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I Wstęp 

 

 Istotnym problemem młodego pokolenia jest odpowiedzialność za własną przyszłość 

zawodową. Oznacza to, świadome i realistyczne planowanie własnej kariery szkolno-

zawodowej oraz samodzielne modyfikowanie swoich aspiracji i kwalifikacji zawodowych 

właściwych dla rynku pracy. Adekwatnie do przemian społeczno-gospodarczych, wzrosło 

zapotrzebowanie na profesjonalne poradnictwo zawodowe i rzetelną informację. Istotnym 

elementem edukacji zawodowej jest wyposażenie uczniów w niezbędne wiadomości 

i umiejętności przydatne podczas podejmowania racjonalnych i trafnych decyzji szkolnych 

i zawodowych.  

Coraz częściej widoczne są skrajne postawy względem pracy, którym towarzyszą 

często komunikaty podkreślające brak perspektyw i możliwości osobistego rozwoju w kraju 

oraz deklaracje chęci wyjazdu za granicę w celach zarobkowych i osiedleńczych.  

 Realia takie, jak między innymi bezrobocie zmuszają nas do podejmowania coraz 

bardziej intensywnych działań na rzecz zwiększenia wśród młodzieży umiejętności 

świadomego i aktywnego wejścia na rynek pracy. W obliczu sytuacji społeczno-gospodarczej, 

procesów globalizacyjnych niosących za sobą między innymi zmiany kulturowe i mentalne, 

często bolesne dla młodzieży, ale także dla osób dorosłych, szkoły zobligowane są do 

aktywnego uczestniczenia w procesie, który pomaga w planowaniu i realizacji kariery 

edukacyjno- zawodowej.  

Obserwacja życia codziennego wskazuje na to, iż nie wszyscy ludzie są zadowoleni 

z wykonywanej przez siebie pracy. W związku z pojawieniem się na rynku pracy problemu 

bezrobocia i wciąż rosnącym tempem życia nikogo nie stać na przypadkowe wybory zarówno 

ze względów ekonomicznych (koszty edukacji i przekwalifikowania), jaki z uwagi 

na wysokie koszty emocjonalne (frustracja, niezadowolenie, brak pewności siebie i poczucia 

własnej wartości). Wybór zawodu nie może być traktowany jednorazowo. Jest to proces 

zaczynający się już w dzieciństwie i w zasadzie trwający całe życie. Obecny rynek pracy 

wymusza bowiem nawet kilkakrotną zmianę profesji. Wielu uczniów decyduje o swoim życiu 

zawodowym w sposób przypadkowy i nieprzemyślany. Celem programu doradztwa 

zawodowego realizowanego w naszej szkole jest przygotowanie uczniów do dokonania 

trafnego wyboru  dalszej drogi kształcenia. 
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II PODSTAWA PRAWNA 

 

Akty prawne regulujące funkcjonowanie poradnictwa zawodowego w systemie edukacji: 

 

1. 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 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych  planów nauczania dla publicznych szkół 

5. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym 

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

doradztwa zawodowego  

8. Statut Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu. 

 

 

 

 

 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356
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III CELE: 

Cel główny: 

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 

 

Przygotowanie uczniów do dokonania trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia. 

Cele szczegółowe: 

 określenie zainteresowań i preferencji zawodowych uczniów, 

 dostarczenie uczniom wiedzy o zawodach i rynku pracy, 

 dostarczenie uczniom informacji o możliwościach zatrudnienia, 

 zapoznanie ze strukturą szkolnictwa i kryteriami przyjęć do szkół branżowych, 

techników i liceów ogólnokształcących, 

 przedstawienie uczniom zasad elektronicznej rekrutacji do szkół branżowych, 

techników i liceów ogólnokształcących; pomoc w trakcie tego procesu, 

 zapoznanie uczniów z ofertą szkół branżowych, techników i liceów 

ogólnokształcących, 

 przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach trudnych (tj. poszukiwanie pracy, 

bezrobocie),  

 wspieranie działań w zakresie rozwoju edukacyjnego  i zawodowego ucznia, a także 

planowania kariery zawodowej; 

 kształtowanie umiejętności określania swoich celów życiowych, mocnych i słabych 

stron, 

 uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania oceny swojego stanu zdrowia 

(ograniczeń zdrowotnych) z wymaganiami wybieranego zawodu, 

 gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

 wskazywanie młodzieży źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie 

regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym, 

 wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz 

udostępnianie ich osobom zainteresowanym, 

 współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa, 
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 indywidualne doradztwo uczniom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego; 

 przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania swoich dzieci w podejmowaniu 

decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

 

 Zaproponowane cele  wynikają z potrzeb szkoły oraz środowiska. Uczniowie 

wielokrotnie borykają się z podjęciem właściwej decyzji, co do wyboru dalszej drogi 

kształcenia. Nie interesują się orientacją zawodową w klasach początkowych, a w ostatniej 

klasie okazuje się najczęściej, że nie pozostaje im już zbyt wiele czasu na podjecie trafnej, 

przemyślanej decyzji– takich sytuacji chcielibyśmy w naszej szkole uniknąć. Ponadto 

zaproponowane cele pozwolą na zaspokojenie potrzeb uczniów z klas integracyjnych, którzy 

posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Stanowią oni ważną grupę 

odbiorców doradztwa edukacyjno- zawodowego i należy szczególnie starannie przygotować 

ich do wyboru zawodu. W celu kompleksowej preorientacji zawodowej, niezbędne jest 

zaangażowanie nie tylko uczniów, ale także ich rodziców, wychowawców i wszystkich 

nauczycieli. 

 

IV ZAŁOŻENIA: 

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego zakłada, że: 

 wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji 

podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia, 

 na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki intelektualne, emocjonalne 

i zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia rodziny oraz wpływ środowiska, 

 preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku 

życia człowieka, 

 prowadzona jest indywidualna i grupowa praca z uczniami, rodzicami 

i nauczycielami, 

 działania zawodoznawcze są planowane i systematycznie realizowane. 
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V OBSZARY DZIAŁAŃ: 

Program obejmuje następujące obszary działania- pracę z: 

 nauczycielami, 

 uczniami (klasą), 

 rodzicami. 

WSDZ w ramach pracy z nauczycielami obejmuje: 

 utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zgodnie ze statutem szkoły, 

 określenie priorytetów dotyczących orientacji i poradnictwa zawodowego w ramach 

programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły, 

 określenie priorytetów w zakresie tworzenia szkolnej bazy środków informacyjno-

dydaktycznych z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego,  

 realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli 

przyszłego pracownika, 

 prowadzenie zróżnicowanych metod aktywnego poznawania zawodów, osobowości 

i kierunków kształcenia oraz rynku pracy, 

 integrację społeczną uczniów zdrowych z uczniami niepełnosprawnymi oraz 

kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych w środowisku szkolnym, 

 zapoznawanie się z zawodami przyszłości na rynku krajowym i unijnym, 

 usytuowanie blisko ucznia profesjonalnej pomocy doradczej zgodnie ze standardami 

Unii Europejskiej, 

 włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji zawodowej. 

WSDZ w ramach pracy z uczniami obejmuje: 

 poznawanie różnych zawodów, 

 poznawanie osobowości, 

 autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki 

wybieranych zawodów, 

 konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szkół i zawodów, 

 poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół branżowych, techników i LO (oraz 

elektroniczną rekrutację), 
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 pomoc w planowaniu Kariery Edukacyjno- Zawodowej (oraz Indywidualnego Planu 

Działania- IPD), 

 analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym 

i unijnym rynku pracy, 

 przygotowywanie się do procesów reorientacji, mobilności oraz radzenia sobie 

w sytuacjach trudnych: poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, ograniczenia 

zdrowotne itp., 

 indywidualną pracę z osobami niezdecydowanymi, posiadającymi przeciwwskazania 

zdrowotne w podejmowaniu decyzji edukacyjno- zawodowych oraz mającymi 

problemy osobiste, 

 grupowe zajęcia aktywizujące prawidłowy wybór zawodu i szkoły (np. warsztaty, 

treningi), 

 kształtowanie umiejętności świadomego i realistycznego wyboru i poszukiwania 

pracy. 

 10 godzin w roku doradztwa zawodowego w klasach VIII (program doradztwa 

zawodowego) 

MODUŁ I - „Świat pracy-  poznaję różne zawody”. 

MODUŁ II - „Uczeń poznaje siebie”. 

MODUŁ III - „Planowanie przyszłości- kim będę?”. 

Wychowawcy, prowadzący zajęcia z zakresu orientacji zawodowej, w poszczególnych 

klasach mogą dowolnie dobierać poniższe tematy, tak że na każdym poziomie mogą być 

realizowane zagadnienia z różnych modułów. 

Moduł I: Świat pracy – poznaję zawody. 

1. Zapoznawanie uczniów z różnymi zawodami; 

2. Przedstawianie zawodów poszukiwanych na rynku polskim oraz UE; 

3. Pomoc w rozpoznawaniu poziomu atrakcyjności różnych zawodów i specjalności; 

4. Informowanie o wymaganiach psychofizycznych zawodów; 

5. Rozwój umiejętności komunikacji, autoprezentacji oraz zachowań asertywnych; 

6. Przybliżanie pojęć związanych z praca zawodową (środowisko pracy, narzędzia pracy, 

zadania i czynności itp.); 
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7. Analiza potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia; 

8. Inspirowanie uczniów do myślenia o przyszłości i planowania swojej kariery  

       zawodowej. 

 

Moduł II: Uczeń poznaje siebie. 

1. Pomoc w rozpoznawaniu zdolności i umiejętności uczniów, mocnych oraz słabych 

stron; 

2. Motywacja do rozwijania zainteresowań i umiejętności; 

3. Promocja zdrowego stylu życia. Analiza stanu zdrowia; 

4. Uświadamianie związku miedzy osobowością (charakterem) a wyborem zawodu;  

5. Inspirowanie do poszerzania wiedzy szkolnej i osiągania lepszych wyników w nauce; 

6. Autodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych. 

 

Moduł III: Planowanie przyszłości – kim będę?  

1. Zapoznanie uczniów z czynnikami warunkującymi trafną decyzję  wyboru zawodu; 

2. Konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów; 

3. Pomoc w nabyciu umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz postępowania                    

w sytuacjach trudnych; 

4. Zapoznawanie uczniów ze strukturą szkolnictwa w Polsce; 

5. Przedstawianie zasad rekrutacji, pomoc w elektronicznej rekrutacji; 

6. Organizowanie wyjść na „Dni Otwarte” oraz na Powiatowe Targi Edukacyjne; 

7. Inspirowanie do uzyskiwania oraz podnoszenia kwalifikacji. 

 

WSDZ w ramach pracy z rodzicami obejmuje: 

 prezentację założeń pracy informacyjno- doradczej szkoły na rzecz uczniów, 

 psychoedukację służącą wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji 

edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci (np. artykuły umieszczane na stronie 

Internetowej szkoły i w biuletynie dla rodziców, prelekcje), 

 włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań 

zawodoznawczych szkoły, 

 przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa średniego (oraz 

wyższego w miarę potrzeb), 

 indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, 

emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp., 
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 gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjno- zawodowych 

w regionie, 

 przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym (krajowym i unijnym) rynku 

pracy (barometr zawodów). 

 

 

VI METODY I FORMY REALIZACJI: 

 

Indywidualne konsultacje, wykłady, pogadanki, praca w parach, praca w grupach, 

zajęcia komputerowe, burza mózgów, drama, dyskusja, studium przypadku, ankiety, testy, 

kwestionariusze, arkusze samoobserwacji, aktywność twórcza.  

Doradztwo edukacyjno- zawodowe realizowane jest w ramach indywidualnych 

konsultacji z doradcą zawodowym (pedagog, psycholog szkolny), w ramach godzin 

wychowawczych, lekcji z wybranych przedmiotów oraz wyjść z uczniami do szkół 

powiatowych, na Powiatowe Targi Edukacyjne i spotkań z zaproszonymi gośćmi. 
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VII TREŚCI: 

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO 

DLA KLAS I–V SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 

 

Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I–V szkoły  podstawowej 

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.  

 

A. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I–II 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 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–V 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 VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ i III GIMNAZJUM 

 

Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VIII SP i III gimnazjum 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. 

 

1. Poznawanie własnych zasobów  

Uczeń:  

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;  
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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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VIII ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO 

 
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane 

z realizacją doradztwa zawodowego; 

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami opiekującymi się  

oddziałami, psychologiem i pedagogiem, programu oraz koordynacja jego realizacji;  

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałam 

w zakresie realizacji działań określonych w programie;  

5) koordynowanie działalności informacyjno- doradczej realizowanej przez szkołę, 

w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych 

i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.  

 

IX SYLWETKA ABSOLWENTA OBJĘTEGO W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ZOFII KOSSAK W OŚWIĘCIMIU 

DORADZTWEM EDUKACYJNO- ZAWODOWYM 

 

Absolwent objęty doradztwem edukacyjno– zawodowym powinien: 

 

a) znać czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji o wyborze zawodu: 

posiadać wiedzę  o zawodach, szkołach, własnych predyspozycjach, rynku pracy; 

b) możliwie najpełniej znać siebie, swoje upodobania, mocne i słabe strony oraz 

predyspozycje do wykonywania zawodu; 

c) mieć rozeznanie w strukturze szkolnictwa w Polsce; 

d) znać kryteria przyjęć do szkół; 

e) umieć przygotować podstawowe dokumenty aplikacyjne; 

f) potrafić zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej; 

g) samodzielnie wyszukiwać informacje; 

h) znać zasady elektronicznej rekrutacji i samodzielnie podejmować działania zawarte 

w jej instrukcji; 

i) poradzić sobie ze stresem. 
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X  ZASOBY: 

 instytucje: PUP,  PP- P, zakłady pracy; Powiatowe Targi Edukacyjne; szkoły 

powiatowe, Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego; 

 Dyrekcja szkoły, nauczyciele, pedagog, psycholog, nauczyciel świetlicy, informatyk, 

wychowawcy klas, zaproszeni goście, przedstawiciele szkół powiatowych; 

 gabinet, sale komputerowe, sale do przeprowadzenia warsztatów wyposażone 

w pomoce multimedialne; 

 zasoby własne: komunikatywność, operatywność, przedsiębiorczość, otwartość 

na zmiany, umiejętność współpracy, znajomość metodyki pracy z uczniem i z grupą, 

ukończenie podyplomowych studiów z zakresu doradztwa zawodowego, udział 

w konferencji: orientacja, informacja i poradnictwo zawodowe w szkole; ukończenie 

40- godzinnego szkolenia  „Rozwijanie doradztwa zawodowego w szkołach”. 

 badanie losów absolwentów. 

 

XI PRZEWIDYWANE EFEKTY: 

 

1. Kształtowanie aktywności zawodowej młodzieży. 

2. Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych 

z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci. 

3. Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.  

4. Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe. 

5. Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako 

konsekwencji niewłaściwych wyborów. 

6. Utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz 

zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.  

 

 

XII EWALUACJA: 

 
W wyniku obserwacji, przeprowadzonych ankiet i indywidualnych rozmów 

z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami, a także analizy realizacji zagadnień z zakresu 

doradztwa edukacyjno- zawodowego będą poddawane ocenie efekty działań 

zaproponowanych w ramach programu. Przewiduje się również badanie losów absolwentów. 
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XIII HARMONOGRAM: 

 

Lp. Działania, metody i formy 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 
1. Przypomnienie wychowawcom 

i nauczycielom o zadaniach 

wynikających z WSDZ. 

- psycholog wrzesień 2018 

2. Przygotowanie gazetki „Kim być? 

Wybór zawodu i dalszej drogi 

kształcenia”. 

- psycholog 

- pedagog 

marzec 2019 

3. Współpraca z rodzicami (indywidualne 

spotkania, udostępnianie materiałów, 

artykuły w biuletynie i na stronie 

Internetowej szkoły). 

- psycholog 

- pedagog 

- wychowawcy 

na bieżąco,  

cały rok szkolny, 

zgodnie 

z zapotrzebowaniem 

rodziców 

4. Przeprowadzanie pogadanek, zajęć 

warsztatowych z zakresu doradztwa 

zawodowego (szczególnie w klasach 

trzecich gimnazjum i ósmych szkoły 

podstawowej). Poradnictwo grupowe 

(zastępstwa za nieobecnych nauczycieli). 

- psycholog 

- pedagog 

- wychowawcy 

na bieżąco,  

cały rok szkolny 

5. Wdrażanie różnych zagadnień z zakresu 

doradztwa zawodowego na 

poszczególnych przedmiotach. 

- wszyscy 

nauczyciele 

na bieżąco,  

cały rok szkolny, 

zgodnie 

z programem 

nauczania 

6. Poradnictwo indywidualne (rozmowa 

doradcza, testy i kwestionariusze). 

Pomoc w planowaniu kształcenia 

i kariery zawodowej. 

- psycholog 

- pedagog 

 

na bieżąco,  

cały rok szkolny, 

zgodnie ze 

zgłoszeniami 

uczniów 

7. Udział uczniów klas w Powiatowych 

Targach Edukacyjnych. 

- psycholog 

- pedagog 

- wychowawcy 

 

wg harmonogramu 

(grudzień) 

8. Grupowe wyjścia na Dni Otwarte do 

szkół powiatowych. 

- psycholog 

- pedagog 

- wychowawcy 

 

wg harmonogramu 

(listopad 2018- maj 

2019) 

9. Zapoznanie uczniów z ofertą PP- P 

z zakresu doradztwa zawodowego 

(szczególnie dla uczniów 

niezdecydowanych, mających trudności 

z podjęciem decyzji oraz posiadających 

orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, orzeczenia o potrzebie 

nauczania indywidualnego). 

- psycholog 

- pedagog 

wrzesień/ 

październik 2018 

10. Gromadzenie, aktualizacja 

i udostępnianie informacji edukacyjnych 

- psycholog 

- pedagog 

na bieżąco,  

cały rok szkolny 
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i zawodowych.  

11. Wskazywanie uczniom, rodzicom 

i nauczycielom dodatkowych źródeł 

rzetelnej  informacji na temat ofert szkół 

i tematyki. 

- psycholog 

- pedagog 

- wychowawcy 

na bieżąco,  

cały rok szkolny, 

zgodnie z 

zapotrzebowaniem 

uczniów/rodziców 

12. Koordynowanie działalności 

informacyjno-doradczej prowadzonej 

przez szkołę. 

- psycholog 

- pedagog 

na bieżąco, cały rok 

szkolny 

13. Wspieranie rodziców i nauczycieli 

w działaniach doradczych poprzez 

organizowanie spotkań szkoleniowo- 

informacyjnych, udostępnianie im 

informacji i materiałów do pracy 

z uczniami. 

- psycholog 

- pedagog 

na bieżąco,  

cały rok szkolny, 

zgodnie 

z zapotrzebowaniem 

14. Współpraca z instytucjami 

wspierającymi Wewnątrzszkolny System 

Doradztwa Zawodowego. 

- psycholog 

- pedagog 

- wychowawcy 

na bieżąco, cały rok 

szkolny 

15. Pogadanki nauczycieli szkół średnich w 

celu zaprezentowania ofert 

edukacyjnych własnych placówek. 

- psycholog 

- pedagog 

- wychowawcy 

 

II półrocze 

16. Badanie losów absolwentów. - psycholog,  

p. M. Grzybek,  

p. R. Kierońska 

I półrocze roku 

szkolnego 

2018/2019 

17. Omówienie zasad elektronicznej 

rekrutacji do szkół średnich- spotkanie 

z rodzicami. 

- psycholog kwiecień 2019 

18. Omówienie zasad elektronicznej 

rekrutacji do szkół powiatowych- zajęcia 

z uczniami. 

- psycholog kwiecień 2019 

19. Przygotowanie artykułu do biuletynu 

i na stronę internetową szkoły- 

instrukcja- nabór do szkół powiatowych. 

- psycholog kwiecień 2019 

20. Pomoc uczniom w elektronicznej 

rekrutacji do szkół powiatowych. 

- psycholog maj, czerwiec 2019 

21. Zorganizowanie wycieczek do szkół 

powiatowych w ramach Dni Otwartych. 

- psycholog 

- pedagog 

- wychowawcy 

II półrocze 

22. Przygotowanie sprawozdania z realizacji 

zadań ujętych w WSDR w ramach 

sprawozdania psychologa. 

- psycholog koniec roku 

szkolnego 

 

 
Opracowanie: mgr Monika Rabe 


