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Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z 

późn zm.) Art. 98 ust. 1 Statut szkoły zawiera w szczególności: 

16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

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

zawodowego (Dz.U. 2019 poz. 325) § 4. 1. Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się 

program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego. 
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I. Podstawa prawna. 
 

● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 
r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) zobowiązuje placówki oświatowe do „przygotowania 
uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia”.  

 
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. 
Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416) nakładają na 
dyrektorów i rady pedagogiczne „obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego systemu 
poradnictwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i 
zawodu". 

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

doradztwa zawodowego oraz zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej jako jedne z podstawowych form działalności dydaktyczno-
wychowawczej szkoły.  

 
● 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. 2017 poz. 1591 z dnia 25 sierpnia 2017 
r.) wymienia zadania doradcy zawodowego w szkole. 

 
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie 

doradztwa zawodowego (Dz.U. 2018 poz. 1675, dnia 30 sierpnia 2018 r.) 
 

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie 
doradztwa zawodowego (Dz.U. 2019 poz. 325, dnia 20 lutego 2019 r.) 

 
 
II.  Wstęp i podstawowe pojęcia z zakresu orientacji, poradnictwa i 
doradztwa zawodowego. 
 
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) -  celowe, uporządkowane i 
wzajemnie powiązane działania podejmowane przez szkołę w celu przygotowania uczniów 
do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. System określa: 
- role i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań,  
- metody i formy pracy. 
- czas i miejsce realizacji zadań, 
- oczekiwane efekty. 
 
Działania związane z doradztwem zawodowym – ogół zaplanowanych i systematycznych 
działań podejmowanych przez szkołę, których celem jest przygotowanie i wspieranie 
uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Działania te obejmują m.in. 
zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia 
i zawodu, działania skierowane do rodziców i nauczycieli, współpracę z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym. 
 



Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego – zajęcia grupowe organizowane dla uczniów 
klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego 
i technikum, których wymiar określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 
marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 
r., poz. 703).  
 
Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – zajęcia indywidualne i 
grupowe prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Ustawa Prawo 
oświatowe art. 109.1. pkt 5 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 
sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach – Dz.U. z 
2017 r., poz. 1591). 
 
Preorientacja zawodowa – ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych 
przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym 
do środowiska pracy. 
 
Orientacja zawodowa – ogół działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym 
ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów klas I–IV szkoły podstawowej pozytywnych i 
proaktywnych postaw wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych 
zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy. 
 
Doradztwo zawodowe – uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie 
uczniów klas VII–VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych w procesie 
świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych, a także zawodowych.  
 
 
III. Cele, zadania i treści wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 
zawodowego. 
 
Funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego pomaga uczniom 
w samopoznaniu własnych predyspozycji zawodowych (osobowości, potrzeb, uzdolnień, 
zainteresowań, możliwości) w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu 
startu zawodowego, to cel którego realizacja niesie wiele korzyści. U podstaw wprowadzenia 
WSDZ w szkole leży przekonanie, że środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w 
kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów. 
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego zakłada, że: 
1. Wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem 

rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia. 
2. Na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom 

wykształcenia oraz wpływ środowiska. 
3. Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz 

z upływem czasu. 
 

Zadaniem szkoły jest udzielanie pomocy uczniom w osiąganiu umiejętności podejmowania 
decyzji o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia, a zwłaszcza: 

1. Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny. 
Modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości 
(zawyżona lub zaniżona). 



2. Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach oraz aktualnej 
sytuacji na rynku pracy. 

3. Kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami 
wybieranego zawodu. 

4. Zapoznanie uczniów i rodziców ze strukturą szkolnictwa oraz kryteriami naboru 
do szkół ponadgimnazjalnych. 

5. Współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań. 
 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w ramach pracy z uczniami 
obejmuje: 
- poznawanie siebie; 
 - autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych, poznawanie zawodów; 
- doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania; 
- analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i 
międzynarodowym rynku pracy; 
- indywidualną pracę z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu; 
- udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej; 
- pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego; 
- konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów; 
- pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno-
zawodowego; 
- kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego; 
 - udział w dniach otwartych szkół; 
 - udział w targach edukacyjnych; 
 - organizowanie uczniowskiego wolontariatu; 
 - tworzenie możliwości indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na terenie szkoły. 
 
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w ramach pracy z rodzicami 
obejmuje: 
- prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów; 
- zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania 
decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci; 
- włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych 
szkoły; 
- indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, 
decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.; 
 
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w ramach pracy z nauczycielami 
(Radą Pedagogiczną) obejmuje: 
 - utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 
zgodnie ze statutem szkoły; 
- określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu 
wychowawczego szkoły na każdy rok nauki; 
- realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej przez 
wychowawców na godzinach wychowawczych oraz na innych przedmiotach przez 
nauczycieli uczących; 
- identyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do zmian. 

  
 



Celem orientacji zawodowej w klasach I- 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.  
 
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. 
 
Cele ogólne: 
 

● Przygotowanie do wyboru kierunków kształcenia i zawodu poprzez poznanie swoich 
mocnych stron, predyspozycji, zasobów i możliwości oraz poznanie rynku pracy. 

● Przygotowanie uczniów do radzenia sobie z ciągłymi zmianami we współczesnym 
świecie. 

● Kształtowanie proaktywnych postaw i gotowości do podnoszenia swoich kwalifikacji, 
ustawicznego dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności. 

● Wspieranie uczniów w doradzaniu kierunków dalszego kształcenia, wyboru zawodu i 
planowania kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie. 

● Wspieranie nauczycieli i rodziców w organizowaniu wewnętrznego systemu 
doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia  

  
Cele szczegółowe: 
 
Uczeń powinien: 

● posiadać informacje na temat różnych grup zawodowych (charakter wykonywanej 
pracy, wymagania, przeciwskazania zdrowotne); 

● rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności i wiedzieć jak się uczyć; 
● rozwijać tzw. „umiejętności miękkie” (takie jak umiejętność pracy w zespole, 

skuteczna komunikacja); 
● być otwarty i przygotowany na wyzwania współczesnego świata (gotowym do 

zmian); 
● zdobyć aktualną  wiedzę z zakresu rynku edukacyjnego, rynku pracy, zawodów 

przyszłości, kierunków studiów; 
● znać swoje predyspozycje zawodowe, mocne i słabe strony i ograniczenia, 

umiejętności, zainteresowania i uzdolnienia; 
● nabyć umiejętności opracowania własnego planu działania i myślenia o swojej 

przyszłości. 
 

Rodzice powinni: 
● zostać wyposażeni w wiedzę z zakresu rynku edukacyjnego – oferty szkół, 

kształcenie; 
● być uświadomieni o istotnej roli rodzica w procesie przygotowania dziecka do 

wyborów edukacyjno – zawodowych; 
● uzyskać pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych dziecka i wspólnym 

planowaniu drogi zawodowej; 
● wiedzieć gdzie szukać źródeł informacji. 

 
 



Nauczyciele powinni:  
● potrafić diagnozować potrzeby i zasoby uczniów; 
● umożliwiać rozwój zainteresowań i zdolności uczniów; 
● realizować tematy zawodoznawcze; 
● wspierać rodziców w procesie doradczym;  
● analizować losy absolwentów. 

 
 
IV. Metody i formy realizacji programu. 
 
Celem proponowanych zajęć jest wprowadzenie młodzieży w dziedzinę dokonywania 
wyborów i podejmowania ważnych dla ich przyszłości decyzji, a także zachęcanie uczniów 
do aktywnego poznawania własnych preferencji zawodowych i pobudzania do twórczej pracy 
nad sobą. Przedstawione materiały mogą być wykorzystane do pracy grupowej 
i indywidualnej pracy z uczniem. 
Zajęcia mogą odbywać się w grupach oraz indywidualnie, w ramach zajęć z doradcą 
zawodowym, godzin wychowawczych lub zajęć przedmiotowych. Wszystkie proponowane 
ankiety, kwestionariusze, testy mają na celu pomóc młodzieży zdobyć wiedzę o sobie. 
Uczniowie mogą omówić swój indywidualny profil predyspozycji zawodowych z doradcą 
zawodowym. 
  
Przykłady działań kierowanych do uczniów:  

● udzielanie porad i konsultacji indywidualnych;  
● prowadzenie zajęć grupowych; 
● 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;  
● stwarzanie okazji do udziału w wydarzeniach takich jak np. targi edukacyjne;  
● informowanie o ofercie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych i umożliwianie 

udziału w spotkaniach informacyjnych z ich przedstawicielami;  
● wspieranie uczniów w przygotowaniu Indywidualnych Planów Działania (IPD);  
● organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów; w miarę możliwości on-line 
● organizowanie spotkań z inspirującymi osobami (pasjonatami, autorami 

innowacyjnych rozwiązań – młodymi ludźmi, którzy odnieśli sukces zawodowy); w 
miarę możliwości on line 

● 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, dziennik 
elektroniczny;  

● organizowanie imprez o charakterze zawodoznawczym, np. konkursy, festiwale czy 
prezentacje zawodów;  

● umożliwianie uczniom udziału w tzw. lekcjach zawodoznawczych organizowanych 
przez szkoły ponadpodstawowe;  



● 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. 
 

Przykłady działań kierowanych do rodziców: 
● organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym w szkole; 
● inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji działających na rynku pracy; 
● prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów; 
● informowanie o targach edukacyjnych; 
● udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez: 

stronę www szkoły, szkolne konto Facebooka, tablice informacyjne, dziennik 
elektroniczny); 

● włączanie rodziców w szkolne działania związane z orientacją zawodową i 
doradztwem zawodowym. 
 

Przykłady działań kierowanych do nauczycieli, wychowawców, specjalistów: 
● umożliwienie udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa zawodowego; 
● zwoływanie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej; 
● organizowanie wizyt studyjnych w firmach; 
● udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego; 
● wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego. 

 
Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym 
W szkole podstawowej w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym 
zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele 
wychowawcy, nauczyciele, nauczyciel-wychowawca w świetlicy szkolnej, nauczyciel-
bibliotekarz, specjaliści (m.in. pedagog, psycholog, doradca zawodowy) oraz inne osoby 
zatrudnione w szkole, np. pielęgniarka szkolna. Poniżej przedstawiono zakresy działań z 
obszaru doradztwa dla poszczególnych osób i formę organizacji wewnątrzszkolnego systemu 
doradztwa zawodowego. 
 
Dyrektor: 

● odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym; 
● współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ; 
● 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: 
● systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na 

działania związane z doradztwem zawodowym; 
● opracowuje i koordynuje we współpracy z innymi nauczycielami, w tym 

wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami  lub pedagogami, 
programu doradztwa zawodowego 



● wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań 
związanych z doradztwem zawodowym; 

● koordynuje działalność informacyjno- doradczą realizowaną przez szkołę, w tym 
gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

● prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu; 
- określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 
- pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 
- prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów. 

● planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania 
związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z 
wychowawcami, nauczycielami i specjalistami; 

● współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z orientacją 
zawodową  i doradztwem zawodowym; 

● wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ; 
● gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z orientacją zawodową oraz 

doradztwem zawodowym; 
● współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

instytucjami działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-
gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego. 
 

 
Doradztwo zawodowe dla uczniów jest realizowane w szczególności: 

 
 

● w klasach I- VI na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego  

● w klasach VII- VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego  

● w klasach VII-VIII podczas grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym 
prowadzonych przez  doradcę zawodowego; 

● dla klas I-VIII zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 
prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej,  

● dla klas I-VIII na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem 
● w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci i uczniów 

środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w 
szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach i centrach (w 
okresie pandemii w miarę możliwości wizyty wirtualne i spotkania on line) 

● podczas zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia;  

● podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w 
szkole ( np. projekty edukacyjne, konkursy zawodoznawcze, spotkania z 
przedstawicielami zawodów) lub poza nią (np. udział w targach edukacyjnych, 
festiwalu zawodów, wycieczkach do zakładów pracy, szkół ponadpodstawowych);  

● poprzez udzielanie porad i konsultacji indywidualnych;  
● poprzez udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i 

innych e-zasobów) ułatwiających samopoznanie, podejmowanie decyzji 
edukacyjnych i zawodowych;  

● organizowanie kącików zawodoznawczych, np. w świetlicy szkolnej, w salach 
edukacji wczesnoszkolnej 



 
 
Wychowawcy, nauczyciele, specjaliści, nauczyciele-wychowawcy w świetlicy szkolnej, 
nauczyciele-bibliotekarze : 
  

● określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 
● eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści 

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

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

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

zawodowej; 
● współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-

zawodowej ich dzieci; 
● współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w 

zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 
 

 
Zadania  nauczycieli poszczególnych przedmiotów w odniesieniu do doradztwa 
zawodowego: 
 
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczą wyszukiwania informacji na temat edukacji i 
zawodów za pomocą słowników, encyklopedii, komputera. Wdrażają do podejmowania 
obowiązków i rzetelnego ich wypełniania. Zapoznają z pojęciem pracy i wynagrodzenia 
pieniężnego oraz sytuacji ekonomicznej rodziny. Przedstawiają znaczenie pracy w życiu 
człowieka, omawiają z dziećmi zawody ich najbliższych, prezentują charakterystykę pracy w 
różnych zawodach. Rozwijają zainteresowania, zapoznają ze sposobami powstawania 
różnych przedmiotów, uczą podstawowych umiejętności technicznych. 
 
Nauczyciele-wychowawcy świetlicy aranżują zabawy sprzyjające poznawaniu różnych 
zawodów, organizują kąciki zawodowe w świetlicy. 
 
Nauczyciel informatyki 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. 
 
Nauczyciele języka polskiego omawiają charakter pracy w różnych zawodach, uczą 
tworzenia wypowiedzi: pisania życiorysu, podania, ogłoszenia, listu oficjalnego 
(dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji). Kształtują umiejętność operowania słownictwem 
z kręgu: szkoła i nauka, środowisko społeczne. Wdrażają do samokształcenia i docierania do 
informacji za pomocą słowników, encyklopedii. Pokazują znaczenie komunikacji 
niewerbalnej w autoprezentacji. 
 



Nauczyciele matematyki uczą gromadzenia i porządkowania danych o edukacji i zawodach, 
odczytywania i interpretacji danych w tekstach, tablicach i wykresach. Kształtują umiejętność 
posługiwania się procentami, zapoznają z zawodami z dziedziny księgowości i 
rachunkowości. Uczą planowania czynności z wykorzystaniem kalendarza (wykonywanie 
obliczeń) oraz dzielenia zadań na etapy. 
 
Nauczyciele języków obcych zapoznają z zasobem języka dotyczącym szkoły i pracy oraz 
cech charakteru i umiejętności. Prezentują uczniom filmy o zawodach w języku obcym. Uczą 
tworzenia kilkuzdaniowych wypowiedzi na temat swoich umiejętności (prezentacja siebie). 
Zachęcają do pracy zespołowej metodą projektu. 
 
Nauczyciele przyrody omawiają stan zdrowia i choroby człowieka nawiązując do 
przeciwwskazań zdrowotnych w wybranych zawodach. Wykazują znaczenie odpoczynku w 
życiu człowieka, prawidłowych warunków nauki i pracy, zasad uczenia się. Wdrażają do 
planowania dnia i organizowania pracy własnej. Zapoznają z zawodami z dziedziny 
meteorologii, rolnictwa, biologii, leśnictwa, ochrony środowiska, fizyki, chemii, geografii, 
ochrony zdrowia, astronomii. 
 
Nauczyciele historii i społeczeństwa 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. Omawiają z uczniami funkcjonowanie 
przemysłu, warunki pracy w fabryce dawniej i dziś. Prezentują podstawowe cechy obecnego 
systemu gospodarczego. 
 
Nauczyciele wychowania fizycznego omawiając trening zdrowotny, pomagają opracować 
rozkład dnia ucznia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem 
umysłowym i fizycznym. 
 
Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie prowadzą lekcje na temat ról społecznych i 
modeli życia. Zapoznają ze sposobem pracy instytucji działających na rzecz dziecka i 
rodziny. Kształtują u uczniów poczucie odpowiedzialności za własny rozwój. 
 
Nauczyciele etyki przedstawiają 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. Uczą prowadzenia dyskusji i 
umiejętności uzasadniania opinii dotyczących zjawisk w społeczności lokalnej 
 
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. 
 



Nauczyciel techniki opisuje funkcje urządzeń technicznych, omawia kolejność działań 
technologicznych, organizacje miejsca pracy i szacowanie czasu jej trwania. Uczy 
posługiwania się narzędziami do obróbki ręcznej. 
 
Ponadto nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań umożliwiające 
uczniom rozwijanie swoich zdolności i umiejętności. 

 
Nauczyciele-bibliotekarze: 

● opracowują, aktualizują i udostępniają zasoby dotyczące doradztwa zawodowego; 
● organizują spotkania autorskie, prezentując przy tym konkretny zawód. 

 
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. 

 
Przykłady eksponowania treści programowych orientacji zawodowej i doradztwa 
zawodowego w trakcie bieżącej pracy z uczniami: 

• prezentowanie sylwetek (biografii) twórców, naukowców, wynalazców, z 
wyszczególnieniem ścieżki naukowej i zawodowej; 

• prezentowanie narzędzi używanych w różnych zawodach (np. mikroskopu); 
• podkreślanie użyteczności danej treści w konkretnym zawodzie (np. 

umiejętność policzenia powierzchni czy objętości jest potrzebna w pracach 
budowlanych); 

• podczas przedstawiania klasie regulaminu bhp, przekazywanie informacji 
dotyczących zawodów typu ratownik medyczny czy strażak. 

 
V. Ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 
 
Ewaluacja realizacji działań z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego dokonywana jest 
na bieżąco przez, wyznaczonego przez Dyrektora, koordynatora systemu doradztwa 
zawodowego w szkole na podstawie rozmów z uczniami, rodzicami i wychowawcami klas 
oraz analizy dokumentacji szkolnej, a następnie przedstawiona w postaci sprawozdania na 
koniec każdego semestru.   
Ewaluacja odnosi się do wszystkich działań, skierowanych do młodzieży: 
• udzielanej informacji, 
• rozmów indywidualnych, 
• pracy grupowej. 
 
VI. TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO 
Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I–III szkoły 
podstawowej 
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  
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. 

 
TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA 
KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 
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; 
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-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 
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. 
 
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; 
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.   
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