokalnych i regionalnych działań związanych z doradztwem 

zawodowym. 

 

 

3. Adresaci i realizatorzy programu. 

Działania związane z doradztwem zawodowym w szkole podstawowej są kierowane do trzech 

grup adresatów: 

• uczniowie, 

• rodzice, 

• nauczyciele. 

W realizację działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy 

członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele (w tym 

nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej), nauczyciel-wychowawca w świetlicy 

szkolnej, nauczyciel-bibliotekarz, specjaliści (m.in. pedagog, psycholog, doradca zawodowy) 

oraz inne osoby np. pielęgniarka szkolna. 

Poniżej przedstawiono zakresy działań z obszaru doradztwa dla poszczególnych osób i formę 

organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

  Dyrektor: 

▪ odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym, 

▪ współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ, 
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▪ wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz doradztwa 

zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi, 

▪ zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa 

zawodowego, 

▪ organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań z zakresu orientacji zawodowej  

i doradztwa zawodowego poprzez planowanie i przeprowadzanie działań mających na 

celu poprawę jakości pracy placówki 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 orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego oraz zajęcia 

związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

▪ wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań 

związanych z doradztwem zawodowym, 

▪ w miarę możliwości prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów, 

▪ diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli 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 właściwe dla danego 

poziomu kształcenia, 

▪ organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą 

efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem zawodowym; 

▪ współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z orientacją zawodową  

i doradztwem zawodowym, 

▪ wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ, 

▪ gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z orientacją zawodową oraz 

doradztwem zawodowym, 

▪ współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami 

działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu 

realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego. 
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Wychowawcy: 

▪ określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia 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, 

▪ 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 (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej): 

▪ określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

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

z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego, 

▪ współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć orientacji zawodowej  

i doradztwa zawodowego dla uczniów, 

▪ prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe, 

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

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

Specjaliści (pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog, logopeda): 

▪ określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

▪ włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w prowadzone 

przez siebie zajęcia dla uczniów, 

▪ współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu orientacji 

zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów, 

▪ włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych 

(informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty), 
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▪ współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

Nauczyciele-wychowawcy w świetlicy szkolnej: 

▪ włączają w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji 

zawodowej, 

▪ organizują w sali kąciki zawodoznawcze, 

▪ rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnienia uczniów. 

Nauczyciel-bibliotekarz: 

▪ współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym, 

▪ opracowuje, aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego, 

- prowadzi szkolną tablicę zawodoznawczą, 

▪ włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu 

doradztwa zawodowego. 

Inne osoby np. pielęgniarka: 

▪ współpracuje z doradcą zawodowym oraz nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym, 

▪ udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów wybieranych 

przez uczniów, 

 

4. Cele szczegółowe wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego: 

Uczniowie : 

• wsparcie w poznawaniu swoich mocnych stron, ograniczeń (m. in. stanu zdrowia), 

preferencji, predyspozycji, zdolności oraz zainteresowań, 

• umożliwienie prezentacji swoich zainteresowań, pasji i talentów, 

• uświadamianie znaczenia pracy w życiu człowieka, 

• zapoznanie uczniów ze specyfiką wybranych zawodów, 

• wpajanie potrzeby uczenia się i zdobywania nowych umiejętności, 

• wdrażanie do samodzielnego docierania do informacji i korzystania z różnych źródeł 

wiedzy, 
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• przygotowanie uczniów do podejmowania trafnych decyzji edukacyjno – zawodowych, 

Wychowawcy, nauczyciele i specjaliści: 

• rozpoznawanie predyspozycji zawodowych uczniów oraz informowanie o konieczności ich 

dalszego rozwoju, 

• wspieranie uczniów i rodziców w procesie wyboru przez dziecko przyszłej ścieżki 

edukacyjno – zawodowej, 

• podejmowanie tematu preorientacji zawodowej w różnych sytuacjach dydaktycznych, 

• udzielanie indywidulanych porad uczniom i ich rodzicom, 

• rozwijanie i wspieranie talentów i zainteresowań uczniów. 

 

 Rodzice: 

• Dostarczenie opiekunom wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, preferencjach, 

zdolnościach, zainteresowaniach, mocnych i słabych stronach, 

• zapoznanie z modelem szkolnictwa ponadpodstawowego, 

• kierowanie do specjalistów pozaszkolnych, poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

• wspieranie dzieci w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjno – zawodowej. 
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5. Harmonogram działań na rok szkolny 2022/2023 

 
Lp.                 Działanie  

 

 

         Realizator        Termin 

1 Przygotowanie projektu 

programu – WSDZ 

 

Zespół ds. doradztwa 

zawodowego 

IX  2022 

2 Zatwierdzenie programu – 

WSDZ 

 

Dyrektor szkoły do 30 IX 2022r. 

3 Realizacja tematyki 

zawodoznawczej  

w oddziałach przedszkolnych 

oraz w poszczególnych klasach 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

przedszkola 

cały rok szkolny 

4 Aktualizacja szkolnej tablicy 

zawodoznawczej  

 

Bibliotekarz, doradca 

zawodowy 

cały rok szkolny 

5 Psychoedukacja rodziców 

(spotkania, warsztaty, prelekcje, 

konsultacje) 

 

Pedagog, psycholog cały rok szkolny 

6 Przeprowadzenie zajęć przez 

doradcę zawodowego w klasach 

VII i VIII 

 

Doradca zawodowy wg ustaleń  

z Dyrektorem 

szkoły  

7 Prowadzanie lekcji na temat 

zawodów zgodnie z podstawą 

programową 

 

Nauczyciele, wychowawcy 

świetlicy 

wg potrzeb 

8  Prezentacja filmów dt. 

zawodów na lekcjach 

wychowawczych 

 

Doradca zawodowy, 

wychowawcy klas 

cały rok szkolny 

9 Utworzenie zakładki doradztwo 

zawodowe na stronie szkoły – 

bieżąca aktualizacja informacji 

z zakresu doradztwa 

zawodowego.  

 

 

 

Doradca zawodowy cały rok szkolny 

10 Utworzenie w szkolnej 

bibliotece Kącika informacji 

zawodowej. Gromadzenie 

materiałów dotyczącej 

informacji zawodowej. 

Doradca zawodowy 

 

cały rok szkolny 
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11 

 

 

 

 

Spotkania z przedstawicielami 

różnych zawodów 

 

Doradca zawodowy, 

bibliotekarz, wychowawcy, 

nauczyciele przedszkola 

 

cały rok szkolny 

12 Udział uczniów w olimpiadach, 

konkursach przedmiotowych, 

zawodach sportowych. 

Wyjazdy, edukacja teatralna. 

Organizowanie w szkole akcji  

i konkursów wspierających  

rozwijanie i prezentowanie 

własnych zainteresowań  

i talentów. 

 

Nauczyciele cały rok szkolny 

13 Wizyty w zakładach pracy 

 

Wychowawcy, nauczyciele, 

doradca zawodowy 

cały rok szkolny 

14 Informowanie o spotkaniach  

i udział uczniów w dniach 

otwartych szkół 

ponadpodstawowych  

 

Wychowawcy, doradca 

zawodowy 

cały rok 

15 Omówienie dokumentacji  

i kryteriów przyjęć uczniów do 

szkół ponadpodstawowych 

 

Doradca zawodowy, 

wychowawca klasy VIII 

IV-V 2023 

16 Indywidualna praca z uczniami  

i ich rodzicami, którzy mogą 

mieć problemy z wyborem 

szkoły i zawodu. Współpraca  

z doradcami zawodowymi  

z PPP 

 

Pedagog, psycholog w miarę potrzeb 

17 Konkurs plastyczny                   

” Mój wymarzony zawód ” 

Wychowawcy, doradca 

zawodowy 

marzec 

Harmonogram może ulec modyfikacji 
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6. Metody i formy realizacji programu: 

 

▪ zajęcia edukacyjne z zakresu preorientacji i orientacji zawodowej (m.in. warsztaty, 

pogadanki, burza mózgu, dyskusje, karty pracy), 

▪ lekcje wychowawcze, 

▪ lekcje przedmiotowe, na których realizowane są treści z zakresu orientacji 

zawodowej, 

▪ spotkania z zaproszonymi gośćmi, 

▪ wyjścia zawodoznawcze,  

▪ indywidualne konsultacje, 

▪ spotkania z rodzicami, 

▪ udział w targach edukacyjnych (w miarę możliwości), 

▪ kierowanie do specjalistów. 

 

 

7. Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań: 

 

▪ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 

▪ Szkoły ponadpodstawowe (szkoły programowo wyższe), 

▪ Urząd Pracy, 

▪ CKU, 

▪ OHP, 

▪ Przedsiębiorcy. 

PROGRAM PREORIENTACJI ZAWODOWEJ DLA PRZEDSZKOLA 

 

1. Cel główny preorientacji zawodowej na etapie nauczania przedszkolnego: 

Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami 

oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.  

 

2. Treści programowe: 

 

A. Poznanie siebie: 

• określa, co lubi robić, 

• podaje przykłady różnych zainteresowań, 

• określa, co robi dobrze, 



11 
 

• podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych. 

 

B. Świat zawodów i rynek pracy: 

• odgrywa różne role zawodowe w zabawie, 

• 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, 

• wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku 

oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, tak jak wyjście na zakupy, 

koncert, pocztę, 

• podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny, 

• opowiada o sobie w grupie rówieśniczej. 

 

C. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie: 

• nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności 

chronologicznej), 

• nazywa czynności, których lubi się uczyć. 

 

 

D. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych: 

• opowiada, kim chciałoby zostać, 

• na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy 

rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do 

realizacji celu, 

• podejmowanie próby w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie  

i w ramach działań grupy rówieśniczej. 

 

3. Warunki i sposoby realizacji programu: 

Cele przewidziane w programie realizowane są podczas zajęć wychowania przedszkolnego  

(w ramach realizacji podstawy programowej) oraz wszelkich innych działań, które 

podejmowane są w przedszkolu oraz poza nim związanych z preorientacją zawodową  

( np. wycieczki do zakładów pracy).  
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Preorientacja zawodowa na poziomie wychowania przedszkolnego powinna stać się stałym 

elementem realizowanym w ciągu dnia pracy z dziećmi zarówno w trakcie zabaw swobodnych 

np. w kącikach tematycznych jak i zajęć właściwych, które przybliżałyby dzieciom wiedzę na 

temat najbliższych zawodów w ich otoczeniu. Zajęcia prowadzone z dziećmi  w postaci 

prostych zabaw powinny być zorientowane na  kształtowanie ich świadomości zawodowej  

( np. memo- dopasowywanie atrybutów do zawodów, identyfikacja osób i zawodów). 

Preorientacja zawodowa na poziomie przedszkolnym powinna obejmować również działania 

wychodzące poza salę lekcyjną jak np. wycieczki do zakładów pracy, spotkania  

z przedstawicielami zawodów. Spotkania z przedstawicielami zawodów stanowią świetną 

okazję do włączenia w działania doradcze rodziców dzieci. 

Wsparcie z ich strony oraz zaznajomienie ich z  koncepcją preorientacji zawodowej wzmacnia 

działania podejmowane w przedszkolach w tym obszarze co skutkuje utrwalaniem 

odpowiednich postaw u dzieci. Gwarantuje to również możliwość szeroko rozumianej 

współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

4. Ewaluacja programu: 

▪ pytania ewaluacyjne do dzieci (z zakresu zrozumienia prezentowanych treści, 

atrakcyjności zajęć), 

▪ analizę prac dzieci, wykonanych w ramach działań z zakresu preorientacji zawodowej. 

PROGRAM ORIENTACJI ZAWODOWEJ  

DLA KLAS I- III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

1. Cel ogólny orientacji zawodowej w klasach I- III: 

Orientacja zawodowa na poziomie klas I-III szkoły podstawowej służy zaznajomieniu 

uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji 

oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

 

2. Treści programowe z zakresu orientacji zawodowej dla klas I – III szkół podstawowych: 

 

A. Poznanie siebie: 

• opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać, 

• prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób, 
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• podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi, 

• podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach, 

• podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego 

i dla innych. 

 

B. Świat zawodów i rynek pracy: 

•  odgrywa różne role zawodowe w zabawie, 

• podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu 

oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach, 

• opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych 

przykładach, 

• omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym 

funkcjonuje, 

• opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu, 

• posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób 

twórczy i niekonwencjonalny. 

 

C. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie: 

•  uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności, 

• wskazuje treści, których lubi się uczyć, 

• wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich. 

 

D. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych: 

• opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić, 

•  planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności  

i zadania niezbędne do realizacji celu, 

• próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio  

z jego osobą. 

 

3. Warunki i sposoby realizacji programu. 

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji: 

• podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej (w ramach realizacji podstawy programowej), 
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• podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym np. wycieczki do 

zakładów pracy, spotkania z przedstawicielami zawodów. 

 

4. Ewaluacja programu: 

• pytania ewaluacyjne do uczestników zajęć (umożliwiające ocenę przyswojenia 

poruszanych treści), 

• analiza prac dzieci wykonanych w ramach działań z zakresu orientacji zawodowej. 

 

 

PROGRAM ORIENTACJI ZAWODOWEJ  

     DLA KLAS IV- VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

1. Cel ogólny orientacji zawodowej w klasach IV-VI 

Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie 

uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej 

postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych  

i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności zainteresowań oraz pasji. 

 

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

 

A. Poznawanie własnych zasobów: 

• określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje, 

• wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych 

dziedzinach życia, 

• podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując 

wnioski na przyszłość, 

• prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem 

zaciekawienia odbiorców.  
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B. Świat zawodów i rynek pracy: 

• wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla 

poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach, 

• opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka, 

• podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe, 

• posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób 

twórczy i niekonwencjonalny, 

• wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą. 

 

C. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie: 

 

• wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, 

oraz omawia swój indywidualny sposób nauki, 

• wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć, 

• samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

 

C. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych: 

 

• opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych, 

• planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności  

i zadania niezbędne do realizacji celu, 

• próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub 

pośrednio z jego osobą. 

 

3. Warunki i sposoby realizacji programu 

 

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji  podczas: 

• obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, 

• na zajęciach z nauczycielem wychowawcą  opiekującym się oddziałem oraz dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych, 
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• podczas innych działań doradczych realizowanych w szkole np. wizyt zawodowznawczych. 

 

4. Ewaluacja programu: 

Weryfikacja efektów kształcenia będzie odbywać się poprzez: 

• pytania ewaluacyjne do uczniów i rodziców, 

• obserwacje osiągnięć ucznia, 

• analizę wytworów pracy uczniów 

 

                         PROGRAM ORIENTACJI ZAWODOWEJ  

                     DLA KLAS VII-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

 

1. Cel ogólny orientacji zawodowej w klasach VII- VIII 

Celem orientacji zawodowej w klasach VII-VIII jest wspieranie uczniów tych klas w procesie 

przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia i drogi 

zawodowej, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz 

informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy. 

2.  Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII – VIII 

 

A. Poznawanie własnych zasobów: 

• rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, 

predyspozycje zawodowe, stan zdrowia), 

• dokonuje autodiagnozy w celu syntezy istotnych informacji przydatnych  

w planowaniu ścieżki zawodowej, 

• rozpoznaje własne ograniczenia, 

• potrafi dokonać charakterystyki wartości pracy i etyki zawodowej, 

• określa swoje mocne strony, predyspozycje, aspiracje, potrafi wskazać obszary 

nad którymi powinien podjąć pracę. 

 

B. Świat zawodów i rynek pracy: 

• potrafi wyszukiwać i analizować informacje na temat aktualnego stanu rynku pracy, 
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• potrafi analizować zawody pod względem predyspozycji potrzebnych do ich 

wykonywania, 

• wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, 

• porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy  

i oczekiwaniami pracodawców, 

• dokonuje autoprezentacji, 

• uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka. 

 

C. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie : 

 

• analizuje oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości 

dalszego kształcenia, posiada wiedzę, gdzie szukać informacji na ten temat, 

•  analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznanych 

własnych zasobów, 

• określa znaczenie uczenia się przez całe życie. 

 

D. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych: 

• planuje ścieżkę kariery edukacyjno-zawodowej, ma wiedzę na temat konsekwencji 

podjętych wyborów, 

•  podejmuje decyzje o dalszym kierunku kształcenia, 

•  określa marzenia, cele i plany edukacyjno-zawodowe, 

• potrafi określić swoje predyspozycje, mocne strony, ma świadomość swoich braków, 

• identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery i wyjaśnia, w jakich 

sytuacjach korzystać z ich pomocy. 

 

3. Warunki i sposoby realizacji programu: 

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji  podczas: 

• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

• wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej 

pracy z uczniami prowadzone przez doradcę zawodowego, nauczycieli i 

wychowawców m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych; 

• podczas innych działań doradczych realizowanych w szkole. 
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4. Ewaluacja: 

Weryfikacja efektów kształcenia będzie odbywać się poprzez: 

• pytania ewaluacyjne zadawane uczestnikom po zakończeniu zajęć; 

• analizę prac uczestników zajęć gromadzonych sukcesywnie przez cały okres 

realizacji programu doradztwa zawodowego; 

- analiza dokumentacji, 

- rozmowy doradcze z uczniami. 

 

 


