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Program orientacji zawodowej dla klas I–VI szkoły podstawowej oraz działań w zakresie 

doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII i klas III oddziałów gimnazjalnych zawiera: 

 

I. Wstęp 

 

II.  Diagnoza potrzeb społeczności szkolnej w zakresie pomocy uczniom w wyborze 

zawodu i kierunku kształcenia 

III. Podstawy prawne 

 

IV.  Diagnoza potrzeb społeczności szkolnej w zakresie pomocy uczniom w wyborze 

zawodu i kierunku kształcenia 

V. Założenia ogólne programu 

VI. Cel ogólny orientacji zawodowej w klasach I-VI oraz działań w zakresie doradztwa 

zawodowego dla klas VII i VIII oraz III oddziałów gimnazjalnych 

VII. Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia uczniów 

VIII. Warunki i sposoby realizacji programu 

IX.  Weryfikacja efektów zajęć – zamiast oceniania 

X.  Rekomendacje dotyczące obudowy dydaktycznej programu 

XI.  Ewaluacja programu 

XII. Przykładowe scenariusze: zajęć z uczniami, spotkań z rodzicami, spotkań rad   

pedagogicznych i innych działań związanych z doradztwem zawodowym. 

 

 

 

I. Wstęp 
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Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, to jeden z podstawowych dokumentów 

wychowawczych szkoły. Szkoła  przygotowuje dzieci i młodzież do aktywnego wchodzenia w 

życie gospodarcze, do świadomego stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju 

poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień. Dlatego 

niezbędne jest wyposażenie uczniów w umiejętność podejmowania odważnych, samodzielnych 

decyzji, umiejętność uczenia się przez całe życie, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach 

kryzysowych.  

Ponadto absolwent Szkoły Podstawowej musi znać system kształcenia, oferty szkół 

ponadpodstawowych, świat zawodów, a także strukturę rynku pracy. 

Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga aktywności i umiejętności 

podejmowania trafnych decyzji. 

Rzeczywistość ekonomiczno–społeczno–polityczna wymusza nowe oczekiwania pracodawców 

wobec pracowników. Dynamizm innowacyjny wymaga ustawicznego uzupełniania wiedzy. 

Pożądanymi zachowaniami  w organizacjach są: inicjatywa, zaangażowanie, elastyczność, 

samodzielność, a także mobilność i niezależność. 

Zmienia się także charakter relacji między pracodawcą a pracownikiem. Zwiększa się 

odpowiedzialność uczestników rynku pracy za miejsce pracy i rozwój kariery zawodowej. 

Uczenie się przez całe życie i rozwijanie różnorodnych kompetencji, ułatwia dobre 

funkcjonowanie na rynku pracy. Atrakcyjność pracownika to wypadkowa jego wiedzy, 

umiejętności i motywacji. Wzorzec pracownika tzw. „organizacji przyszłości” to człowiek z 

dużymi umiejętnościami pracy zespołowej, otwarty na świat, odrzucający stereotypy i 

uprzedzenia. Dlatego istotnym zadaniem szkoły jest nauka nowych technik uczenia się i 

rozwoju. Ważnym aspektem są także treningi w zakresie umiejętności społecznych, które na 

dzisiejszym rynku pracy są wysoko cenione. 

Wszelkiego rodzaju wybory dotyczące zdobycia wykształcenia, czy kwalifikacji zawodowych 

wymagają coraz większej wiedzy o rynku pracy, rynku edukacyjnym i o sobie samym. Istotnym 

jest, aby dokonując wyboru, uczeń kierował się własnymi zdolnościami, pasjami, 

możliwościami, predyspozycjami, a nie niespełnionymi ambicjami rodziców czy wyborami 

rówieśników z klasy. 

Potrzeby te generują konieczność korzystania już w szkole z pomocy doradcy zawodowego, 

który koordynował będzie działania opracowane w Wewnątrzszkolnym Programie Doradztwa 

Zawodowego.  

Analiza czynników ważnych przy podejmowaniu pierwszych decyzji edukacyjno–zawodowych 

oraz diagnoza zapotrzebowania społeczności szkolnej na działania z tego zakresu zadecydowały 
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o treściach ujętych  w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego w Szkole 

Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku i we włączonych do tej szkoły 

oddziałach gimnazjalnych. 

II.  Diagnoza potrzeb społeczności szkolnej w zakresie pomocy uczniom w wyborze 

zawodu i kierunku kształcenia 

Diagnozę potrzeb szkoły na działania z zakresu doradztwa zawodowego dokonano na podstawie: 

- obserwacji, 

- rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami, 

- analizy dokumentów (dzienniki szkolne, sprawozdania), 

- konsultacji z przedstawicielami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych.  

Z diagnozy wynika jednoznacznie, że co trzeci uczeń nie uwzględnia w wyborze szkoły i 

zawodu predyspozycji, zainteresowań, cech osobowości i innych zasobów. 

Często uczniowie kierują się wyborami kolegów, dobrym dojazdem do szkoły, czy modą. 

Tymczasem adekwatna samoocena to pierwszy krok do trafnego wyboru zawodu. 

Drugim ważnym aspektem na, który wskazują zarówno uczniowie, nauczyciele i rodzice to 

konieczność przekazania rzetelnej informacja nt. szkół ponadpodstawowych (zasady i terminy 

rekrutacji, system nauki, możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych itp.). 

Ponadto niezbędne są także informacje nt. nowych zawodów i aktualnej sytuacji na rynku pracy.  

Szczególnej opieki wymagają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

niepełnosprawni, przewlekle chorzy oraz z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

Innym problemem jest zbytnie zainteresowanie uczniów uzyskujących słabe wyniki w nauce 

liceami ogólnokształcącymi. Wybory takie doprowadzają do porażek na egzaminie maturalnym, 

a nawet do nieukończenia szkoły, co skutkuje brakiem kwalifikacji zawodowych. 

Następnym ważnym obszarem, który wymaga opieki ze strony doradcy zawodowego w szkole to 

uwrażliwienie młodych ludzi na konieczność ustawicznego kształcenia się. Musimy większą 

wagę przykładać do tego, by nauczyć naszych uczniów uczenia się. Henry Adams powiedział 

„Ten wie wystarczająco dużo, kto wie, jak się uczyć”. 

Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wymaga także odpowiednich 

umiejętności np. bezpiecznego korzystania z Internetu, czy szybkiej umiejętności czytania i 

sporządzania notatek. 

Życie w dobie zmian, gdy liczy się przedsiębiorczość oraz wysokie kwalifikacje zawodowe, 

wymaga wyposażenia młodych ludzi w umiejętność podejmowania trafnych decyzji, twórczość, 

kreatywne myślenie, planowanie, umiejętność zarządzania czasem, a także stresem i wiele 

innych.  
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Ponadto szkoła powinna współpracować z takimi instytucjami jak: Urząd Pracy, Zakłady Pracy, 

Szkoły Ponadgimnazjalne/ Szkoły Ponadpodstawowe, Uczenie Wyższe, Ochotnicze Hufce 

Pracy, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne lub inne specjalistyczne, lekarze medycyny 

pracy. 

 

 

III. Podstawy prawne 

 

Prowadzenie działań związanych z orientacją zawodową w klasach I–VIII szkoły podstawowej 

reguluje m.in. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w której zapisano, ze system 

oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia, a także 

wymieniając zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego  oraz zajęcia prowadzone w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako jedne z podstawowych form działalności 

dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Szczegółowe regulacje wprowadza Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.  

 

Zgodnie z rozporządzeniem: 

 

- 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. 

- Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII  szkół podstawowych 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. 

 

IV. Założenia ogólne programu 

 

Program stanowi realizację jednolitej, uwzględniającej etapy rozwojowe uczestników oraz 

specyfikę typów szkół, systemowej koncepcji 

a) orientacji zawodowej rozumianej jako ogół działań o charakterze dydaktyczno-

wychowawczym ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów klas I–VI szkoły 

podstawowej pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji poprzez 
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poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i 

rynku pracy; 

b) doradztwa zawodowego rozumianego jako: uporządkowane  i zaplanowane działania 

mające na celu wspieranie uczniów klas VII–VIII oraz klas III oddziałów gimnazjalnych  

szkół podstawowych  w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji 

edukacyjnych i zawodowych. 

 

Program bazuje na kilku teoriach doradczych. Głównym kryterium doboru koncepcji była 

możliwość odniesienia procesu świadomego kształtowania własnej kariery do zmian 

rozwojowych, które warunkują realizacje treści na kolejnych etapach edukacyjnych. Zadania, 

jakie stawiane są doradztwu zawodowemu, powinny być dostosowane do możliwości 

poszczególnych grup odbiorców w zależności od ich wieku. 

 

Za jedną z istotnych koncepcji przyjęto teorię rozwoju psychospołecznego człowieka E. 

Eriksona ukazującą bieg życia człowieka jako sekwencję kolejnych konfliktów. 

 

We wczesnym wieku szkolnym (I etap edukacyjny) dziecko musi zmierzyć sie z konfliktem: 

pracowitość – poczucie niższości. Pozytywne rozwiązanie konfliktu związane jest z poczuciem 

bycia kompetentnym i umożliwia konstruktywne radzenie sobie z trudnościami. W przypadku 

negatywnego rozwiązania pojawia sie utrata wiary we własne możliwości, spadek 

zaangażowania zadaniowego i zbyt duże podporządkowanie innym (zależność). Rolą nauczycieli 

i wychowawców, a także rodziców, jest zatem prowokowanie uczniów do działań, w których 

mogą poczuć sie podmiotem i głównym wykonawcą działań. Jest to tym bardziej znaczące, ze 

edukacja wczesnoszkolna to okres adaptacji podmiotu do sytuacji, w których coraz częściej jest 

oceniane i porównywane do innych. 

 

W klasach nieco starszych IV-VI, konflikt pracowitość versus poczucie niższości może zostać 

rozwiązany poprzez takie działania jak: rozwijanie autorefleksji i strategii radzenia sobie z 

trudnościami i problemami, rozwijanie własnych zasobów, w tym umiejętności korzystania ze 

wsparcia innych oraz kształtowanie postawy wytrwałości w realizacji działań. Sukces 

w rozwiązaniu tego konfliktu prowadzi do zdobycia poczucia własnej kompetencji i decyduje o 

późniejszym stosunku do pracy, do ludzi, z którymi się pracuje oraz zdolności do sukcesu. 

Z kolejnym etapem rozwojowym 13–14- 15-latków związany jest tzw. konflikt tożsamości 

przejawiający sie stanem niepewności ról społecznych i poszukiwaniem własnej tożsamości 
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osobowej i zawodowej oraz okazji do manifestacji swojej niezależności. Efektem pozytywnego 

rozwiązania tego konfliktu jest ukształtowanie zintegrowanego poczucia własnego „ja”. 

Otrzymywane w tym okresie odpowiednie wsparcie i zachęta do odkrywania siebie owocują 

wysokim poziomem samokontroli i zwiększaniem samoświadomości. 

 

I etap edukacyjny to według ujęcia E. Ginzberga  okres przejścia od orientacji na zabawę do 

orientacji na prace, co wzmacniane jest poprzez odgrywanie różnorodnych ról zawodowych. 

Uczeń ćwiczy umiejętność planowania własnych działań i opracowuje na podstawie swoich 

doświadczeń strategie rozwiązywania pojawiających sie trudności. Kompetencje te mogą być 

wykorzystywane zarówno w szkole, jak i poza nią, np. na rynku pracy. Orientacja na pracę, a 

więc inicjowanie i podtrzymywanie działań ukierunkowanych na rozwiązanie konkretnego 

problemu (nawet pomimo niepowodzeń) ma kluczowe znaczenie w procesie kształtowania się 

zaangażowania zadaniowego i uogólnionej postawy do pracy i edukacji. 

 

Kolejny okres rozwojowy 10–12 lat to przejście z etapu fantazji do etapu zainteresowań, w 

którym uczeń kształtuje obraz samego siebie i własne „ja” zawodowe opierając się na własnych 

dokonaniach w rożnych obszarach oraz na podstawie relacji i identyfikacji ze światem 

dorosłych. Według E. Ginzberga na ten okres rozwojowy przypadają etap fantazji i wkraczanie 

w etap próby. W tym okresie zabawa m.in. w pełnienie rożnych ról zawodowych, stopniowo 

ukierunkowuje się na pracę, stanowiąc pierwsze, elementarne próby przyszłej identyfikacji 

zawodowej. Według koncepcji D. Super’a okres ten to przejście od etapu zainteresowań (od 11. 

do 12. roku życia) do kolejnego etapu, uświadamiania sobie własnych możliwości, zdolności 

oraz krystalizowania sie hierarchii wartości (od 13. do 14. roku życia), co związane jest z 

potrzeba doświadczania oraz – jak wynika z koncepcji E. Ginzberga – podejmowania prób 

sprawdzania owych możliwości (11–16 lat). 

 

Zgodnie z modułową strukturą programu w każdej klasie SP realizowane są cele ze wszystkich 

czterech wskazanych obszarów:  

 

Poznawanie własnych zasobów;  

Świat zawodów i rynek pracy;  

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; 

 Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.  
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Treści te są sukcesywnie pogłębiane/poszerzane w kolejnych latach kształcenia. 

Przewidziane w programie działania realizowane, zarówno w ramach orientacji zawodowej jak i 

doradztwa zawodowego,  powiązane są z treściami kształcenia ogólnego, co umożliwia uczniom 

dostrzeganie związków pomiędzy tym, czego się uczą, a swoją dalszą edukacją i przyszłą karierą 

zawodową. 

 

 

V. Cel ogólny orientacji zawodowej 

 

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

uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i pro aktywnej 

postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i 

wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji. 

 

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII oraz klas III oddziałów gomnazjalnych 

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. 

 

 

VI. Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia uczniów 

W programie uwzględniono treści programowe ujęte w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji 

Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego, załączniki 2 i 3. 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO  DLA KLAS 

I–VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

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

podstawowych 

 

1. Poznanie siebie   

Uczeń:  
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1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;   

1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;  

1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi; 

1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach; 

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

innych.  

 

2. Świat zawodów i rynek pracy   

Uczeń:  

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;  

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz 

opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach; 

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

przykładach;  

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

funkcjonuje;  

2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu; 2.6 posługuje się 

przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny.  

 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie   

Uczeń:  

3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;    

3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;  

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

 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych  

Uczeń:  

4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;  

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania 

niezbędne do realizacji celu;  

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego 

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

podstawowych  

 

1. Poznawanie własnych zasobów   

Uczeń:  

1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje; 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach 

życia;  

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski 

na przyszłość;  

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem 

zaciekawienia odbiorców. 

 

2. Świat zawodów i rynek pracy   

Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla 

poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w 

zawodach;   

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

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;  

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

twórczy i niekonwencjonalny;  

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

  

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie   

Uczeń: 

 3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz 

omawia swój indywidualny sposób nauki;  

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;  

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

  

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych   

Uczeń:  

4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;  
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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. 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO  DLA KLAS 

VII I VIII oraz III oddziałów gimnazjalnych SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

1. Poznawanie własnych zasobów   

Uczeń:  

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;   

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

predyspozycje zawodowe);  

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o 

sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł; 

 1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-

zawodowych;  

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i 

uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;  

 1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;  

1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.  

 

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.  
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3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie   

Uczeń: 

 3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwośc i 

dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;   

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych 

zasobów;  

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji 

pozaformalnej i nieformalnej;  

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.  

 

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; 

 4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów. 

 

Cele programu są spójne z celami kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.  

Uwzględniają wiedze, umiejętności i kompetencje społeczne rozwijane w ramach kształcenia 

ogólnego oraz zadania szkoły i cele edukacji poszczególnych przedmiotów, m.in. wiedzy o 

społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie, co umożliwia realizowanie programu 

zarówno podczas zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, jak i na zajęciach z wychowawcą, 

lekcjach przedmiotowych itp.   

 

VII. Warunki i sposoby realizacji programu 

 

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji: 

 

a. podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej (w ramach realizacji podstawy programowej); 
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b. 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, a także na zajęciach prowadzonych w 

formie indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez doradcę zawodowego (lub 

innych specjalistów, wychowawców, nauczycieli) 

 

c.  podczas wynikających z ramowych planów nauczania grupowych zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego, które są prowadzone przez doradcę zawodowego, 

 

d. podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole, np. 

spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów, absolwentami szkoły, wycieczki 

zawodoznawcze do przedsiębiorstw , instytucji publicznych, projekty edukacyjne(w tym Projekt 

„Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk), konkursy 

zawodoznawcze  lub poza nią (np. udział w targach edukacyjnych, festiwal zawodów, udział w 

wizytach zawodoznawczych w zakładach pracy).  

Dzięki tym wizytom uczniowie mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami 

zawodów/specjalności, a dzięki temu stają się otwarci i zorientowani na rynek pracy oraz 

pracodawców, a ponadto mogą odnieść wymagania danego zawodu do swoich potrzeb i 

możliwości 

 

 

W realizację programu orientacji zawodowej powinni zostać włączeni rodzice, przedstawiciele 

instytucji oświatowych zajmujących się doradztwem zawodowym (m.in.  specjaliści z poradni 

psychologiczno-pedagogicznych oraz pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli), jednostki 

samorządu terytorialnego (organy prowadzące szkoły), placówki kształcenia praktycznego oraz 

otoczenie społeczno-gospodarcze szkół, przez które należy rozumieć: pracodawców 

/przedsiębiorców, organizacje pracodawców, instytucje edukacyjne i instytucje działające na 

rynku pracy (np. powiatowy urząd pracy, Ochotnicze Hufce Pracy), uczelnie wyższe, specjalne 

strefy ekonomiczne itp. 

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na współpracę z rodzicami w zakresie wspomagania ucznia w 

poznawaniu własnego potencjału i możliwości oraz kształtowania jego samodzielności i postawy 



str. 13 
 

proaktywnej. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki włączaniu rodziców w działania szkoły i 

angażowanie ich do rożnych form działań doradczych, np. organizacji wizyt w zakładach pracy, 

spotkań z rodzicem opowiadającym o danym zawodzie/ścieżce kariery zawodowej. 

Zaangażowanie w tego typu działania powinny dawać rodzicom możliwość wykorzystania 

własnych doświadczeń i kompetencji zawodowych oraz stwarzać okazję do osobistej satysfakcji. 

 

Zajęcia w ramach orientacji zawodowej powinny być prowadzone z wykorzystaniem metod 

aktywizujących, dobieranych z uwzględnieniem m.in.: wieku uczestników zajęć oraz celów, 

jakie mają zostać osiągnięte. Warto wykorzystywać metodę projektu. 

 

VIII. Weryfikacja efektów zajęć – zamiast oceniania 

 

Zamiast tradycyjnego oceniania rekomenduje sie, aby podczas zajęć kształtować umiejętność uczniów do 

autorefleksji i samooceny. Sprzyja to budowaniu większej otwartości uczniów, ich aktywności i 

zaangażowania, motywacji do udziału w dyskusjach i do wyrażania własnych opinii, jak również skłania 

do refleksji. 

 

 

Weryfikacja efektów zajęć może odbywać się poprzez: 

• pytania ewaluacyjne do uczniów (umożliwiające uczniom np. samoocenę własnej aktywności 

na zajęciach, samoocenę stopnia zrozumienia/przyswojenia poruszanych treści, ocenę 

efektywności poszczególnych zadań lub sytuacji dydaktycznych, ocenę poczucia satysfakcji z 

pracy zespołowej); 

• autorefleksje uczniów (swobodne wypowiedzi zarówno na rozpoczęcie, jak i zakończenie 

zajęć); 

• obserwacje osiągnięć ucznia (np. z wykorzystaniem przez prowadzącego skal obserwacyjnych 

uwzględniających wybrane czynniki, np.: motywację uczniów do pracy na zajęciach lub 

poszczególnych zadań, zaangażowanie w pracę zespołową, kreatywność), 

• analizę wytworów pracy uczniów, 

• portfolio zawierające efekty pracy uczniów, 

• ankiety ewaluacyjne. 

 

VII. Rekomendacje dotyczące obudowy dydaktycznej programu 
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Na potrzeby realizacji programu rekomendujemy korzystanie z zasobów dydaktycznych 

gromadzonych i aktualizowanych  przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie na stronie 

www.doradztwo.ore.edu.pl (szczególnie scenariusze lekcji) oraz publikacji dostępnych na 

stronie www.euroguidance.pl 

Strona internetowa Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży  

www.cdzdm.pl 

Strona internetowa Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej 

(funkcjonujące w ramach CDZdM)  

www.obserwatorium-poznan.pl 

Strona internetowa Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  

www.kwalifikacje.gov.pl 

wyszukiwarka kwalifikacji www.rejestr.kwalifikacje.gov.pl.  

Strona internetowa Ośrodka Rozwoju Edukacji  

www.ore.pl 

Strona internetowa Ochotniczych Hufców Pracy  

www.ohp.pl 

Wortal publicznych służb zatrudnienia  

www.psz.praca.gov.pl 

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu  

www.poznan.praca.gov.pl 

www.absolwenci.poznan.pl 

Portal www.wybierzstudia.nauka.gov.pl 

 

VIII. Ewaluacja programu 

 

Program Wewnatrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego powinien podlegać ewaluacji.  

Efektem tego powinno być doskonalenie niniejszego programu służące dostosowaniu go do 

potrzeb i możliwości uczniów, potrzeb szkoły oraz lokalnego rynku pracy.                                          

Realizacja programu powinna być na bieżąco monitorowana. 

 

Proponowane techniki analizy jakościowej programu to: 

• analiza dokumentacji (dzienniki – tematy zajęć), 

• analiza wytworów uczniów, 

http://www.doradztwo.ore.edu.pl/
http://www.euroguidance.pl/
http://www.cdzdm.pl/
http://www.obserwatorium-poznan.pl/
http://www.ore.pl/
http://www.ohp.pl/
http://www.psz.praca.gov.pl/
http://www.poznan.praca.gov.pl/
http://www.absolwenci.poznan.pl/
http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl/
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• obserwacja poziomu zaangażowania i motywacji, zachowań uczniów, 

• rozmowa doradcza z uczniem. 

 

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Wyrzysku wdrażany  będzie program 

realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

 

Klasy I-III 

 – odpowiedzialni: nauczyciele wychowawcy, pedagog oddziałów młodszych, doradca 

zawodowy 

- terminy: realizacja minimum 1 zajęcia w miesiącu, w roku szkolnym 2018/2019 

 

Proponowane scenariusze zajęć z uczniami  

 

Lubię to! Każdy ma swoje zainteresowania.  

Gala talentów – jesteśmy mistrzami!  

Fryderyk Chopin – jak rozwijają się zainteresowania?  

Brawo ja! – prezentacja własnych talentów.  

Sprawne ręce mogą więcej, czyli jak zrobić coś z niczego. Słodka matematyka.  

Kto buduje dom?  

Zawód moich rodziców.  

Miasteczko zawodów.  

Trofea zawodowe – Poznajemy zawody ludzi, których spotkaliśmy w…  

W centrum handlowym.  

Halo! Usterka! Szukam pomocy.  

Reporterskim okiem – wywiad z pracownikami szkoły.  

W zwierzyńcu.  

Moja mama wszystko potrafi.  

Dzisiejszy Jaś – kim będzie jako Jan?  

Zawody na celowniku.  

Miłośnik to ja i ty.  

Po co się uczę?  

Detektyw Głoska na tropie, czyli poszukuję, gdy nie wiem.  
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Jak zmieścić dzień w słoju?  

Jutro pojedziemy daleko!  

 

Proponowane scenariusze spotkań z rodzicami  

 

Lato, lato, lato czeka!  

Bądź menagerem talentu dziecka.  

Zadanie – TAK, ale jak?  

 

Proponowane scenariusze spotkań rady pedagogicznej  

 

Orientacja zawodowa dla mniej i bardziej zorientowanych.  

 

Klasy IV- VI   

Odpowiedzialni – wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, pedagog, doradca zawodowy. 

- terminy realizacja minimum 1 zajęcia w miesiącu w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

Proponowane scenariusze zajęć z uczniami  

 

Ja – to znaczy kto?  

Moc jest ze mną – ja też jestem Supermanem.  

Dzień Kreatywnych Pasjonatow.  

Dzień Mistrza.  

Nie tylko czas leczy rany – grupa zawodow medycznych.  

Zawodowy idol – szablon scenariusza. Zawodowy idol – Czy Picasso też był kiedyś dzieckiem?  

Zawodowy idol – Czy płotki biegają przez płotki?  

Kucharz, kelner dwa bratanki, czyli o podobieństwie zawodów.  

Po co mi ta praca? 

Zdrowy styl życia jako przygotowanie do pełnienia ról zawodowych.  

Wybieram ten zawód, bo…  

I ty możesz zostać MacGyver’em.  

Jak oszczędzić pierwszy milion?  

Kiedy zaczynamy się uczyć i kiedy kończymy?  
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Jak uczyć się szybciej i efektywniej – moj indywidualny styl uczenia się.  

Umiejętności – od przeszłości do przyszłości.  

Kolorowa podroż po świecie edukacji.  

Przedmioty, które lubię – jako drogowskazy zawodowe.  

Gotowi? Trzy, dwa, jeden, SMART!  

Proponowane scenariusze spotkań z rodzicami  

Czy i kiedy „spoczywamy na laurach”?  

 

Proponowane scenariusze spotkań z rodzicami  

 

Lato, lato, lato czeka!  

Bądź menagerem talentu dziecka.  

Zadanie – TAK, ale jak?  

 

Proponowane scenariusze spotkań rady pedagogicznej  

 

Orientacja zawodowa dla mniej i bardziej zorientowanych.  

 

 

 

Klasy VII- VIII   

Odpowiedzialni – wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, pedagog, doradca zawodowy. 

- terminy: wychowawcy  realizacja minimum 1 zajęć w miesiącu w roku szkolnym 2018/2019 

  doradca zawodowy realizacja po 10 godzin w kl. VII i kl. VIII  w II semestrze roku szkolnego   

2018/2019 

 

Klasy III gimnazjalne  

Odpowiedzialni – wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, pedagog, doradca zawodowy. 

- terminy: wychowawcy  realizacja minimum 1 zajęć w miesiącu w roku szkolnym 2018/2019 

                 Doradca zawodowy  projektu „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego 

w Gminie Wyrzysk” – semestr I – 2018/2019 

 

 

Proponowane scenariusze zajęć z uczniami  
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Moje umiejętności – moje sukcesy.  

Zdolności i uzdolnienia.  

Ja w moich oczach.  

Ja w oczach innych. Część I.  

Ja w oczach innych. Część II.  

Temperament jak z bajki.  

Moje portfolio i e-portfolio. Część I.  

Moje portfolio i e-portfolio. Część II.  

Moje portfolio i e-portfolio. Część III.  

Czy i ja mogę być bohaterem?  

Ograniczenia czy możliwości? Jakie wartości są dla mnie ważne?  

Rozpoznaję swoje aspiracje. Zawody wokół nas.  

Marzenia do spełnienia.  

W jakich zawodach wykorzystam wiedzę z …?  

Rzemiosło – alternatywą dla młodych zawodowców.  

Startujemy zawodowo – Zawodoznawcza Liga Klas.  

„W roli głównej…” – wywiad z przedstawicielem zawodu.  

Jak scharakteryzować współczesny rynek pracy?  

Nowe zawody na rynku pracy.  

Moje zasoby a oczekiwania pracodawców.  

Autoprezentacja, czyli sztuka przedstawiania siebie. 

Praca jako wartość w życiu człowieka.  

Wolontariat – wstępem do kariery.  

Szkoły zawodowe – szkołami pozytywnego wyboru.  

Informacje w zasięgu ręki, czyli poznaję ofertę szkół ponadpodstawowych.  

Szkoła podstawowa i co dalej? Moja edukacyjna przygoda.  

W szkole czy poza szkołą? Gdzie się uczymy? Co gwarantuje mi szkoła? Kwalifikacje i 

kompetencje.  

Wybieram zawód czy szkołę.  

Jak długo uczymy się? Część I.  

Jak długo uczymy się? Część II.  

Kariera zawodowa. Co w trawie piszczy? Jak wybrać szkołę?  

Kim chcę zostać w przyszłości? Doradca zawodowy. Kto to taki?  



str. 19 
 

Co dwie głowy, to nie jedna. Kto może mi pomóc w wyborze szkoły i zawodu?  

Czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu 

Świat zawodów i rynek pracy 

Indywidualne predyspozycje zawodowe 

Zainteresowania, talenty i pasje 

Kompetencje kluczowe w rozwoju zawodowym 

System szkolnictwa 

Rekrutacja do szkól 

 

 

 

Proponowane scenariusze spotkań z rodzicami  

 

Szkoła podstawowa i co dalej? Możliwe ścieżki kształcenia.  

Co wiem o wyborach mojego dziecka?  

Doradztwo zawodowe. Dlaczego jest ważne?  

Jak wspierać dziecko w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej? Kto pyta, nie błądzi. 

Poznajemy lokalną ofertę szkół ponadpodstawowych.  

Pomagam dziecku określać predyspozycje i formować plany edukacyjno-zawodowe.  

Przewidzieć przyszłość – trendy rynku pracy.  

Razem dla przyszłości dzieci – współpraca rodziców i szkoły w podejmowaniu działań z zakresu 

doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.  

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – krok po kroku.  

Rodzic jako doradca.  

Wiedza o zawodach a kariera zawodowa mojego dziecka.  

Proponowane scenariusze spotkań rady pedagogicznej  

Bądź twórcą własnej kariery – aktywny udział szkoły w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery 

(OTK).  

Dostępne zasoby z zakresu doradztwa zawodowego.  

Ewaluacja działań, podjętych przez szkołę, z zakresu doradztwa zawodowego. 285 

Od animatora do wychowawcy – nowe role doradcze w przygotowaniu ucznia do aktywnego 

projektowania przyszłości edukacyjnej i zawodowej.  

Planujemy działania w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) 

w szkole podstawowej.  
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Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań 

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wyrzysku  

- Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Pile 

- Rada Rodziców Szkoły 

- Ochotnicze Hufce Pracy 

-  Zakłady pracy na terenie Gminy Wyrzysk, np. „Dolina Noteci” 

- Komenda Hufca Piła - ZHP 

- CKZiU w Wyrzysku 

 

 

Opracowanie: 

                                                                                                     mgr Agnieszka Mela - Kartosz 

nauczyciel doradca zawodowy 

 


