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Wprowadzenie 

Obserwowane procesy transformacji, globalizacji, informatyzacji wpływają na szereg zmian 

na rynku pracy, między innymi w zakresie przygotowania jego przyszłych uczestników, 

którymi będą uczniowie szkoły podstawowej. Pracownicy przyszłości powinni być osobami, 

które w sposób elastyczny funkcjonują w ramach procesów samookreślenia  

i samodoskonalenia oraz w sposób świadomy dokonują działań w obrębie planowania własnej 

ścieżki kariery zawodowej. Wskazane zagadnienia w ostatnim czasie poddawane są 

dynamicznej analizie w środowiskach akademickich współpracujących z zespołami 

ekspertów - praktyków. Rynek pracownika, z którym w ostatnim czasie mamy do czynienia,  

w obrębie problemów i zagadnień zwraca uwagę na nowe obszary koniecznych zmian  

i wypracowania nowych modeli działania. Działania wewnątrzszkolnego sytemu doradztwa 

zawodowego realizowane w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi umożliwią: 

 

 uzyskanie przez uczniów placówki dostępu do wsparcia z zakresu doradztwa 

zawodowego, w tym doradztwa indywidualnego; 

 wsparcie rodziców/prawnych opiekunów uczniów w związku z udzielaniem przez 

nich pomocy w podejmowaniu przez dzieci decyzji edukacyjno-zawodowych; 

 zapoznanie uczniów z nowymi zjawiskami, procesami na rynku pracy, zasadami ich 

obserwacji, dostosowania się do nich, a także przewidywania możliwych zmian oraz 

rozumienia, definiowania pojęć związanych z wskazanym rynkiem pracy  

w kontekście lokalnym, ogólnokrajowym, a także globalnym; 

 wzbogacenie oferty szkoły i jej promocję w obszarze działań z zakresu doradztwa  

zawodowego poprzez zaplanowanego działania w m.in. w otoczeniu lokalnym 

placówki; 

 przejrzystość i ciągłość oddziaływań poprzez jasne wskazanie osób działających na 

rzecz WSDZ oraz określenie i przyporządkowanie zakresu ich odpowiedzialności; 

 zaplanowanie działań w cyklu kształcenia. 

 

Założeniem realizowanego na terenie placówki systemu doradztwa zawodowego jest 

sprawność i kompleksowość uzyskana dzięki zaangażowaniu wszystkich osób realizujących 

zadania z doradztwa zawodowego i systematycznemu wdrażaniu i aktualizowaniu treści 

związanych z rynkiem pracy. Wskazane założenie pozwoli uzyskać efekt synergii oraz 

ciągłość działań doradczych nastawionych na wskazanie korelacji między tymi działaniami  

i procesami dydaktyczno-wychowawczymi w szkole. 
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1. Podstawa prawna 

Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w Szkole Podstawowej nr 1  

w Łodzi regulują m.in.: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w której zapisano, że system 

oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia; 

 Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., wymieniająca zajęcia z zakresu 

doradztwa zawodowego oraz zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej jako jedne z podstawowych form działalności dydaktyczno-

wychowawczej szkoły. 

Szczegółowe regulacje wprowadzają rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, m.in.: 

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

 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 29 grudnia 

2014 r. (zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania  

w szkołach publicznych); 

  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) z dnia 9 

czerwca 2017 r.; 

 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym (  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) z dnia 13 czerwca 2017 r.; 

 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  

(Dz. U. z 2001 r., nr 61 poz.624) z dnia 21 maja 2001 r. 
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2. Założenia WSDZ dla placówki 
 

 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez placówkę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do 

wyboru kontekst bliższy - dalszej drogi kształcenia i  kontekst dalszy - wyboru 

zawodu; 

 WSDZ jest częścią planu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jest włączony do 

Statutu szkoły; 

 Adresatami działań są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i instytucje wspomagające 

proces edukacyjno- doradczy; 

 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że: wybór zawodu jest 

procesem rozwojowym stanowiącym sekwencję decyzji podejmowanych w ciągu 

wielu lat życia;  na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na 

temat zawodów ścieżek edukacyjnych i rynku pracy;  na wybór zawodu wpływają 

głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, charakter, poziom 

inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, doświadczenia, wyznawane 

wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia, 

wpływ rodziny, aktywność własna jednostki; 

 WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami  

i nauczycielami (Radą Pedagogiczną); 

 WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez 

szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny 

charakter; 

 WSDZ zakłada współpracę z instytucjami rynku pracy, a także działającymi na jego 

rzecz jak: KOWEZiU, JST, uczelnie wyższe m.in. Uniwersytet Łódzki i Politechnika 

Łódzka – Wydziały Zarządzania, Biura Karier, PUP i WUP – Regionalne 

Obserwatorium Rynku Pracy, placówki kształcenia ponadgimnazjalnego, ŁCDNiKP, 

WODN, Kuratorim Oświaty i Wydział Edukacji, organizacje pozarządowe działające 

na rynku pracy m.in. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi - Ośrodek 

Enterprise Europe Network, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, pracodawcy, cechy 

rzemiosł różnych i przedsiębiorczości, izby rzemieślnicze, OHP   

i wiele innych. 
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3. Główny cel realizacji orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Łodzi 
 

Poziom kształcenia Cel 

 

Klasy I - III 

Celem orientacji zawodowej w klasach I–III jest wstępne 

zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku 

pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy 

wobec  pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji 

edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu 

zainteresowań oraz pasji. 

 

Klasy 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. 

 

Klasy VII - VIII 

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły 

podstawowej jest przygotowanie uczniów do 

odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania 

przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych  

i zawodowych uwzględniających znajomość własnych 

zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu 

edukacji. 

 

3.1 Cele szczegółowe  
 

Uczestnicy 

działań 

Zakres 

 

Uczniowie 

Poznają swoje możliwości, zainteresowania, uświadamiają sobie 

swoje cechy charakteru, predyspozycje, rozwijają umiejętności 

pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz 

kształtowania właściwych relacji społecznych; wiedzą jak się uczyć 

i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty; mają większą 

motywację do nauki, mają świadomość wykorzystania nauki  

w praktyce, znają strukturę szkolnictwa, umieją dobrze się 

zaprezentować, znają zasady dobrej komunikacji, i sposoby 

radzenia sobie z problemami, definiują pojęcia związane z rynkiem 

pracy i karierą zawodową. 

 

Nauczyciele 

Współrealizują wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego  

w szkole, potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów, 

rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, 
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wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, 

lub kierują do specjalistów, znają ścieżki edukacyjne, włączają 

przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji  

i doradztwa, zawodowego w szkole. 

 

Rodzice 

Znają strukturę szkolnictwa, znają swoje dziecko, znają czynniki 

ważne przy wyborze szkoły, angażują się w pracę doradczą szkoły 

(np. prezentują swoje zawody, zakłady pracy, hobby, 

zainteresowania). 

 

4. Działania związane z doradztwem zawodowym i ich adresaci 

 

4.1 Adresaci 

Adresatami działań podejmowanych w ramach WSDZ są: 

 Uczniowie; 

 Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści; 

 Rodzice. 

 

4.2 Działania podejmowane w ramach WSZD 

Adresaci Rodzaj i zakres działań 

Uczniowie  udzielanie porad i konsultacji indywidualnych; 

 prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie  

z obszarami: poznawanie własnych zasobów; świat zawodów  

i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się  przez całe życie;  

 planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji 

edukacyjno-zawodowych; 

 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; 

 organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku 

pracy; 

 stwarzanie okazji do udziału w wydarzeniach takich jak np. targi 

edukacyjne; 

 umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych  

z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych; 

 informowanie o ofercie kształcenia w szkołach programowo 

wyższych; 

 umożliwienie udziału w spotkaniach z absolwentami szkoły 

(prezentacje ścieżek rozwoju edukacyjno-zawodowego); 
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 wspieranie uczniów w przygotowaniu Indywidualnych Planów 

Działania (IPD); 

 organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów; 

 organizowanie spotkań z inspirującymi osobami (pasjonatami, 

autorami innowacyjnych rozwiązań – młodymi ludźmi, którzy 

odnieśli sukces zawodowy); 

 organizowanie wycieczek zawodoznawczych; 

 stwarzanie uczniom klas VII–VIII możliwości udziału w ramach 

zajęć edukacyjnych w zajęciach u pracodawców lub w centrach 

kształcenia praktycznego – zgodnie z ich zainteresowaniami  

i potrzebami; 

 umożliwienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej 

poprzez strony internetowe szkoły, szkolne konto Facebooka, 

tablice informacyjne, e-dziennik; 

 organizowanie zajęć w świetlicy związanych z orientacją 

zawodową, 

 organizowanie kącików zawodoznawczych, np. w świetlicy 

szkolnej, w salach edukacji wczesnoszkolnej; 

 organizowanie imprez o charakterze zawodoznawczym, np. 

konkursy, festiwale czy prezentacje zawodów;  

 umożliwianie uczniom udziału w tzw. lekcjach 

zawodoznawczych organizowanych przez szkoły 

ponadpodstawowe zawodowe; 

 udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier 

edukacyjnych, filmów i innych  e-zasobów) ułatwiających 

samopoznanie, podejmowanie decyzji edukacyjnych 

i zawodowych; 

 prowadzenie projektów edukacyjnych tematycznie powiązanych 

z orientacją zawodową oraz doradztwem zawodowym. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

specjaliści 

 umożliwienie udziału w szkoleniach i kursach z zakresu 

doradztwa zawodowego; 

 prowadzenie lekcji otwartych; 

 zwoływanie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej; 

 organizowanie wizyt studyjnych w firmach; 

 inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji rynku 

pracy; 

 organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku 

pracy; 

 udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego; 

 wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego. 

Rodzice  organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą 

zawodowym w szkole; 

 inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji 

działających na rynku pracy; 

 organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku 

pracy; 

 prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-

zawodowych uczniów; 

 informowanie o targach edukacyjnych; 
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 udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między 

innymi poprzez: biblioteczkę publikacji, stronę www szkoły, 

szkolne konto Facebooka, tablice informacyjne, e-dziennik); 

 włączanie rodziców w szkolne działania związane z orientacją 

zawodową i doradztwem zawodowym. 
 

Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe dla uczniów są realizowane: 

 podczas grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym prowadzonych 

przez doradcę zawodowego1, które wynikają z ramowych planów nauczania; 

 podczas: 

- zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej 

pracy z uczniami, prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli  

i wychowawców – m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, 

zajęciach z wychowawcą i innych zajęciach, a także w formie indywidualnych porad  

i konsultacji prowadzonych przez doradcę zawodowego (lub innych specjalistów, 

wychowawców, nauczycieli)2; 

 podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych  

w szkole (jak np. szkolne targi edukacyjne, projekty edukacyjne, konkursy 

zawodoznawcze) lub poza nią (np. udział w targach edukacyjnych, festiwalu 

zawodów, w wizytach zawodoznawczych w zakładach pracy). 

 

5. Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym na terenie placówki 

 

W szkole podstawowej w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym 

zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele 

wychowawcy, nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej), nauczyciel-

wychowawca w świetlicy szkolnej, nauczyciel-bibliotekarz, specjaliści (m.in. pedagog, 

psycholog, doradca zawodowy) oraz inne osoby zatrudnione w szkole, np. pielęgniarka 

szkolna. 

 

Realizator działań Zakres przydzielonych w ramach WSDZ działań 

  odpowiada za organizację działań związanych  

z doradztwem zawodowym; 

                                                           
1 Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planach nauczania dla publicznych szkół  (Dz.U. 

 z 2017 r., poz. 703). 
2 Rozporządzenie MEN 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). 
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Dyrektor placówki  współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSD; 

 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; 

 prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów. 

 systematycznie 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; 

 koordynuje projekty w ramach doradztwa zawodowego; 

 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. 

 

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; 
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 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; 

 przygotowują uczniów do udziału w konkursach np. 

zawodoznawczych; 

 prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe; 

 organizują w sali edukacji wczesnoszkolnej kąciki 

zawodoznawcze; 

 współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi 

nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań 

związanych z doradztwem zawodowym. 

 

Specjaliści 

 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania  

i uzdolnienia uczniów; 

 włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i 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); 

 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; 

 wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać 

wsparcia w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; 

 udzielają uczniom informacji o możliwościach korzystania  

z usług doradcy  zawodowego. 
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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; 

 włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje 

zewnętrzne wydarzenia z zakresu doradztwa zawodowego. 

Nauczyciel zajęć 

komputerowych 

 prowadzi naukę poszukiwania, selekcjonowania, 

porządkowania, gromadzenia i wykorzystywania informacji 

np. dotyczących oferty edukacyjnej szkół średnich;  

 pomaga uczniom klas ósmych w logowaniu się do 

elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji szkół; 

 wyjaśnia organizację pracy i przepisy bhp w pracy  

z komputerem, uczy komunikowania się z pomocą komputera 

i technologii informacyjnych;  

 prezentuje sposoby opracowywania tekstów, prezentacji 

multimedialnych oraz danych liczbowych w arkuszu 

kalkulacyjnym;  

 wdraża do pracy zespołowej w ramach projektu, pokazuje 

sposoby wykorzystania technologii informacyjnych w różnych 

zawodach. 

Nauczyciel języka 

polskiego 

 omawia charakter pracy w różnych zawodach, uczą tworzenia 

wypowiedzi: pisania życiorysu, podania, ogłoszenia, listu 

oficjalnego (dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji);  

 kształtuje umiejętność operowania słownictwem z kręgu: 

szkoła i nauka, środowisko społeczne;  

 wdraża do samokształcenia i docierania do informacji za 

pomocą słowników, encyklopedii;  

 pokazuje znaczenie komunikacji niewerbalnej  

w autoprezentacji. 

Nauczyciel języków 

obcych 

 zapoznaje uczniów z zasobem języka dotyczącym szkoły  

i pracy oraz cech charakteru i umiejętności;  

 prezentują uczniom filmy, materiały o zawodach w języku 

obcym;  

 uczy tworzenia kilkuzdaniowych wypowiedzi na temat swoich 

umiejętności (prezentacja siebie); 

 zachęca do pracy zespołowej metodą projektu. 

Nauczyciele historii  

i WOS 

 informują o siedzibie władz lokalnych uczniów oraz ich 

zakresie działań i sposobie powoływania;  

 wyjaśniają demokratyczny charakter państwa. 

  charakteryzują pojęcie samorządności, opisują zawody 

związane z polityką, dyplomacją, przedstawiają zawód 

historyka.  

 zapoznają ze znaczeniem społecznego podziału pracy, opisują 

grupy społeczne i ich role w społeczeństwie.  

 omawiają z uczniami problemy współczesnej Polski (m.in. 

bezrobocie).  

 zapoznają ze zjawiskiem emigracji politycznej i zarobkowej. 

Uczą tworzenia drzewa genealogicznego.  
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 omawiają z uczniami funkcjonowanie przemysłu, warunki 

pracy w fabryce dawniej i dziś.  

 prezentują podstawowe cechy obecnego systemu 

gospodarczego. 

Nauczyciel 

matematyki 

 uczy gromadzenia i porządkowania danych, odczytywania  

i interpretacji danych w tekstach, tablicach i wykresach; 

 kształtuje umiejętność posługiwania się procentami, zapoznaje 

z zawodami z dziedziny księgowości i rachunkowości, 

ekonomii;  

 uczy planowania czynności z wykorzystaniem kalendarza 

(wykonywanie obliczeń) oraz dzielenia zadań na etapy. 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 omawiając trening zdrowotny, pomagają opracować rozkład 

dnia ucznia, uwzględniając proporcje między pracą  

a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym i fizycznym. 

Nauczyciel 

wychowania do 

życia w rodzinie 

 prowadzi lekcje na temat ról społecznych i modeli życia; 

 zapoznaje ze sposobem pracy instytucji działających na rzecz 

dziecka i rodziny; 

 kształtuje u uczniów poczucie odpowiedzialności za własny 

rozwój. 

Nauczyciel 

przyrody 

 omawia stan zdrowia i choroby człowieka nawiązując do 

przeciwwskazań zdrowotnych w wybranych zawodach; 

 wykazuje znaczenie odpoczynku w życiu człowieka, 

prawidłowych warunków nauki i pracy, zasad uczenia się; 

 wdraża do planowania dnia i organizowania pracy własnej; 

 zapoznają z zawodami z dziedziny meteorologii, rolnictwa, 

biologii, leśnictwa, ochrony środowiska, fizyki, chemii, 

geografii, ochrony zdrowia, astronomii. 

Nauczyciel 

religii/etyki 

 przedstawia znaczenie i wartość pracy w życiu człowieka, 

etykę zawodową, pomagają tworzyć uczniom ich własne 

systemy wartości;  

 pomagają poznać siebie, przyjąć odpowiedzialność za siebie; 

 przekazują wiedzę o znaczeniu praw i obowiązków, zasad  

i reguł postępowania w życiu człowieka. 
Nauczyciel muzyki  zapoznaje uczniów z zawodami związanymi z muzyką, 

przekazuje wiedzę o tworzeniu instrumentów, uczy gry na 

instrumentach. 

Nauczyciel plastyki  zapoznaje z zawodami z dziedziny kultury; 

 uczy korzystania z przekazów medialnych oraz 

wykorzystywania ich wytworów. 

 

Inne osoby 

zatrudnione  

w szkole. 

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; 

 organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie 

i bezpieczeństwo oraz kształtowania właściwych nawyków – 

adekwatnych do zawodów wybieranych przez uczniów. 
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6. Zasoby materialne przydatne w realizacji działań związanych z doradztwem 

zawodowym 

 

6.1 Warunki realizacji zajęć i spotkań w ramach doradztwa zawodowego 
 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w specjalnie przeznaczonej do tego 

sali lub innej sali, w której znajduje się komputer z dostępem do Internetu oraz rzutnik 

multimedialny. Doradca zawodowy ma zapewniony dostęp do pracowni komputerowej  

w celu prowadzenia zajęć grupowych. Uczniowie mają dostęp do komputerów, na których 

zainstalowane są programy edukacyjne np. w szkolnym centrum multimedialnym lub 

bibliotece lub albo do Internetu - w ramach korzystania z urządzeń mobilnych. Zajęcia 

związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (doradztwo indywidualne)odbywają się 

w gabinecie lub pokoju z dostępem do Internetu dla doradcy zawodowego oraz dla uczniów. 

 

6.2 Wyposażenie doradcy zawodowego 
 

Doradca zawodowy dysponuje: 

 biblioteczką z materiałami i publikacjami dla uczniów, dla nauczycieli i rodziców 

(przewodnik po zawodach, teczki informacji o zawodach, poradniki, materiały 

zawodoznawcze, ulotki, broszury, klasyfikacja zawodów i specjalności itp.); 

 sprzęt do ekspozycji materiałów drukowanych (tablice informacyjne, regały na 

książki, stojaki na ulotki itp.); 

 sprzęt do powielania materiałów informacyjnych (np. drukarka, kserokopiarka); 

 zbiory informacji drukowanych (informatory, ulotki, czasopisma specjalistyczne, itp.); 

 zbiory informacji multimedialnych (filmy, płyty CD, programy komputerowe itp.); 

 materiały wspomagające pracę doradcy i nauczycieli: ankiety, kwestionariusze, 

scenariusze zajęć itp.; 

 materiały biurowe i inne niezbędne do realizacji zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego, np. karty do flipcharta, markery; 

 tablice (flipchart, ścienna, magnetyczna). 

 

7. Sieć współpracy 

 

W świetle obowiązujących przepisów prawa wsparcie merytoryczne dla placówki stanowią: 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki 

pedagogiczne i centra kształcenia praktycznego. Jednakże szkoła dodatkowo pozyskuje 
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partnerów wspierających działania związane z doradztwem zawodowym. Są to instytucje, 

placówki, firmy, które mogą być angażowane w działania kierowane do trzech grup 

adresatów: uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

8. Roczny plan realizacji działań doradczych – treści programowe z zakresu 

doradztwa zawodowego. 

 

Poziom I - III 

Obszar 1 - Poznanie siebie 

Lp. Opis działań – zakres treści Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Czas realizacji 

1 Uczeń: 

opisuje swoje 

zainteresowania  

i określa, w jaki sposób może 

je rozwijać; 

Uczeń swobodnie 

wypowiada się na temat 

swoich zainteresowań, 

rozmawia w swoim 

otoczeniu rodzinnym – 

dowiaduje się jakie były 

np. zainteresowania jego 

bliskich, kiedy byli w 

jego wieku. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej; 

wychowawcy  

w świetlicy 

szkolnej, nauczyciel 

bibliotekarz 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

2 prezentuje swoje 

zainteresowania wobec 

innych osób; 

Prezentacje uczniów 

podczas zaplanowanych 

zajęć – wystawa 

klasowa prac uczniów – 

wybrane techniki 

plastyczne. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej. 

I półrocze roku 

szkolnego 

2018/2019 

3 podaje przykłady 

różnorodnych zainteresowań 

ludzi; 

Wyszukiwanie 

informacji na temat 

edukacji i zawodów za 

pomocą słowników, 

encyklopedii, 

komputera. Rozmowy  

z uczniami na temat 

określenia jakie 

zainteresowania 

pozwolą  

w przyszłości 

przygotować się do 

wykonywania 

określonych zawodów.  

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej. 

I półrocze roku 

szkolnego 

2018/2019 

4 podaje przykłady swoich 

mocnych stron w różnych 

obszarach; 

W ramach omawiania i 

oceny wykonywanych 

przez ucznia prac 

informacja zwrotna. 

Warsztaty tematyczne 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej; 

wychowawcy  

w świetlicy 

szkolnej, doradca 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 
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przeprowadzone przez 

psychologa 

szkolnego/doradcę 

zawodowego na każdym 

poziomie nauczanie I – 

III. 

zawodowy, 

psycholog szkolny, 

pedagog szkolny. 

5 podejmuje działania w 

sytuacjach zadaniowych i 

opisuje, co z nich wyniknęło 

dla niego i dla innych. 

Informacja zwrotna od 

nauczyciela – wdrażanie 

ucznia do pracy nad 

własnym rozwojem, 

uczenie samooceny, 

wskazywanie na efekty 

pracy, które są 

dowodem na rozwijanie 

określonych 

kompetencji, nabywanie 

umiejętności. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej; 

wychowawcy  

w świetlicy 

szkolnej. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

Obszar 2 - Świat zawodów i rynek pracy 

1 Uczeń:  

odgrywa różne role 

zawodowe w zabawie; 

Zajęcia w ramach 

doradztwa zawodowego 

przygotowane przez 

uczniów kl. VII i VIII 

dla młodszych kolegów 

na temat – „Zawody 

przyszłości”. 

Systematyczne działania 

np.  poprzez realizację 

zabaw i gier 

tematycznych. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej; 

wychowawcy  

w świetlicy 

szkolnej, doradca 

zawodowy, 

psycholog szkolny, 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

2 podaje nazwy zawodów 

wykonywanych przez osoby  

w bliższym i dalszym 

otoczeniu oraz opisuje 

podstawową specyfikę pracy 

w wybranych zawodach; 

Spotkania z ciekawymi 

ludźmi i prezentacje ich 

zawodów. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej; 

wychowawcy  

w świetlicy 

szkolnej, wsparcie 

doradca zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

3 opisuje, czym jest praca,  

i omawia jej znaczenie w 

życiu człowieka na 

wybranych przykładach; 

Uczniowie definiują 

pojęcie pracy, umieją 

podać zakres wartości 

powiązanych z danym 

pojęciem. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej; 

wychowawcy  

w świetlicy 

szkolnej, nauczyciel 

bibliotekarz, 

nauczyciel 

religii/etyki. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

4 omawia znaczenie 

zaangażowania różnych 

zawodów w kształt 

otoczenia, w którym 

funkcjonuje; 

Uczniowie w ramach 

funkcjonowania  

w otoczeniu lokalnym 

potrafią wskazać osoby 

wykonujące zawody, 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej; 

wychowawcy  

w świetlicy 

szkolnej, nauczyciel 

bibliotekarz. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 
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które np. dbają o nasze 

bezpieczeństwo, 

zapewniają nam 

możliwość korzystania  

z całego otoczenia i jej 

infrastruktury itp.  – 

wycieczki tematyczne. 

Stworzenie tablicy: 

„Zawody, które 

poznaliśmy”. 

5 opisuje rolę zdolności  

i zainteresowań w 

wykonywaniu danego 

zawodu; 

Uczeń potrafi powiązać 

rolę własnych zdolności  

i zainteresowań  

w wykonywaniu danego 

zadania – ponadto 

potrafi wskazać 

możliwości korzystania 

ze wsparcia z potencjału 

swoich kolegów  

i koleżanek w ramach 

realizowanych zadań.  

W dalszym aspekcie 

potrafi powiązać 

znaczenie potencjału 

człowieka dla 

wykonywania 

określonych zawodów. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej; 

wychowawcy  

w świetlicy 

szkolnej, wsparcie 

psycholog szkolny. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

6 posługuje się przyborami  

i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz  

w sposób twórczy  

i niekonwencjonalny. 

Uczeń w ramach 

realizowanych podczas 

zajęć działań rozwija 

swoje kompetencje  

w zakresie twórczego 

myślenia, kreatywności, 

rozwiazywania 

problemów itp. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej; 

wychowawcy  

w świetlicy 

szkolnej. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

Obszar 3 - Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

1 Uczeń:  

uzasadnia potrzebę uczenia 

się i zdobywania nowych 

umiejętności;    

Uczeń w ramach 

swobodnych 

wypowiedzi potrafi  

w sposób logiczny 

wypowiadać się na 

temat przydatności  

i zastosowania 

poznawanych treści, 

potrafi także wskazywać 

na konieczność 

realizowania 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej; 

wychowawcy  

w świetlicy 

szkolnej. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 
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dodatkowych działań  

w ramach pracy własnej. 

2 wskazuje treści, których lubi 

się uczyć; 

Uczeń w ramach 

swobodnych 

wypowiedzi potrafi 

wskazać na treści, które 

lubi realizować, potrafi 

uzasadnić swoja opinię. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej; 

wychowawcy  

w świetlicy 

szkolnej, nauczyciel 

bibliotekarz, 

wsparcie pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

3 wymienia różne źródła 

wiedzy i podejmuje próby 

korzystania z nich. 

Uczeń potrafi 

wskazywać różne źródła 

pozyskiwania wiedzy – 

potrafi także dobierać je 

w sposób logiczny  

i adekwatny do 

wykonywanych zadań. 

Uczeń realizuje 

ćwiczenia doskonalące 

jego umiejętności 

właściwego wybierania  

i selekcjonowania 

informacji – praca  

z tekstem, praca  

z nośnikami informacji. 

Podczas realizowania 

treści należy wzmocnić 

informacje na temat 

cyberprzemocy i 

zachowania 

bezpieczeństwa w sieci. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej; 

wychowawcy  

w świetlicy 

szkolnej, nauczyciel 

bibliotekarz. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

Obszar 4 - Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

1 Uczeń:  

opowiada, kim chciałby 

zostać i co chciałby robić; 

Rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się 

ucznia na temat 

własnych planów 

życiowych – zajęcia 

tematyczne. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej; 

wychowawcy  

w świetlicy 

szkolnej, doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

2 planuje swoje działania lub 

działania grupy, wskazując 

na podstawowe czynności  

i zadania niezbędne do 

realizacji celu; 

Realizacja zadań 

wdrażających ucznia do 

poznania narzędzi 

planowania. Uczeń 

rozumie znaczenie 

przerw w pracy, 

wolnego czasu – potrafi 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej; 

wychowawcy  

w świetlicy 

szkolnej, nauczyciel 

bibliotekarz, 

wsparcie, 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 



17 
 

efektywnie zarządzać 

własnym czasem. 

Spotkania z rodzicami 

na temat kształtowania 

umiejętności 

zarządzania sobą  

w czasie. 

psycholog szkolny, 

doradca zawodowy. 

3 próbuje samodzielnie 

podejmować decyzje  

w sprawach związanych 

bezpośrednio z jego osobą. 

Zadania wspierające 

ucznia w podejmowaniu 

decyzji, wskazywanie na 

przyczynowo-skutkowy 

aspekt działań: 

konsekwencje  

i odpowiedzialność za 

decyzje. Działania 

realizowane w ramach 

zadań tematycznych, 

gier i zabaw grupowych. 

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej; 

wychowawcy  

w świetlicy 

szkolnej, wsparcie 

pedagog szkolny, 

psycholog szkolny, 

doradca zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

Poziom IV - VI 

Obszar 1 - Poznanie siebie 

1 Uczeń:  

określa własne 

zainteresowania  

i uzdolnienia oraz 

kompetencje; 

Kształtowanie 

umiejętności 

wypowiadania się 

ucznia na temat 

własnych planów 

życiowych  

w powiązaniu  

z prezentacją własnych 

zainteresowań  

i obserwowanych 

uzdolnień i kompetencji 

– zajęcia tematyczne. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

2 wskazuje swoje mocne 

strony oraz możliwości ich 

wykorzystania w różnych 

dziedzinach życia; 

Kształtowanie 

umiejętności 

wypowiadania się 

ucznia w obrębie działań 

nastawionych na 

samoocenę i dialog 

oparty na pozytywnym 

feedbacku – zajęcia 

tematyczne, praca 

indywidualna z uczniem 

oraz w ramach procesu 

grupowego. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

3 podejmuje działania  

w sytuacjach zadaniowych  

i ocenia swoje działania, 

j.w. Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 
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formułując wnioski na 

przyszłość; 

wsparcie: doradca 

zawodowy. 

4 prezentuje swoje 

zainteresowania  

i uzdolnienia wobec innych 

osób z zamiarem 

zaciekawienia odbiorców. 

Identyfikowanie ról 

zespołowych w ramach 

procesów grupowych – 

praca indywidualna  

z uczniem – projekt 

klasowy – plakat „Nasza 

klasa, nasz zespół” – 

wystawa. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

Obszar 2 - Świat zawodów i rynek pracy 

1 Uczeń:  

wymienia różne grupy 

zawodów i podaje przykłady 

zawodów 

charakterystycznych dla 

poszczególnych grup, opisuje 

różne ścieżki ich 

uzyskiwania oraz 

podstawową specyfikę pracy  

w zawodach;   

Doskonalenie 

umiejętności  

w zakresie 

wyszukiwania 

informacji na temat 

zawodów, 

weryfikowania ich  

w kontekście własnych 

planów edukacyjnych  

i obserwowanych 

kompetencji – ćwiczenia 

w obrębie autoanalizy 

własnego potencjału  

i samooceny. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy, 

nauczyciel 

bibliotekarz. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

2 opisuje, czym jest praca  

i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka; 

Doskonalenie 

umiejętności w zakresie 

swobodnych 

wypowiedzi na temat 

własnego systemu 

wartości, potrzeb  

w życiu człowieka.  

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy, 

nauczyciel 

religii/etyki. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

3 podaje czynniki wpływające 

na wybory zawodowe; 

Doskonalenie 

umiejętności  

w zakresie 

wyszukiwania 

informacji na temat 

zawodów, 

weryfikowania ich  

w kontekście własnych 

planów edukacyjnych  

i obserwowanych 

kompetencji – ćwiczenia 

w obrębie autoanalizy 

własnego potencjału  

i samooceny. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: doradca 

zawodowy, 

nauczyciel 

bibliotekarz. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

4 posługuje się przyborami  Uczeń w ramach Wychowawcy klas, I i II półrocze 
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i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz  

w sposób twórczy  

i niekonwencjonalny; 

realizowanych podczas 

zajęć działań rozwija 

swoje kompetencje  

w zakresie twórczego 

myślenia, kreatywności, 

rozwiazywania 

problemów itp. 

nauczyciele 

przedmiotu. 
roku szkolnego 

2018/2019 

5 wyjaśnia rolę pieniądza we 

współczesnym świecie i jego 

związek z pracą. 

Poszerzanie wiedzy 

ucznia w obszarze 

zagadnień związanych  

z ekonomią – warsztaty 

tematyczne. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy, 

nauczyciel 

bibliotekarz. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

Obszar 3 - Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

1 Uczeń:  

wskazuje różne sposoby 

zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu 

przykładów, oraz omawia 

swój indywidualny sposób 

nauki; 

Działania 

nakierowane na 

identyfikowanie 

własnego stylu 

uczenia się i poznanie 

zasad 

wspomagających 

efektywność 

zapamiętywania 

informacji. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy, 

nauczyciel 

bibliotekarz. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

2 wskazuje przedmioty 

szkolne, których lubi się 

uczyć; 

Uczeń w ramach 

swobodnych 

wypowiedzi potrafi 

wskazać na treści, które 

lubi realizować, potrafi 

uzasadnić swoja opinię. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

3 samodzielnie dociera do 

informacji i korzysta  

z różnych źródeł wiedzy. 

Uczeń potrafi 

wskazywać różne źródła 

pozyskiwania wiedzy – 

potrafi także dobierać je 

w sposób logiczny  

i adekwatny do 

wykonywanych zadań. 

Uczeń realizuje 

ćwiczenia doskonalące 

jego umiejętności 

właściwego wybierania  

i selekcjonowania 

informacji – praca  

z tekstem, praca  

z nośnikami informacji. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy, 

nauczyciel 

bibliotekarz  

nauczyciel 

informatyki. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 
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Podczas realizowania 

treści należy wzmocnić 

informacje na temat 

cyberprzemocy  

i zachowania 

bezpieczeństwa w sieci. 

Obszar 4 - Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

1 Uczeń:  

opowiada o swoich planach 

edukacyjno-zawodowych; 

Rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się 

ucznia na temat 

własnych planów 

życiowych – zajęcia 

tematyczne. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

2 planuje swoje działania lub 

działania grupy, wskazując 

szczegółowe czynności  

i zadania niezbędne do 

realizacji celu;   

Poznanie narzędzi  

i metod planowania  

i formułowania celu. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

3 próbuje samodzielnie 

podejmować decyzje  

w sprawach związanych 

bezpośrednio lub pośrednio  

z jego osobą. 

Zadania wspierające 

ucznia w podejmowaniu 

decyzji, wskazywanie na 

przyczynowo-skutkowy 

aspekt działań: 

konsekwencje  

i odpowiedzialność za 

decyzje. Działania 

realizowane w ramach 

zadań tematycznych, 

gier i zabaw grupowych. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

Poziom VII - VIII 

Obszar 1 - Poznanie siebie 

1 Uczeń:  

określa wpływ stanu zdrowia 

na wykonywanie zadań 

zawodowych; 

Uczeń rozumie 

zależność miedzy 

swoimi 

predyspozycjami 

psychofizycznymi, 

stanem zdrowia  

a dokonywanymi 

wyborami ścieżki 

edukacyjno-zawodowej 

– dyskusje, pogadanki. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy, 

pielęgniarka 

szkolna. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

2 rozpoznaje własne zasoby 

(zainteresowania, zdolności, 

uzdolnienia, kompetencje, 

predyspozycje zawodowe); 

Uczeń w sposób 

świadomy potrafi 

formułować wnioski  

w podanym obszarze – 

IPD, indywidualne 

konsultacje, zajęcia 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 
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grupowe, 

kwestionariusze 

określające 

predyspozycje  

i kompetencje 

zawodowe. 

3 dokonuje  syntezy 

przydatnych  

w planowaniu  ścieżki  

edukacyjno-zawodowej  

informacji  o sobie 

wynikających z autoanalizy, 

ocen innych osób oraz 

innych źródeł; 

Uczeń wspólnie  

z osobami 

prowadzącymi zajęcia 

(indywidualne, 

grupowe) potrafi  

w sposób syntetyczny 

dokonać autoanalizy  

w oparciu o dostępne 

informacje na jego temat 

z różnych źródeł. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

4 rozpoznaje własne 

ograniczenia jako wyzwania 

w odniesieniu do planów 

edukacyjno-zawodowych; 

Uczeń zna metodę 

analizy własnych 

umiejętności, 

predyspozycji  

i kompetencji  

w oparciu o metodą 

SWOT – praca 

indywidualna z uczniem 

w ramach opracowania 

IPD. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

5 rozpoznaje  swoje  

możliwości  

i ograniczenia  w zakresie 

wykonywania  zadań  

zawodowych i uwzględnia  je 

w planowaniu ścieżki 

edukacyjno-zawodowej; 

Doskonalenie 

umiejętności 

autoanalizy i samooceny 

w ramach pracy 

indywidualnej  

i procesów grupowych. 

Doskonalenie postawy 

asertywnej, wspieranie 

procesów decyzyjnych 

ucznia – metody 

podejmowania decyzji. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

6 określa aspiracje i potrzeby  

w zakresie własnego rozwoju  

i możliwe sposoby ich 

realizacji; 

Realizacja zajęć 

tematycznych 

wspierających 

swobodne 

wypowiadanie się 

ucznia na temat jego 

potrzeb, oczekiwań  

i ambicji. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

7 określa własną hierarchię 

wartości i potrzeb. 

Doskonalenie 

umiejętności w zakresie 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 
I i II półrocze 

roku szkolnego 
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swobodnych 

wypowiedzi na temat 

własnego systemu 

wartości, potrzeb  

w życiu człowieka. 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy, 

nauczyciel 

religii/etyki. 

2018/2019 

Obszar 2 - Świat zawodów i rynek pracy 

1 Uczeń:  

wyszukuje i analizuje 

informacje na temat 

zawodów oraz 

charakteryzuje wybrane 

zawody, uwzględniając 

kwalifikacje wyodrębnione  

w zawodach oraz możliwości 

ich uzyskiwania; 

Doskonalenie 

umiejętności 

gromadzenia  

i porządkowania, 

szeregowania 

hierarchii ważności 

informacji – metody  

i techniki 

porządkowania 

informacji.  

Korzystanie  

z tematycznej bazy 

wiedzy. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy, 

nauczyciel 

informatyki, 

nauczyciel 

bibliotekarz, 

nauczyciel WOS. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

2 porównuje własne zasoby  

i preferencje z wymaganiami 

rynku pracy i oczekiwaniami 

pracodawców; 

Przygotowanie do 

opracowania własnego 

port folio – rozwijanie 

sprawności w obrębie 

tworzenia  

i posługiwania się 

odpowiednimi 

dokumentami. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy, 

nauczyciel języka 

polskiego, 

nauczyciel 

informatyki, 

nauczyciel 

bibliotekarz. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

3 wyjaśnia zjawiska i trendy 

zachodzące na 

współczesnym rynku pracy,  

z uwzględnieniem 

regionalnego i lokalnego 

rynku pracy; 

Wykład, dyskusja – 

poznanie zagadnień  

w ramach wizyt  

u pracodawców,  

w instytucjach rynku 

pracy. Działania 

sprzężone  

z działaniami 

skierowanymi do 

rodziców – spotkania 

szkoleniowe. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

4 uzasadnia znaczenie pracy  

w życiu człowieka; 

Doskonalenie 

umiejętności w zakresie 

swobodnych 

wypowiedzi na temat 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 
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własnego systemu 

wartości, potrzeb  

w życiu człowieka. 

zawodowy. 

5 analizuje znaczenie  

i możliwości doświadczania 

pracy; 

Działania w ramach 

wolontariatu, 

podejmowanie pracy – 

analiza zagadnień 

prawnych z obszaru 

KC i KP. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

6 wskazuje wartości związane 

z pracą i etyką zawodową; 

Spotkania  

z ciekawymi ludźmi – 

reprezentantami 

różnych zawodów – 

metoda pracy  

z biografią – praca  

z tekstem lub 

wywiadem. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

7 dokonuje autoprezentacji. Warsztaty w ramach 

doskonalenia 

kompetencji – 

symulacje rozmów 

kwalifikacyjnych – kl. 

VIII. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

Obszar 3 - Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

1 Uczeń:  

analizuje oferty szkół 

ponadpodstawowych i szkół 

wyższych pod względem 

możliwości dalszego 

kształcenia, korzystając  

z dostępnych źródeł 

informacji;   

Doskonalenie 

umiejętności 

porządkowania 

informacji i ich 

weryfikacji. Udział w 

dniach otwartych w 

szkołach średnich. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

2 analizuje kryteria 

rekrutacyjne do wybranych 

szkół w kontekście 

rozpoznania własnych 

zasobów; 

Praca indywidualna z 

uczniem – konsultacje 

oraz targi edukacyjne. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

3 charakteryzuje strukturę 

systemu edukacji formalnej 

oraz możliwości edukacji 

pozaformalnej  

i nieformalnej; 

j.w. Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

4 określa znaczenie uczenia się 

przez całe życie. 

Działania nakierowane 

na identyfikowanie 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 
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własnego stylu uczenia 

się i poznanie zasad 

wspomagających 

efektywność 

zapamiętywania 

informacji. 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy. 

Obszar 4 - Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

1 Uczeń:  

dokonuje wyboru dalszej 

ścieżki edukacyjno-

zawodowej samodzielnie lub 

przy wsparciu doradczym; 

Praca indywidualna  

z uczniem – konsultacje 

– IPD. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

2 określa cele i plany 

edukacyjno-zawodowe, 

uwzględniając własne 

zasoby;   

Praca indywidualna  

z uczniem – konsultacje 

– IPD, praca z 

autoanalizą. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

3 identyfikuje osoby  

i instytucje wspomagające 

planowanie ścieżki 

edukacyjno-zawodowej  

i wyjaśnia, w jakich 

sytuacjach korzystać z ich 

pomocy; 

Wizyty i wycieczki do 

instytucji rynku pracy 

itp. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

4 planuje ścieżkę edukacyjno-

zawodową, uwzględniając 

konsekwencje podjętych 

wyborów. 

Podsumowanie działań 

doradczych w ramach 

prowadzonych 

konsultacji 

indywidualnych i zajęć 

grupowych. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wsparcie: pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy. 

I i II półrocze 

roku szkolnego 

2018/2019 

 

9. Działania dodatkowe inicjowane założonym planem działania w ramach WSDZ. 

Lp. Obszar działania 

1 Cykliczne spotkania dla rodziców – tematyka opracowywana na każdy rok szkolny  

z przyporządkowaniem do poziomu I – III, IV – VI i VII – VIII. 

2 Powstaną kąciki zawodowe – poziom I – III i IV – VI oraz świetlica szkolna. 

3 Cykliczne spotkania z przedstawicielami różnych zawodów – harmonogram 

opracowywany z przyporządkowaniem do poziomu I – III, IV – VI i VII – VIII. 

4 Cykliczne wycieczki i wyjścia do zakładów pracy - harmonogram opracowywany  

z przyporządkowaniem do poziomu I – III, IV – VI i VII – VIII. 

5 Nawiązanie współpracy w ramach działań tematycznych z: instytucjami rynku pracy, 

szkołami średnimi, szkołami wyższymi itp. 

6 Realizowane będą projekty tematyczne nakierowane na rozwijanie kompetencji 



25 
 

zawodowych uczniów – tematyka z przyporządkowaniem do poziomu I – III, IV – VI  

i VII – VIII opracowywana na dany rok szkolny. 

7 9.7 – Powstanie tablica z informacjami na temat: 

 rekrutacji do szkół średnich  i ofercie edukacyjnej na terenie dzielnicy , 

miasta, powiatu, województwa; 

 doradztwa zawodowego i treści z tym związanych. 

8 Udział dniach otwartych w szkołach średnich oraz wizyty w wybranych placówkach 

edukacyjnych. 

9 Organizacja targów edukacyjnych – II półrocze – klasy VII – VIII. 

10 Udział w konkursach z zakresu doradztwa zawodowego. 

11 Organizacja doradztwa zawodowego. 

12 Diagnoza i analiza potrzeb na podstawie obserwacji, wywiadów, ankiet 

13 Indywidualne konsultacje i porady związane z dalszą edukacją (również dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). 

14 Realizowanie treści zawodoznawczych na lekcjach poszczególnych 

przedmiotów. 

15 Stworzenie bazy wiedzy na temat zawodoznawstwa – biblioteczka tematyczna. 

 

10. Monitoring i ewaluacja 

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz roczny plan doradztwa są 

monitorowane na bieżąco. Za monitoring odpowiada bezpośrednio doradca zawodowy. 

Monitoring stanowi podstawę do okresowej ewaluacji i koniecznych modyfikacji WSDZ. 

Dyrektor, po konsultacji z doradcą zawodowym, ustala sposoby, zasady i harmonogram oraz 

obszary prowadzenia monitoringu i ewaluacji. Ewaluacja przeprowadzana jest w formie 

wybranej przez szkołę: co roku lub po całym cyklu kształcenia. 

Rada pedagogiczna, rodzice uczniów, osoby i instytucje z otoczenia gospodarczo-społecznego 

są informowani o realizacji doradztwa zawodowego w szkole. Działanie to ma charakter 

informacyjny, a także promujący szkołę i pracę doradcy zawodowego oraz osób 

zaangażowanych w zadania z doradztwa zawodowego. Ewaluacja WSDZ  jest niezbędna, aby 

działania doradcze na terenie szkoły były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów i ich 

rodziców. Na podstawie ankiety ewaluacyjnej skierowanej do uczniów (ocena treści i form 

przekazywania informacji przez doradcę i nauczycieli), obserwacji własnej, gromadzonych 

materiałów z prowadzonych działań i informacji zwrotnych od nauczycieli z realizacji 

planowych działań, doradca zawodowy sporządzi sprawozdanie i przedstawi Dyrektorowi 

szkoły oraz Radzie Pedagogicznej. 
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Załącznik: 

1. Program szczegółowy realizacji doradztwa zawodowego w klasach VII – VIII na rok 

2018/2019 

 


