
PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE  

PODSTAWOWEJ W KOCHANOWICACH NA ROK SZKOLNY 2022/23 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, sposób realizacji doradztwa za-

wodowego oraz zadania doradcy zawodowego określa Rozporządzenie 

 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 roku (poz. 325). 

 

Doradztwo zawodowe w Szkole Podstawowej w Kochanowicach jest realizowane: 

1. W przedszkolu na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z przyjętymi pro-

gramami wychowania przedszkolnego. Mają one obejmować preorientację zawo-

dową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz po-

budzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

2. W klasach I–VI szkoły podstawowej na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z za-

kresu kształcenia ogólnego. Mają one obejmować orientację zawodową, która ma na 

celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw 

wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zaintereso-

wań i uzdolnień. 

3. W klasach VII i VIII szkoły podstawowej na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z 

doradztwa zawodowego. 

Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkoły podstawowej 

mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samo-

dzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zaintere-

sowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edu-

kacji i rynku pracy. 

 

CELE OGÓLNE PROGRAMU: 

 poznawanie samego siebie 



 analiza informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy 

 poszerzanie własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

 kształtowanie gotowości do wejścia na rynek pracy 

 rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie 

 

1. Poznawanie własnych zasobów 

Uczeń: 

 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych 

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

predyspozycje zawodowe) 

 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej infor-

macji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł 

 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów eduka-

cyjno-zawodowych 

 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawo-

dowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej 

 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich 

realizacji 

 określa własną hierarchię wartości i potrzeb 

 

2. Świat zawodów i rynek pracy 

Uczeń: 

 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane 

zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich 

uzyskiwania 

 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwa-

niami pracodawców 



 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględ-

nieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy 

 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka 

 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy 

 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową 

 dokonuje autoprezentacji 

 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

Uczeń: 

 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możli-

wości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji 

 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania wła-

snych zasobów 

 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji po-

zaformalnej i nieformalnej 

 określa znaczenie uczenia się przez całe życie 

 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

Uczeń: 

 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy 

wsparciu doradczym 

 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby 

 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-za-

wodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy 

 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych 

wyborów 

 



TEMATY DO REALIZACJI W KLASIE VII W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:  

1. Wstęp do doradztwa zawodowego. Dlaczego ludzie pracują? 

2. Poznaję samego siebie- moje mocne i słabe strony. 

3. Moje zainteresowania. 

4. Czym się interesuję i kim chcę być? 

5. Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej. 

6. Umiejętności a zawód? 

7. Zawody naszych rodziców. 

8. Świat zawodów. 

9. Poznajemy różne zawody. 

10. Zawody w moim najbliższym otoczeniu. 

11. Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową? 

12. Zdrowie a moje plany zawodowe. 

13. Kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy. 

14. Wartość pracy i jej znaczenie w życiu człowieka.  

 
TEMATY DO REALIZACJI W KLASIE VIII W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 : 

1. Przed wyborem: liceum, technikum, szkoły branżowej. 

2. Arkusz samooceny ucznia. 

3. Współczesny rynek pracy. 

4. Lokalny rynek pracy. 

5. Wymagania pracodawców a moje umiejętności. 

6. Spotkanie z przedstawicielami różnych zawodów. 

7. Rynek pracy w teorii – zajęcia z podstaw prawa pracy. 

8. Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

9. Oferta edukacyjna powiatu lublinieckiego. 

10. Oferty szkół ponadpodstawowych w powiecie i regionie. 

11. Wycieczka do zakładu pracy. 

12. Kompetencje kluczowe na rynku pracy. 



13. Ja na rynku pracy. Zawody przyszłości. 

14. Jak rozumieć pojęcie kariery zawodowej? 

 

METODY I FORMY REALIZACJI ZADAŃ: 

 analiza przypadku 

 ankieta 

 autoprezentacja 

 burza mózgów 

 film 

 dyskusja 

 analiza przypadku 

 obserwacja 

 analiza materiału źródłowego 

 mapa pamięci 

 praca w grupie, praca indywidualna 

 

W czasie realizacji zajęć doradztwa zawodowego planowane są: 

 wycieczki do szkół ponadpodstawowych 

 spotkania z przedstawicielami zawodów 

 udział w przedsięwzięciach lokalnych- targi szkół i dni otwarte 

 wycieczki do firm 

 

UDZIAŁ RODZICÓW W REALIZACJI DZIAŁAŃ: 

 -prezentacja założeń pracy informacyjno – doradczej szkoły na rzecz uczniów 

 -włączenie rodziców jako przedstawicieli różnych zawodów do działań z zakresu 

poradnictwa zawodowego 



 -uświadomienie rodzicom ich wpływu na decyzje edukacyjno-zawodowe ich dzieci; 

rodzic jako pierwszy doradca zawodowy swego dziecka 

 -konsultacje z rodzicami uczniów podczas wywiadówek oraz indywidualnych spo-

tkań 

 

TERMIN REALIZACJI ZAJĘĆ: 

Klasy VIIa - pierwsze półrocze roku szkolnego 2022/23 

Klasy VIIIa, VIIIb, VIIIc- drugie półrocze roku szkolnego 2022/23 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ: 

 dyrektor 

 doradca zawodowy 

 pedagog szkolny 

 wychowawcy klas 

 nauczyciel informatyk 

 

PODMIOTY, Z KTÓRYMI SZKOŁA PLANUJE WSPÓŁPRACĘ PRZY REALIZACJI DZIAŁAŃ: 

 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lublińcu 

 współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi 

 współpraca z firmami i zakładami z terenu powiatu lublinieckiego 


