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1. Podstawy prawne 

dotyczące realizacji 

doradztwa 

zawodowego w 

szkole. 

Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym 

w szkole regulują m. in. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku 

o systemie oświaty oraz Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 

grudnia 2016 r. 

Szczegółowe regulacje wprowadzają rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej, m.in. w sprawie doradztwa 

zawodowego, w sprawie ramowych planów nauczania dla 

publicznych szkół oraz w sprawie zasad organizacji i 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

 

2. Główny cel 

realizacji. 

Celem orientacji zawodowej w klasach I–III jest wstępne 

zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku 

pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec 

pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych 

sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz 

pasji. 

Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest 

poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z 

wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie 

pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i 

edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wy-

chowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu 

zdolności, zainteresowań oraz pasji. 

 

3. Cele szczegółowe. Doradztwo zawodowe dla uczniów prowadzone w szkole ma 

na celu umożliwienie uczniowi: 

1) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania 

samego siebie i własnych predyspozycji zawodowych; 

2) poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz 

procesów na nim zachodzących i praw nim rządzących; 

3) właściwe przygotowywanie się do roli pracownika, 

zdobywanie wiedzy i umiejętności związanych z  

poruszaniem się po rynku pracy; 

4) poznawanie możliwości uzyskania kwalifikacji 

zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy i 

własnymi predyspozycjami; 

5)  zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej. 

 

4. Adresaci działań: 

- uczniowie 

- nauczyciele 

- rodzice 

Działania skierowane do uczniów: 

- udzielanie porad i konsultacji indywidualnych; 

- prowadzenie kół zainteresowań; 

- organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów; 
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 - aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych 

zasobów np. poprzez udział w konkursach, przygotowywanie 

określonych zadań na zajęcia przedmiotowe, udział w 

organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych; 

- organizowanie wycieczek zawodoznawczych; 

- udostępnienie materiałów multimedialnych (np. gier 

edukacyjnych, filmów i innych e- zasobów) ułatwiających 

samopoznanie, podejmowanie decyzji edukacyjnych i 

zawodowych; 

- informowanie o ofercie kształcenia w szkołach 

programowo wyższych; 

- umożliwienie dostępu do informacji edukacyjno-

zawodowej poprzez strony internetowe szkoły; 

 

 Działania skierowane do nauczycieli, wychowawców, 

specjalistów: 

- udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego; 

- umożliwienie udziału w szkoleniach i kursach z zakresu 

doradztwa zawodowego; 

- wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego. 

 

Działania skierowane do rodziców: 

- udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

(tablice informacyjne, e- dziennik); 

- włączanie rodziców w szkolne działania związane 

 z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym. 

 

5. Realizatorzy działań Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole realizowane jest 

przez wszystkich członków Rady Pedagogicznej: dyrektora, 

wychowawców, nauczycieli przedmiotowych, nauczycieli – 

wychowawców świetlicy, nauczycieli – bibliotekarzy, 

doradcę  zawodowego, pedagoga szkolnego i psychologa  

przy współpracy  rodziców  oraz  placówek, instytucji i 

zakładów pracy, w tym: Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznych, Urzędów Pracy, Ochotniczych Hufców 

Pracy, przedstawicieli organizacji zrzeszających 

pracodawców. 

 

6. Sposób realizacji Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole jest 

realizowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy 

potrzeb uczniów, poprzez prowadzenie zróżnicowanych 

działań, np. zajęcia lekcyjne z wychowawcą, zajęcia 

edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, wycieczki 
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zawodoznawcze, targi edukacyjne i pracy, spotkania z 

przedstawicielami różnych zawodów, przedstawicielami 

szkół i uczelni, absolwentami, praktyki, wolontariat. 

Doradca zawodowy realizuje grupowe zajęcia związane z 

doradztwem zawodowym, które wynikają z ramowych 

planów nauczania oraz udziela indywidualnych porad i 

konsultacji. 

 

7. Zakres 

realizowanych treści 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole powinno 

uwzględniać treści związane z: 

1) poznawaniem różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych; 

2) diagnozowaniem własnych predyspozycji i preferencji 

zawodowych - zainteresowań, uzdolnień, mocnych i 

słabych stron, cech osobowości, ograniczeń zdrowotnych, 

itp.; 

3) konfrontowaniem własnych możliwości i osiągnięć z 

wymaganiami szkół i pracodawców; 

4) planowaniem własnej kariery edukacyjno-zawodowej; 

5) analizą potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na 

lokalnym, krajowym, międzynarodowym rynku pracy; 

6) radzeniem sobie w sytuacjach trudnych związanych z 

aktywnością zawodową, np. poszukiwaniem pierwszego 

zatrudnienia, bezrobociem, ograniczeniami zdrowotnymi, 

zmianą zawodu; 

7) uzyskiwaniem podstawowych i dodatkowych 

kwalifikacji, również poza systemem oświatowym; 

8) rozwijaniem umiejętności interpersonalnych i 

autoprezentacji. 

 

8. Ogólny zakres 

działań doradcy 

zawodowego 

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1.Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów 

na informacje edukacyjne  i zawodowe oraz pomoc w 

planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  

2.Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji 

edukacyjnych i zawodowych właściwych dla  danego 

poziomu kształcenia;  

3.Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu  z uwzględnieniem rozpoznanych 

mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów;  

4.Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej 

prowadzonej przez szkołę;                        

5.Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i 
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zapewnieniu ciągłości działań  w zakresie zajęć 

związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

6.Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych i innych specjalistów  w udzielaniu  

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

7.Prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć; 

8.Prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

9.Planowanie, koordynowanie, monitorowanie i prowadzenie 

ewaluacji oraz promowanie działań związanych  

z doradztwem zawodowym podejmowanych przez szkołę. 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

Zakres działań 

wychowawców 

1.Określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów; 

2.Realizowanie tematów związanych z orientacją zawodową 

na godzinach wychowawczych; 

3.Eksponowanie w trakcie bieżącej pracy z uczniami 

związków realizowanych treści nauczania z treściami 

programowymi orientacji zawodowej; 

4.Włączenie do swoich planów wychowawczych zagadnień z 

zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego; 

5.Współpraca z doradcą zawodowym,  innymi 

nauczycielami, pedagogiem i psychologiem w zakresie 

realizacji działań związanych z orientacją zawodową; 

6.Współpraca z rodzicami w zakresie planowania ścieżki 

kariery edukacyjno- zawodowej. 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres działań 

nauczycieli 

przedmiotowych i 

nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej 

1.Określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów; 

2.Eksponowanie w trakcie bieżącej pracy z uczniami 

związków realizowanych treści nauczania z treściami 

programowymi orientacji zawodowej; 

3.Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach; 

4.Prowadzenie kół zainteresowań; 

5. Współpraca z doradcą zawodowym,  innymi 

nauczycielami, pedagogiem i psychologiem w zakresie 

realizacji działań związanych z orientacją zawodową; 

 

 

EWALUACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA 

ZAWODOWEGO 

Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego będzie opierać się na 

monitorowaniu podejmowanych działań w celu ich ulepszania lub wprowadzania nowych 

form i metod pracy. Wykorzystane zostaną do tego:  wywiad, obserwacja. 

Ewaluacja pozwoli aktualizować działania doradcze, jak najlepiej dostosować je do specyfiki 

każdej klasy, podążać za aktualnymi potrzebami i oczekiwaniami uczniów, rodziców, 

nauczycieli i środowiska lokalnego. Umożliwi to długoterminowe planowanie działań 

doradczych. 



Szkoła Podstawowa nr 7 w Głogowie 

 

6 
 

 

PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z DORADZTWEM ZAWODOWYM  

W KLASACH I – III 

 

KLASA I 

 

Lp. Orientacja zawodowa  

w edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

Metody i formy realizacji Terminy 

1. Poznajemy szkołę 

 

Wycieczka po terenie szkoły 

– Rozmawiamy z pracownikami 

szkoły na temat ich 

obowiązków. 

 

IX 2019 

2. Lubię to! Każdy ma swoje 

zainteresowania. 

- Opisujemy swoje 

zainteresowania i określamy w 

jaki sposób można je rozwijać. 

Podajemy przykłady 

różnorodnych zainteresowań 

innych ludzi. 

 

X 2019 

3. Jak się zachować w razie 

wypadku 

komunikacyjnego 

 

  - Poznajemy rodzaje służb 

ratowniczych. Rozmowa nt. ich 

pracy (ed.polonist.) 

   Pojazdy ratownicze. 

   (ed. techniczna) 

 

 

XI 2019 

4. Jak zmieścić dzień w 

słoiku? 

Opowiadanie, zabawa 

dydaktyczna, pantomima, 

kalambury 

 

XII 2019 

5. Słodka matematyka! - Rozmowa kierowana, praca w 

grupach, zabawa tematyczna, 

ekspresja plastyczna i ruchowa. 

– Poznajemy zawody, w których 

wykorzystywane są 

umiejętności matematyczne. 

 

I 2020 

6. Gala talentów- jesteśmy 

mistrzami! 

 

Autoprezentacja, rozmowa 

 

II 2020 

7. Fryderyk Chopin – jak 

rozwijają się 

zainteresowania? 

 

Ekspresja muzyczno-ruchowa;  

dyskusja; ekspresja plastyczna. 

 

III 2020 

8. Po co się uczę? Burza mózgów, mapa myśli, 

zabawa ruchowa 

 

IV 2020 
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9. Moja mama wszystko 

potrafi! 

 

Rozmowa kierowana, ekspresja 

plastyczna 

V 2020 

10. Poznajemy zawody 

naszych rodziców i 

członków najbliższej 

rodziny 

 

Spotkania z rodzicami, którzy 

prezentują swój zawód - 

zgodnie z tematyką zajęć 

Cały rok  

11. 

 
Wycieczki zawodoznawcze Wycieczki klasowe W ciągu roku 

szkolnego 

12. 

 
Wolontariat Akcje charytatywne Cały rok 

 

 

KLASA II 

 

Lp. Orientacja zawodowa  

w edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

Metody i formy realizacji Terminy 

1. Każdy ma swoje 

zainteresowania?  

 

Pogadanka, praca plastyczna IX 2019 

 

2. Reporterskim okiem – 

wywiad z pracownikami 

szkoły. 

 

Wywiad, rozmowa kierowana, 

giełda pomysłów 

X 2019 

 

 

3. 

 

 

W centrum handlowym. Rozmowa kierowana; ćwiczenia 

integrujące grupę;  metoda 

praktycznego działania 

 

XI 2019 

4.  

 
Dzisiejszy Jaś – kim będzie 

jako Jan? 

 

Rozmowa kierowana, 

pantomima, zabawa ruchowa 

XII 2019 

5. Miasteczko zawodów – 

odgrywanie różnych ról 

zawodowych w zabawie 

 

Drama I 2020 

6. Gala Talentów- jesteśmy 

mistrzami 

Autoprezentacja, występy 

uczniów. 

II 2020 

 

 

7. 

 
Halo! Usterka! Szukam 

pomocy! 

Odgrywanie ról, rozmowa 

kierowana,  klasyfikacja i 

weryfikacja informacji, praca w 

grupach. 

 

III 2020 

8. 

 
Miłośnik to ja i ty. Rozmowa kierowana, 

autoprezentacja, ekspresja 

IV 2020 
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twórcza,  praca w grupach 

 

9. Moja mama wszystko 

potrafi 

pogadanka,  pokaz V 2020 

 

 

10. Sprawne ręce mogą więcej, 

czyli jak coś zrobić z 

niczego 

 

zajęcia praktyczne, zgodnie z 

tematyką zajęć technicznych 

Cały rok 

11. Postać sławnego Polaka – 

jak rozwijają się 

zainteresowania? 

 

Pogadanka, pokaz- film, 

prezentacja, praca w grupach- 

zgodnie z tematyką zajęć 

Cały rok  

12. Poznajemy zawody 

naszych rodziców i 

członków najbliższej 

rodziny 

 

Spotkania z rodzicami, którzy 

prezentują swój zawód - 

zgodnie z tematyką zajęć 

Cały rok  

13. 

 
Wycieczki zawodoznawcze Wycieczki klasowe W ciągu roku 

szkolnego 

 

14. 

 
Wolontariat Akcje charytatywne Cały rok 

 

 

KLASA III 

 

 

Lp. Orientacja zawodowa w 

edukacji wczesnoszkolnej 

 

Metody i formy realizacji Terminy 

1. Lubię to! Każdy ma swoje 

zainteresowania. 

- Opisujemy swoje 

zainteresowania i określamy w 

jaki sposób można je rozwijać. 

Podajemy przykłady 

różnorodnych zainteresowań 

innych ludzi. 

 

IX 2019 

2. Po co się uczę? Burza mózgów, mapa myśli, 

zabawa ruchowa 

 

X 2019 

3. W centrum handlowym. Rozmowa kierowana; 

ćwiczenia integrujące grupę;  

metoda praktycznego działania 

 

XI 2019 

4. Dzisiejszy Jaś – kim będzie 

jako Jan? 

 

Rozmowa kierowana, 

pantomima, zabawa ruchowa 

XII 2019 

5. Kto buduje dom? Dyskusja w oparciu o materiał I 2020 
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audiowizualny; kalambury; 

ekspresja plastyczna 

 

6. Gala Talentów- jesteśmy 

mistrzami 

Autoprezentacja, występy 

uczniów,  

II 2020 

 

 

7. Detektyw Głoska na 

tropie, czyli poszukuję, gdy 

nie wiem 

 

Rozmowa;  wywiad;  ekspresja 

twórcza 

III 2020 

8. Zawody na celowniku. Tworzenie grupowej mapy 
aktywności;  praca grupach. 

 

IV 2020 

9.  Moja mama wszystko 

potrafi 

pogadanka,  pokaz V 2020 

 

 

10. Poznajemy zawody 

naszych rodziców i 

członków najbliższej 

rodziny 

 

Spotkania z rodzicami, którzy 

prezentują swój zawód - 

zgodnie z tematyką zajęć 

Cały rok  

11. Sprawne ręce mogą więcej, 

czyli jak coś zrobić z 

niczego 

 

zajęcia praktyczne, zgodnie z 

tematyką zajęć technicznych 

Cały rok 

12. Wycieczki zawodoznawcze Wycieczki klasowe W ciągu roku 

szkolnego 

 

13. Wolontariat 

 

Akcje charytatywne Cały rok 

14. Postać sławnego Polaka – 

jak rozwijają się 

zainteresowania? 

Pogadanka, pokaz- film, 

prezentacja, praca w grupach- 

zgodnie z tematyką zajęć 

 

Cały rok  

 

 

 

 

KLASY IV- VI 

 

 

Lp. 

 

Tematyka 

Metody i formy 

realizacji 

 

Przedmiot 

 

Odbiorcy 

 

Terminy 

 

1. 
 

Zastosowanie 

komputerów w 

różnych 

dziedzinach życia. 

 

 

 prezentacja 

multimedialna 

 praca grupowa 

 

informatyka 

 

kl. IV i V 

 

 

IX 2019 
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2. Ja to znaczy kto? 

Rozpoznawanie 

zainteresowań 

uczniów 

 prezentacja prac 

plastycznych 

przedstawiających 

zainteresowania 

uczniów 

 dyskusja 

 praca indywidualna i 

grupowa 

 

zajęcia  

z 

wychowawcą 

 kl. VI IX i X 

2019 

3. Moc jest ze mną – 

ja też jestem 

Supermanem 

 autorefleksja; 

 praca w grupach; 

 wizualizacja; 

 rozmowa 

kierowana 

 

zajęcia 

z 

wychowawcą 

IV i V X 2019 

 

3. 
 

Dzień 

kreatywnych 

pasjonatów. 

 

 praca w grupie 

 bank pomysłów 

 plakat (map myśli) 

 

zajęcia 

z 

wychowawcą 

 

kl. IV ,V i 

VI 

 

XI 2019 

 

4. 
 

Nie tylko czas 

leczy rany – grupa 

zawodów 

medycznych. 

 

 

 pogadanka 

 ćwiczenia grupowe 

 

 

zajęcia 

z 

wychowawcą 

 

kl. IV i V 

 

XII 2019 

 

5. 
 

Jaki jestem? Oto 

jest pytanie! Jak 

iść przez życie, 

aby osiągnąć 

sukces? 

 

 

 debata klasowa 

 

zajęcia 

z 

wychowawcą 

 

kl. VI 

 

XII 2019 

 

6. 
 

Zawodowy idol… 

 

 zabawa 

dydaktyczna; 

 rozmowa kierowana; 

 gra dydaktyczna; 

 dyskusja grupowa 

 

 

zajęcia 

z 

wychowawcą 

 

kl. IV, V i 

VI 

 

I 2020 

 

7. 

 

Kucharz, kelner 

dwa bratanki, 

czyli o 

podobieństwie 

zawodów 

 

 zabawa 

dydaktyczna; 

 rozmowa kierowana; 

 dyskusja grupowa; 

 praca w parach 

zajęcia 

z 

wychowawcą 

IV i V II 2020 

8.  

Zadzwoń w razie 

niebezpieczeństwa, 

 

 dyskusja 

 drama  

 

zajęcia 

z 

 

kl. VI 

 

 

II 2020 
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czyli  

o pracy policjanta 

i strażaka. 

 

 prezentacja 

 

wychowawcą 

 

9. 
Zdrowy styl życia 

jako 

przygotowanie do 

pełnienia ról 

zawodowych 

 giełda pomysłów 

 dyskusja; 

 praca w grupach; 

 film. 

zajęcia 

z 

wychowawcą 

IV i VI III 2020 

10.  

Czego Jaś się nie 

nauczył, tego Jan 

nie będzie umiał. 

Nasza ścieżka 

edukacyjna i co 

dalej? 

 

 

 warsztaty klasowe 

 

 

 

 

 

 

zajęcia 

z 

wychowawcą 

 

kl. V 

 

III 2020 

11. I ty możesz zostać 

MacGyver’em 
 wyliczanka; 

 rysunek 

(alternatywnie); 

 dyskusja; 

 praca w grupach. 

zajęcia 

z 

wychowawcą 

V i VI IV 2020 

12. Po co mi ta praca?  bank pomysłów; 

 mapa marzeń; 

 praca indywidualna; 

 praca w grupach; 

 dyskusja. 

zajęcia 

z 

wychowawcą 

IV  IV 2020 

13. Umiejętności – od 

przeszłości do 

przyszłości 

 fotoekspresja; 

 rysunek; 

 dyskusja; 

 wizualizacja; 

  ćwiczenia: 

Targowisko, 

Książka; 

  praca indywidualna 

 

zajęcia 

z 

wychowawcą 

IV i V V 2020 

14. Przedmioty, które 

lubię – jako 

drogowskazy 

zawodowe 

 

 autorefleksja; 

 praca w grupach; 

 dyskusja. 

zajęcia 

z 

wychowawcą 

VI V 2020 

15. Wycieczki 

zawodoznawcze 

Wycieczki klasowe zajęcia 

z 

wychowawcą 

 

IV, V, VI W ciągu 

roku 

szkolnego 
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16. Wolontariat 

 

Akcje charytatywne zajęcia 

z 

wychowawcą 

IV, V, VI Cały rok 

17. Postać sławnego 

Polaka – jak 

rozwijają się 

zainteresowania? 

 

Pogadanka, pokaz- film, 

prezentacja, praca w 

grupach- zgodnie z 

tematyką zajęć 

zajęcia 

z 

wychowawcą 

IV, V, VI Cały rok 

18. Sprawne ręce 

mogą więcej, czyli 

jak coś zrobić z 

niczego 

 

zajęcia praktyczne, 

zgodnie z tematyką 

zajęć technicznych 

zajęcia z 

techniki 

IV, V, VI Cały rok 

 

 

 

Opracowanie: 


