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1. WSTĘP 
  
  Uczniowie kończący kolejne etapy edukacji stają przed wyborem 
szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze 
zawodu jest trudnym etapem w ich życiu. Ważne jest wyposażenie dzieci 
i młodzież w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących 
wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej 
młodego człowieka. Uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje 
zawodowe, by mógł dokonać prawidłowego wyboru. Bazując na 
zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach każdego ucznia należy 
ukierunkować go na wybór dalszego kształcenia i przygotować do podjęcia 
decyzji o wyborze zawodu. 
  Proponowane w programie działania pozwalają uczniowi na lepsze 
przyjrzenie się sobie, analizę swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań 
oraz cech osobowościowych – ważnych przy podejmowaniu decyzji. Zajęcia 
mają dostarczyć młodzieży oraz ich rodzicom wiedzę pozwalającą 
na świadomy wybór drogi dalszego kształcenia oraz podjęcie decyzji 
dotyczących wyboru zawodu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PODSTAWA PRAWNA 
 

Prawo oświatowe, w którym zapisano, ze system oświaty zapewnia 
przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia, a także 
wymieniając zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej jako jedne z podstawowych form działalności dydaktyczno-
wychowawczej szkoły. Szczegółowe regulacje wprowadza rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach. 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (art. 47 ust. 1 pkt 4) 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r. w 
sprawie doradztwa zawodowego 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w 
sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591 oraz z 2018 r. poz. 1647) 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019r. W 
sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019r., poz 325) 
 
 
3. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU (czas i miejsce realizacji) 
   
  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany 
jest w Zespole Szkół nr 8 w Poznaniu. Objęte są nim dzieci  z Przedszkola nr 90 
i uczniowie klas I – VIII ze Szkoły Podstawowej nr 69. Został opracowany 
przez pedagoga szkolnego i szkolnego doradcę zawodowego. Działania 
prowadzone w ramach orientacji zawodowej zaplanowane są w cyklach 
rocznych. 
 
Przedszkole 
1. Treść rozporządzenia 
§ 2. 1. Publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
i inne formy wychowania przedszkolnego, publiczne szkoły, z wyjątkiem 
artystycznych, oraz publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, 
realizują doradztwo zawodowe przez prowadzenie zaplanowanych i 
systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów i słuchaczy w 
procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych. 
§3, pkt l) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na zajęciach 
edukacyjnych prowadzonych zgodnie z przyjętymi 



programami wychowania przedszkolnego; pkt 7) w przedszkolach, szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych w ramach wizyt zawodoznawczych, które 
mają na celu poznanie przez dzieci, uczniów i słuchaczy środowiska pracy w 
wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach 
prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach, o których mowa w art. 
2 pkt 4 ustawy  
§ 7. l. Doradztwo zawodowe na zajęciach, o których mowa w  
§ 3 pkt 1-3, realizują nauczyciele prowadzący te zajęcia. 
2. Cele główne 
· rozwijanie wiedzy dotyczącej zawodów i ich znaczeniu 
· redukowanie stereotypów dotyczących aktywności zawodowej 
· wdrażanie do szacunku wobec pracy własnej i innych 
· rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów 
· rozwijanie kompetencji związanych z pracą w zespole i organizacją 
aktywności własnej 
3. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form 
wychowania przedszkolnego 
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. 
Działania z zakresu preorientacji zawodowej uczniów oddziału przedszkolnego 
są zgodne i spójne z treściami i celami programu realizowanego na tym etapie 
edukacji. 
 
Klasy I-III 
1. Treść rozporządzenia 
§2, pkt.3. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I-VI szkół 
podstawowych obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie 
uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec 
pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań 
i uzdolnień. 
§3, pkt. 2 w klasach I-VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych z zakresu 
kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 109 ust. l pkt l ustawy; 
pkt 6 w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół 
policealnych i szkół dla 
dorosłych, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się 
oddziałem; 
pkt 7 w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w 
ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez dzieci, 
uczniów i słuchaczy środowiska pracy w wybranych zawodach, 
organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie 
zawodowe lub w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy 
§ 7. l. Doradztwo zawodowe na zajęciach, o których mowa w § 3 pkt 1-3, 
realizują nauczyciele prowadzący te zajęcia. 
2. Cele główne 
· rozwijanie wiedzy dotyczącej zawodów w i ich znaczeniu 
· redukowanie stereotypów dotyczących aktywności zawodowej 
· wdrażanie do szacunku wobec pracy własnej i innych 
· rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów 
· rozwijanie kompetencji związanych z pracą w zespole i organizacją 
aktywności własnej 
3. Treści programowe z zakresu doradztwa 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 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 związane z orientacją zawodową w klasach I-III prowadzone są w 
ramach procesu realizacji podstawy programowej i są w nią wkomponowane. 
 
Klasy IV-VI 
1. Treść rozporządzenia 
§2, pkt.3. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I-VI szkół 
podstawowych obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie 
uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec 
pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań 
i uzdolnień. 



§3, pkt. 2 w klasach I-VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 109 ust. l 
pkt l ustawy; pkt. 6 w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z 
wyjątkiem szkół policealnych i szkół dla 
dorosłych, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się 
oddziałem; pkt 7 w przedszkolach, szkołach podstawowych i 
ponadpodstawowych w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu 
poznanie przez dzieci, uczniów i słuchaczy środowiska pracy w wybranych 
zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących 
kształcenie zawodowe lub w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy 
§ 7. l. Doradztwo zawodowe na zajęciach, o których mowa w § 3 pkt 1-3, 
realizują nauczyciele prowadzący te zajęcia. 
2. Cele główne 
· wdrażanie uczniów do samopoznania oraz kształtowanie wiedzy na temat 
własnych zasobów i ograniczeń 
· rozwijanie umiejętności rozpoznawania i analizowania własnych zasobów oraz 
ograniczeń pod kontem planów i aspiracji zawodowych 
· zachęcanie uczniów do poznania różnych grup zawodowych 
· rozwijanie umiejętności planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej 
uwzględniającej edukację całożyciową 
· rozwijanie kompetencji miękkich związanych z planowaniem, pracą 
zespołową, zarządzaniem zadaniami w czasie oraz ustalaniem priorytetów 
3. Treści programowe z zakresu doradztwa dla klas IV-VI szkół podstawowych 
1. POZNANIE SIEBIE 
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 edukacyjna-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. 
Zajęcia związane z orientacją zawodową w klasach IV-VI wkomponowane są w 
bieżącą realizację podstawy programowej. 
 
 
4. CELE PROGRAMU. 

§ wdrażanie uczniów do samopoznania 
§ planowanie własnego rozwoju 
§ wdrażanie uczniów do umiejętności analizy swoich mocnych 

i słabych stron 
§ przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi 

dalszego kształcenia 
§ kształtowanie świadomych decyzji w wyborze zawodu i szkoły 
§ przygotowanie uczniów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

tj. bezrobocie, stres, problemy zawodowe 
§ włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji 

i doradztwa zawodowego w szkole  
§ prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego 

na terenie szkoły 
§ aktywizowanie uczniów do poznania różnych grup zawodowych  
§ przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci 

w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych 
 

 
Klasy VII - VIII 
1. Treść rozporządzenia 
§2, pkt 4 Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII 
szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych mają na celu 
wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i 
samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem 



ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na 
temat systemu edukacji i rynku pracy. 
§3 Doradztwo zawodowe jest realizowane pkt 3 w klasach VII i VIII szkół 
podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych 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; pkt 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; pkt 5 w szkołach i placówkach, o których mowa 
w art. 2 pkt 4 ustawy, 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; pkt 6 
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół 
policealnych i szkół dla dorosłych, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą 
opiekującym się oddziałem; pkt 7 w przedszkolach, szkołach podstawowych i 
ponadpodstawowych w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu 
poznanie przez dzieci, uczniów i słuchaczy środowiska pracy w wybranych 
zawodach, organizowanych u pracodawców,w szkołach prowadzących 
kształcenie zawodowe lub w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy. 
2. Cele szczegółowe: 
• wdrażanie uczniów do samopoznania oraz kształtowanie wiedzy na temat 
własnych zasobów i ograniczeń 
• rozwijanie umiejętności rozpoznawania i analizowania własnych zasobów oraz 
ograniczeń pod kontem planów i aspiracji zawodowych 
• zachęcanie uczniów do poznania różnych grup zawodowych 
• kształtowanie wiedzy o rynku pracy oraz umiejętności krytycznej analizy 
procesów w nim zachodzących 
• rozwijanie umiejętności planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej 
uwzględniającej edukację całożyciową 
• rozwijanie umiejętności wyszukiwania i analizowania informacji dotyczących 
zawodów oraz rynku pracy 
• rozwijanie świadomości dotyczącej znaczenia pracy w życiu człowieka 
• kształtowanie wiedzy dotyczącej pełnienia ról na rynku pracy – pracownika, 
współpracownika, pracodawcy 
• rozwijanie kompetencji miękkich związanych z planowaniem, pracą 
zespołową, zarządzaniem zadaniami w czasie oraz ustalaniem priorytetów 
• rozwijanie umiejętności identyfikacji osób i instytucji wspomagających 
planowanie ścieżki 
edukacyjnej i zawodowej oraz świadomości w jakich sytuacjach zwrócić się o 
poradę i wsparcie 



3. Treści programowe z zakresu doradztwa dla klas VII-VIII szkół 
podstawowych 
l. 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 
edukacyjnozawodowych; 
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. 
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2. 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; 
2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową; 
2.7 dokonuje autoprezentacji. 
3. 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 wybranych szkół w kontekście 
rozpoznania własnych zasobów; charakteryzuje strukturę systemu edukacji 
formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej; 
3.3 określa znaczenie uczenia się przez całe życie. 
4. 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; 
planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych 
wyborów 
 
 
 
 
5. ZADANIA PRZY REALIZACJI PROGRAMU PODMIOTY 
ODPOWIEDZIALNE ZA ICH REALIZACJĘ. 

 
Zadania dyrektora szkoły:  
• Organizacja działań dotyczących doradztwa zawodowego 
• Tworzenie arkusza organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem oferty zajęć 
pozalekcyjnych, kół zainteresowań,  
• Stwarzanie wszystkim nauczycielom możliwości doskonalenia zawodowego 
oraz pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie doradztwa 
zawodowego  
• Podejmowanie działań mających na celu modyfikację i dostosowywanie 
dokumentów szkolnych pod kątem doradztwa zawodowego  
• Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami wspierającymi 
szkołę w działaniach skierowanych do uczniów z zakresu doradztwa 
zawodowego  
• Współpraca z koordynatorem i szkolnym zespołem Wewnątrzszkolnego 
Systemu Doradztwa zawodowego  
• Organizacja wspomagania realizacji działań związanych z preorientacją, 
orientacją i doradztwem zawodowym mających na celu poprawę jakości pracy 
szkoły w tym obszarze  
 
Zadania Koordynatora Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 
Zawodowego  
• Opracowanie, monitorowanie i modyfikacja Wewnątrzszkolnego Systemu 
Doradztwa Zawodowego  
• Koordynowanie i ewaluacja działań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 
Zawodowego  
• Propagowanie wśród nauczycieli idei rozwijania wiedzy z zakresu doradztwa 
zawodowego  
• Aktywne uczestniczenie w szkoleniach dotyczących doradztwa zawodowego  



• Wymiana wiedzy i doświadczeń z członkami Wewnątrzszkolnego Systemu 
Doradztwa Zawodowego  
• Bieżące informowanie nauczycieli, uczniów i rodziców o aktualnych 
działaniach szkoły i środowiska lokalnego w zakresie doradztwa zawodowego  
 
Zadania Zespołu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego  
• Aktywna współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, 
nauczycielem bibliotekarzem, wychowawcami świetlicy oraz wszystkim 
podmiotom wspierającym uczniów uzdolnionych  
• Zbieranie informacji od nauczycieli, wychowawców, pedagoga oraz 
przekazywanie koordynatorami WSDZ  
• Pomoc koordynatorowi w monitorowaniu i ewaluacji działania 
Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego  
• Ustalenie wraz z koordynatorem harmonogramu działań w zakresie doradztwa 
zawodowego na  dany rok szkolny,  
 
Zadania Doradcy zawodowego  
• Współpraca ze szkolnym zespołem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 
Zawodowego  
• Pomoc uczniom w określeniu mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 
uzdolnień  
• Pomoc uczniom w planowaniu ścieżki kształcenia i kariery zawodowej  
• Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII  
• Wsparcie nauczycieli, wychowawców, specjalistów w realizacji działań 
zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego  
• Systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli w 
zakresie działań związanych z doradztwem zawodowym  
• Promowanie działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole we 
współpracy z Zespołem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, 
nauczycielami, wychowawcami, pedagogami i specjalistami  
• Gromadzenie i aktualizacja informacji z zakresu doradztwa zawodowego  
• Współpraca z zespołem WSDZ w zakresie planowania , monitorowanie i 
ewaluacji WSDZ  
• Organizacja współpracy z instytucjami zewnętrznymi i środowiskiem 
lokalnym oraz PPP.  
• Doskonalenie kompetencji w zakresie doradztwa zawodowego  
 
Zadania wychowawców  
• Określanie mocnych stron uczniów, predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań 
• Eksponowanie w trakcie bieżącej pracy z uczniami związków realizowanych 
treści nauczania z treściami dotyczącymi preorientacji, orientacji i doradztwa 
zawodowego  



• Realizowanie tematów związanych z preorientacją, orientacją i doradztwem 
zawodowym na godzinach wychowawczych  
• Współpraca z rodzicami uczniów w zakresie planowania ścieżki edukacyjnej i 
zawodowej  
• Wskazywanie uczniom specjalistów mogącym wesprzeć w planowaniu kariery 
edukacyjno zawodowej  
• Współpraca z innymi podmiotami Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 
Zawodowego w zakresie realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego  
• Przekazywanie wiedzy o zrealizowanych działaniach z zakresu doradztwa 
zawodowego koordynatorowi WSDZ i zespołowi WSDZ  
• wnioskowanie przyznawania stypendiów i nagród dla uczniów uzdolnionych  
 
Zadania nauczycieli przedmiotowych i kół zainteresowań  
• Określanie mocnych stron, uzdolnień, predyspozycji i zainteresowań uczniów 
• Eksponowanie w trakcie bieżącej pracy z uczniami związków realizowanych 
treści nauczania z treściami dotyczącymi preorientacji, orientacji i doradztwa 
zawodowego  
• Współpraca z wychowawcami w zakresie realizacji zajęć z orientacji i 
doradztwa zawodowego • Motywowanie uczniów do udziału w olimpiadach, 
konkursach zawodoznawczych  
• Przygotowanie uczniów do konkursów zawodoznawczych  
• Organizacja kącików zawodoznawczych w sali edukacyjnej  
• Współpraca z innymi podmiotami Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 
Zawodowego  
• Przekazywanie wiedzy o zrealizowanych działaniach z zakresu doradztwa 
zawodowego koordynatorowi WSDZ i zespołowi WSDZ  
• Podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie realizacji zadań z orientacją i 
doradztwem zawodowym  
• Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach związanych z 
doradztwem zawodowym  
 
Zadania nauczyciela bibliotekarza  
• Gromadzenie literatury i materiałów dotyczących preorientacji, orientacji i 
doradztwa zawodowego oraz informowanie o nowych zbiorach nauczycieli, 
uczniów i rodziców  
• Współpraca z doradcą zawodowym oraz innymi podmiotami WSDZ w 
zakresie realizacji działań z doradztwa zawodowego  
• Włączanie się do organizacji przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzeń 
dotyczących doradztwa zawodowego  
• Udzielanie informacji źródłowych  
 
Zadania wychowawców świetlicy  



• Uwzględnianie w planie pracy świetlicy potrzeb związanych z doradztwem 
zawodowym  
•Włączanie w realizowane zajęcia treści związanych z doradztwem zawodowym 
• Zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach świetlicowych rozwijających 
zainteresowania uczniów  
• Pobudzanie kreatywnego myślenia poprzez zajęcia plastyczne  
• Pomoc dzieciom w przygotowaniu prac do konkursów między-świetlicowych 
z zakresu doradztwa zawodowego  
• Organizacja kącików zawodoznawczych  
• Współpraca z doradcą zawodowym oraz innymi podmiotami WSDZ w 
zakresie realizacji działań z doradztwa zawodowego  
 
Zadania pedagoga szkolnego i innych specjalistów  
• Aktywna współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 
nauczycielami oraz podmiotami Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 
Zawodowego  
• Określanie mocnych stron uczniów, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 
• Włączanie się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjno - 
zawodowych  
• Przygotowanie oferty szkoleniowej dla rady pedagogicznej dotyczącej 
doradztwa zawodowego  
• Wskazywanie uczniom specjalistów udzielających wsparcia w wyborze 
ścieżki kształcenia i zawodowej 
 
 
 
 
6. TEMATYKA ZAJĘĆ 
 
1.Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w ramach pracy z 
uczniami obejmuje: 

§ Poznawanie siebie, zawodów.  
§ Autodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych. 
§ Analiza potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na rynku 

pracy. 
§ Pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego. 
§ Konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół 

zawodów. 
§ Pomoc w wyborze i nabywaniu kwalifikacji zawodowych. 
§ Przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: 

egzaminu, poszukiwanie pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany 
zawodu, z adaptacją do nowych warunków, bezrobocie. 



 
Moduł I 

1. Poznaj swoje słabe i mocne strony. 
2. Poznaj samego siebie. 
3. Moja przyszłość-kim chcę być?  

 
Moduł II 

1. Poznajemy zawody. 
 

Moduł III 
1. Lokalny rynek pracy-spotkania z doradcami zawodowymi CDZ. 
2. Możliwość dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego -

dni otwarte w szkołach , targi edukacyjne. 
 

2. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w ramach pracy z 
rodzicami dotyczy pedagogizacji oraz sfery informacyjnej. Zajęcia dla rodziców 
mają na celu udzielanie im pomocy w wyborze dalszej drogi kształcenia ich 
dzieci. Praca z rodzicami obejmuje także: 

§ Zajęcia psychoedukacje służące wspomaganiu rodziców 
w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i 
zawodowych przez ich dzieci. 

§ Włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych 
zawodów, do działań informacyjnych szkoły. 

§ Przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej 
szkolnictwa na różnych jego poziomach. 

§ Indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają 
problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, 
intelektualne, rodzinne itp. 

§ Systematyczna aktualizacja i udostępnianie informacji 
edukacyjno-zawodowej. 

 
Moduł I 
1. Nawiązanie współpracy z rodzicami - zapoznanie 

z programem 
2.  „Poznaj swoje dziecko, jego potrzeby i zainteresowania” 

- warsztaty. 
Moduł II 
1. Wskazówki dla rodziców pomocne w wyborze szkoły 

i zawodu dla swojego dziecka - prelekcja. 
Moduł III 
1. Współpraca z rodzicami – informacje o realizacji 

programu. 



2. Informacje o szkołach i lokalach rynku pracy – spotkania 
z doradcą zawodowym. 

 
3.Praca z nauczycielami obejmuje realizację programu, w tym: 

§  Zapoznanie z programem i wspólne nakreślanie 
dalszego kierunku pracy. 

§ Diagnoza klasy. 
 

 
 
 
7. METODY PRACY. 

 
− pogadanki 
− warsztaty zawodoznawcze 
− spotkania zawodowe 
− ankiety 
− konkursy 
− gry 
− zabawy 
− rozmowa doradcza 
− poradnictwo indywidualne i grupowe  

 
 
 
 
8. EFEKTY. 

Ø Zapoznanie dzieci ze światem zawodów. 
Ø Kształtowanie właściwej aktywności zawodowej młodzieży. 
Ø Świadczenie pomocy rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i 

zachowań związanych z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci. 
Ø Umożliwienie dostępu do informacji zawodowej dla uczniów, 

nauczycieli oraz rodziców. 
Ø Świadome, bardziej trafne decyzje edukacyjne i zawodowe. 
Ø Mniej niepowodzeń szkolnych , zniechęcenia, porzucania szkoły 

a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów. 
Ø Aktualizacja bazy informacji edukacyjnej i zawodowej na gazetce 

szkolnej 
 
 
 
 



9. HARMONOGRAM  NA ROK SZKOLNY 2020/2021. 
 

L. p Zadania  Metoda i forma 
realizacji 

Osoby 
odpowiedzialne 

Termin 
realizacji 

Podmioty/ oddziały, 
których dotyczą działania 

1.  Powołanie koordynatora i 
Zespołu 
Wewnątrzszkolnego 
Systemu Doradztwa 
Zawodowego 

 Dyrektor szkoły wrzesień Rada Pedagogiczna 

2.  Zapoznanie Rady 
Pedagogicznej z 
Programem Szkolnego 
Doradztwa Zawodowego. 

 Przedstawienie 
założeń i celów WSDZ 

Szkolny doradca 
zawodowy. 

wrzesień Rada Pedagogiczna 

3.  Zapoznanie Rady 
Pedagogicznej z 
harmonogramem działań 
oraz przydzielenie zadań i 
obowiązków osobom 
uczestniczącym w realizacji 
WSDZ 

Przedstawienie 
harmonogramu, zadań i 
obowiązków 
podmiotom WSDZ 

Szkolny doradca 
zawodowy. 

wrzesień Rada Pedagogiczna 

4.  Zapoznanie z programem 
rodziców. 

Pogadanka  Wychowawcy 
klas 

Listopad  Rodzice wszystkich 
oddziałów 

5.  Wyposażenie biblioteki 
szkolnej w literaturę dla 
uczniów i nauczycieli z 
zakresu doradztwa 
zawodowego 

Bieżące uzupełnianie 
księgozbioru 

Bibliotekarz Cały rok Wszystkie podmioty 
WSDZ 

6.  Diagnoza uczniów – test 
Gartnera 

Przeprowadzenie testu 
w klasach VII -VIII 

Wychowawcy 
klas 

Październik Klasy VII-VIII 

7.  Prowadzenie zajęć z 
doradztwa zawodowego w 
7 i 8 klasach SP 

Poradnictwo grupowe Szkolny doradca 
zawodowy. 

Cały rok Klasy VII-VIII 

8.  Motywowanie uczniów do 
rozwijania swoich 
uzdolnień 

Zachęcanie, pochwała 
podczas zajęć 

Wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok Oddziały przedszkolne i 
klasy I-VIII 

9.  Spotkania z 
przedstawicielami zawodów 

Prezentacja zawodu 
przez przedstawiciela 
zawodu 

Wszyscy 
nauczyciele 
Doradca 
zawodowy 

Cały rok Oddziały przedszkolne i 
klasy I-VIII 

10.  Wycieczki zawodoznawcze Poznanie ciekawych 
miejsc pracy oraz 
poznanie specyfiki 
zawodu w 
odwiedzanym miejscu 
pracy 

Wychowawcy 
klas 

Cały rok Oddziały przedszkolne i 
klasy I-VIII 

11.  Cykliczne zajęcia 
świetlicowe pt. „Zawodowy 
zawrót głowy” zgodne z 
planem pracy świetlicy 

Realizacja 
poszczególnych zajęć 
grupowych z 
zastosowaniem metod 
aktywizujących 

Wychowawca 
świetlicy 

Cały rok Klasy I-III 

12.  Angażowanie uczniów do 
udziału w wolontariacie i 
samorządzie szkolnym 

Zachęcanie i 
promowanie pracy na 
rzecz innych. 

Wychowawcy 
Pedagog 
Opiekun 
wolontariatu i 
samorządy 

Cały rok Klasy IV-VIII 

13.  1.Przedstawienie oferty 
edukacyjnej szkolnictwa 
ponadpodstawowego. 

Dni otwarte w szkołach 
Targi Edukacyjne 
Spotkania z 
przedstawicielami szkół 

Dyrektor szkoły 
Pedagog szkolny 
Wychowawca 
klas 

Marzec/Maj Klasy VII-VIII 



ponadpodstawowych 
Zajęcia informacyjne 
Pokazy multimedialne 
Udostępnianie ulotek, 
broszur informacyjnych 

Szkolny doradca 
zawodowy. 

2. Gromadzenie, i 
udostępnianie informatorów 
edukacyjnych i 
zawodowych uczniom i 
rodzicom. 
Aktualizowanie szkolnej 
„tablicy zawodoznawczej”. 

Gazetka informacyjna  
 

Pedagog szkolny 
Klasy VII-VIII 

Cały rok Oddziały przedszkolne i 
klasy I-VIII 

14. Zapoznanie uczniów z 
zasadami rekrutacji do 
szkół ponadpodstawowych. 

Wykład  
Zajęcia praktyczne 
 W razie konieczności 
instrukcje  przez 
Mobidziennik lub 
Classroom 

Pedagog szkolny  
Nauczyciel 
informatyki 

Kwiecień Klasy VIII 

15. Ewaluacja końcowa Karta ewaluacji zał. 1 Wychowawcy 
klas 

Czerwiec Oddziały 
przedszkolne 
i klasy I-VIII 
Wychowawcy 
klas 

 
 
 
 
 
10. EWALUACJA 
 
Wdrożony Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego będzie 
systematycznie monitorowany i modyfikowany, aby pomógł w 
najefektywniejszym osiągnięciu zakładanych celów. Podczas 
wdrażania programu wszystkie podmioty realizujące WSDZ systematycznie 
zbierają, rejestrują oraz 
wymieniają dane potrzebne do ewaluacji bieżącej i końcowej programu. W celu 
ewaluacji stosowane 
będą różnorodne narzędzia dla podsumowania pracy nauczyciela lub zespołu 
nauczycieli włącznie z 
prezentacją osiągnięć np.: 
– bieżąca obserwacja ucznia, 
– informacja zwrotna od ucznia (autoanaliza) oraz nauczycieli/jednostek 
współpracujących, 
– dokumentowanie wymiernych efektów pracy, 
– analizowanie dokumentów , planów, harmonogramów, dzienników 
lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych 
– wszyscy nauczyciele wypełniają załącznik nr 1 pod koniec I i II semestru i 
przesyłają 
koordynatorowi WSDZ na adres: sylwia.czechyra@sp69sms.pl 
Ewaluacja zakończona będzie sprawozdaniem. 



 
 
 
Opracowanie: 
Sylwia Czechyra - Koordynator Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 
Zawodowego 
Monika Lecińska 
Iwona Wolicka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 
Zrealizowane działania związane z doradztwem zawodowym (zrealizowane tematy, 
wycieczki zawodoznawcze, spotkania z przedstawicielami zawodów, konkursy, ciekawe 
przedsięwzięcia, współpraca z instytucjami) 
 
Imię i nazwisko nauczyciela 
Zaplanowane działania Data realizacji klasa 
   
   
   
   
   
   
 
Nauczyciele dostarczają wypełnioną tabelę dwa razy w roku szkolnym tj koniec stycznia i 
początek czerwca na adres 
 
 
      …………………………………………………… 
        data i podpis wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


