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Wstęp 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 2  

w Skierniewicach  obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego 

przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.  

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego pomaga uczniom poznaniu 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.  

WSDZ jest częścią planu wychowawczego szkoły i jest włączony do Statutu Szkoły.  

 

 

Akty prawne stanowiące umocowanie konieczności udzielania uczniom pomocy w 

wyborze zawodu i kierunku kształcenia. 

  

 Konieczność udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia 

regulują m.in.: 

I. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 

2004r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 

II. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i z dnia 21 maja 2001 r. w 

sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

(Dz. U. z 2001 nr61, poz 624 ze zm). 

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

sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach.  
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I. Funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa w 

Szkole Podstawowej nr  2 w Skierniewicach. 
 

Osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego 

 

 Szkolny doradca zawodowy 

 Pedagog szkolny  

 Psycholog szkolny 

 Wychowawcy klas  

 Bibliotekarz  

 Nauczyciele  

 Wychowawcy na świetlicy szkolnej 

 Instytucje zajmujące się kształtowaniem kariery zawodowej ( np. PUP, CliPZ)  

 

 

II. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

  

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:  

 

 wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji 

podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia; 

 na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, 

ścieżek edukacyjnych i rynku pracy;  

 na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, 

charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, 

doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, 

rodzaj i poziom wykształcenia, wpływ rodziny , aktywność własna jednostki; 

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

życia człowieka; 

 działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane wg 

harmonogramu pracy szkoły;  

 WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami 

(Radą Pedagogiczną);   
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 WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez 

szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny 

charakter. 

 

 

III. Cele Wewnętrznego Systemu Doradztwa Zawodowego 

1. Przygotowanie ucznia do świadomego, samodzielnego planowania własnego rozwoju 

edukacyjno-zawodowego oraz podejmowania przez niego decyzji w oparciu od 

znajomość własnych zasobów, wiedzę dotyczącą rynku pracy oraz możliwości, jakie daje 

funkcjonowanie w Polsce system edukacyjny.  

2. Pomaganie uczniom w określeniu ich zainteresowań, uzdolnień i innych cech istotnych 

przy podejmowaniu decyzji zawodowych i planowaniu kariery zawodowej;  

 Udzielanie uczniom indywidualnych porad zawodowych na podstawie informacji 

zebranych z wykorzystaniem takich metod jak rozmowa doradcza, wywiad, analiza 

dokumentów, wyniki badań testami psychologicznymi i pedagogicznymi;  

 Pomaganie w określaniu możliwości zawodowych uczniów mających określone 

ograniczenia psychofizyczne i wskazanie odpowiedniego dla nich rodzaju 

zatrudnienia, udzielanie im informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do 

wykonywania zawodu;  

 Inspirowanie młodzieży do poznawania kierunków kształcenia i wymagań 

edukacyjnych w szkołach wyższych;  

 Przygotowanie uczniów do konstruowania realistycznych planów kariery edukacyjno 

zawodowej;  

 Udzielanie uczniom informacji o zawodach, instytucjach kształcących i szkolących 

oraz o aktualnej sytuacji na rynku pracy;  

 Opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach, drogach uzyskiwania  

kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy;  

3. Prowadzenie z uczniami zajęć grupowych mających na celu lepsze samopoznanie, 

kształtowanie aktywnych postaw oraz umiejętności planowania własnych karier 

zawodowych;  

4. Prowadzenie zajęć grupowych umożliwiających nabycie przez uczniów umiejętności 

poszukiwania i uzyskiwania pracy;  
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5. Upowszechnianie wiedzy na temat planowania kariery zawodowej, możliwości 

pozyskiwania informacji o zawodach, drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych, 

sytuacji na rynku pracy z wykorzystaniem różnych form takich jak prelekcje, szkolenia,  

konsultacje;  

6. Aktywizowanie rodziców w proces wychowawczy dziecka dotyczący wyboru dalszej 

drogi edukacyjnej i właściwej szkoły wyższej. 

 

Celem orientacji zawodowej w klasach I–III oraz w oddziale przedszkolnym 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 wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz 

pasji. 

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII oraz III oddziału gimnazjalnego  

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 

 

 

IV. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

 

1. W ramach pracy z nauczycielem ( Radą pedagogiczną ) obejmuje: 

 Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zgodnie ze statutem szkoły. 

 Określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia 

poradnictwa zawodowego w szkole. 

 Realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i 

roli pracownika w ramach prowadzonych zajęć. 
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 Identyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do zmian na rynku 

pracy.  

2. W ramach pracy z rodzicami obejmuje:  

 Prezentację założeń pracy informacyjno – doradczej szkoły na rzecz uczniów. 

 Włączenie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań 

informacyjnych szkoły. 

 Przedstawienie rodzicom aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej. 

 Gromadzenie, systematyczna aktualizacja oraz udostępnianie informacji edukacyjno – 

zawodowych. 

 Przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym runku pracy. 

3. W ramach pracy z uczniami obejmuje:  

 Poznanie siebie, zawodów, udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej. 

 Autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych. 

 Analizę rynku pracy i możliwości zatrudniania na nim. 

 Indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły i zawodu. 

 Pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego  

 Konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów. 

 Pomoc w wyborze i nabywaniu kwalifikacji zawodowych. 

 Pomoc w budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno-zawodowego. 

 Określenie zgodności predyspozycji uczniów 

 Wskazywanie możliwości kształcenia w systemie pozaświatowym 

 Poruszanie się na rynku pracy 

 Przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, 

poszukiwanie pracy, podjecie roli pracownika, zmiana zawodu, adaptacja do nowych 

warunków i bezrobocie.  

 

V. Na realizację WSDZ składa się:  

 

1. Praca szkolnego doradcy zawodowego 

2. Praca nauczycieli, wychowawców, nauczycieli bibliotekarzy, wychowawcy na świetlicy, 

pedagoga i psychologa szkolnego w ramach współpracy ze szkolnym doradcą 

zawodowym poprzez realizację treści z zakresu doradztwa zawodowego i poradnictwa 

kariery na lekcjach np.: zajęć z wychowawca, WOS-u, matematyki, informatyki, 
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współuczestniczą w realizacji formy doradczej zwanej „rynkiem pracy” przez udział i 

współorganizowanie wycieczek do instytucji rynku pracy, organizacje spotkań z 

przedstawicielami zawodów i przedstawicielami uczelni.  

3. Prowadzenie kół zainteresowań,  aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu 

własnych zasobów np. poprzez udział w konkursach, przygotowywanie określonych 

zadań na zajęcia przedmiotowe, udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych; 

4. Organizowanie kącików zawodoznawczych, np. w świetlicy szkolnej, w salach edukacji 

wczesnoszkolnej. 

5. Szkolny Zespół Doradztwa Zawodowego w składzie: 

 zastępca dyrektora Małgorzata Morawska  

 szkolny doradca zawodowy/ pedagog  – Dorota Bodera-Czechowska  

 pedagog  – Karolina Milewska  

 psycholog  Agata Adamczyk   

 

 

VI. Działalność szkolnego doradcy zawodowego   

 

1. Cele działania szkolnego doradcy zawodowego 

 Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz 

opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej, 

 Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, 

problemy zdrowotne oraz adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej. 

 Przygotowanie ucznia do roli pracownika, 

 Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych, 

 Pomoc wychowawcom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach 

godzin wychowawczych, 

 Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy 

ucznia, 

 

2. Zdania szkolnego doradcy zawodowego 

 Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informację i pomoc w 

planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 
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 Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia,  

 Wskazywanie osobom zainteresowanym(młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł 

dodatkowej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym i europejskim na 

temat: rynku pracy, systemu edukacji, trendów rozwojowych w świecie zawodów i 

zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach 

świata pracy, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości 

kształcenia dla młodzieży z problemami i programów edukacyjnych Unii 

Europejskiej. 

 Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich 

rodzicom,  

 Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym 

planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej przez przygotowanie ich do aktywnego 

poszukiwania pracy, prezentowanie się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w 

wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy, 

 Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych, urzędach pracy oraz lekarzy itp. 

 Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły, 

 Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie 

spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji  i materiałów do 

pracy z uczniami itp.  

 Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: tworzenia i zapewnienia ciągłości 

działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa  zgodnie ze statutem szkoły, realizacji 

zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, 

 Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji,  

 Wzbogacenie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji ( Internet, 

CD, filmy itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.  

 Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji udzielanych porad i osób korzystających z 

usług doradcy zawodowego, sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności, 

 Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego; kuratorium oświaty, centrum informacji i planowania kariery 

zawodowej, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, powiatowy urząd pracy, 

przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców itp. 
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3. Korzyści wynikające z działalności szkolnego doradcy zawodowego 

 

Dla indywidualnych odbiorców:  

 Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców, 

  Poszerzanie edukacyjnych  i zawodowych perspektyw uczniów,  

 Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe. 

 Ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i 

utrzymania pracy  

 Uświadomienie konieczności i możliwości zmian w zaplanowanej karierze 

zawodowej, 

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

konsekwencji niewłaściwych wyborów. 

 

Dla szkoły:  

 Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów i dotyczących „przygotowania 

uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia” 

 Zapewnienie ciągłości działań orientacyjno-doradczych szkoły i koordynacji zadań 

wynikających z programu wychowawczego szkoły, 

 Utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz 

zapewnienie jej systematycznej aktualizacji. 

 

Dla państwa i władz lokalnych: 

 Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej konieczności racjonalnego 

planowania rozwoju zawodowego przez jednostki, 

  Podejmowanie właściwych decyzji, efektywnie przeciwdziałających bezrobociu. 

 Zapewnienie powszechności i dostępności usług doradczych zalecanych przez 

Komisję Unii Europejskiej, 

 

 

Dla pracodawców:  

 Zwiększenie szansy znalezienia odpowiednio przygotowanych kandydatów 

świadomych oczekiwań rynku pracy. 
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4. Formy działań realizowanych w ramach WSDZ: 

 

 Informacja edukacyjno – zawodowa (gromadzenie i udostępnianie informacji 

edukacyjno – zawodowej o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia 

 i zatrudnieniu, o planach rekrutacyjnych lokalnych uczelni w postaci prasy, 

informatorów, programów multimedialnych , tworzenie multimedialnych centrów 

informacji z dostępem do internetu). Krzewienie samodzielnego pozyskiwania informacji 

(korzystanie z portali dotyczących runku pracy, programów multimedialnych do 

samobadania, informatorów, ulotek i broszur. Itp. )  

 Poradnictwo indywidualne ( porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności i 

predyspozycji) . 

 Poradnictwo grupowe – zespołowe, grupowe formy poradnictwa zawodowego 

odbywają się w ramach lekcji wychowawczych, zajęć z pedagogiem, doradcą 

zawodowym, warsztatów, lekcji przedmiotowych, kół zainteresowań, wycieczek itp. 

 Rynek pracy – wycieczki, obserwacje, praktyki, uczniowski wolontariat (spotkania 

absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy, promowanie dobrych wzorców, 

spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, zgodnie ze specyfiką kierunków 

kształcenia w szkole, spotkania z przedstawicielami lokalny firm, pracodawców, 

lokalny rynek zatrudnienia, targi pracy, targi edukacyjne, zakłady pracy, instytucje 

runku pracy, uczelnie wyższe, biura doradztwa personalnego i inne). 

 Badania , diagnoza , zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole.  

 

Sposoby realizacji działań doradczych  

Działania  doradcze realizowane są na zasadzie dobrowolności uczestnictwa w ramach:  

- lekcji wychowawczych,  

- lekcji przedmiotowych, 

- zastępstw za lekcjach przedmiotowych, 

- dyżuru doradcy zawodowego, 

 -  wycieczek. 

 

5. Realizacja zadań szkolnego doradcy zawodowego w ramach WSDZ  

 

 Szkolny doradca zawodowy realizuje zadania na podstawie – zatwierdzonego przez 

dyrektora szkoły – plan pracy doradcy zawodowego na dany rok szkolny. 
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VII. Wyposażenie. Warsztat pracy doradcy zawodowego 

 

 Komputer z dostępem do Internetu, 

 Informator o uczelniach wyższych, 

 Materiały informacyjne, foldery o uczelniach wyższych, 

 Poradniki, książki z zakresu poradnictwa i planowania kariery zawodowej, 

 Broszury, ulotki o zawodach, informator o zawodach, 

 Materiały wspomagające pracę doradcy i nauczycieli: 

http://www.wybieramzawod.pl/ 

http://www.e-zamek.pl/  

https://doradztwo.ore.edu.pl 

http://www.kotwice.lechaa.pl/ 

http://metodagier.pl/ 

http://mzmp.syntea.pl/ 

http://www.ore.krzyzowa.org.pl/ 

http://www.perspektywy.pl/portal/ 

http://dokariery.pl/ 

http://psz.praca.gov.pl// 

http://www.quovadis.swps.pl/ 

http://www.koweziu.edu.pl/.  

 Scenariusze zajęć, 

 Kwestionariusze zainteresowań, uzdolnień przedsiębiorczych i inne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wybieramzawod.pl/
http://www.e-zamek.pl/
https://doradztwo.ore.edu.pl/
http://www.kotwice.lechaa.pl/
http://metodagier.pl/
http://mzmp.syntea.pl/
http://www.ore.krzyzowa.org.pl/
http://www.perspektywy.pl/portal/
http://dokariery.pl/
http://psz.praca.gov.pl/
http://www.quovadis.swps.pl/
http://www.koweziu.edu.pl/
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VIII. Zagadnienia merytoryczne do realizacji z uczniami 

                     w Szkole Podstawowej nr 2  w Skierniewicach  

Treść nauczania I rok nauki - klasa VII 

 

 Materiał 

nauczania 

Cele edukacyjne Osiągnięcia uczniów 

1 Temat: Co to jest 

doradztwo 
zawodowe, kariera, 

ścieżka zawodowa? 

Wyjaśnienie uczniom 

podstawowych pojęć związanych 
z doradztwem zawodowym. -

Wyjaśnienie roli doradcy 

zawodowego w szkole, jego 

zadań i obowiązków 

- Uczniowie znają podstawowe 

pojęcia związane z doradztwem 
zawodowym  

- Uczniowie wiedzą czym zajmuje 

się doradca zawodowy znają jego 

zadania 

2 Temat: Poznanie 

siebie warunkiem 

sukcesu 

Pomoc uczniom w poznaniu 

swoich zainteresowań, uzdolnień, 

umiejętności, mocnych i słabych 

stron -Rozwijanie poczucia 
własnej wartości, pozytywnego 

myślenia i samoakceptacji 

- Uczniowie znają swoje 

zainteresowania, uzdolnienia, 

umiejętności, mocne i słabe strony 

- Uczniowie potrafią analizować 
własny potencjał pod kontem 

planowania własnej kariery. 

3 Temat: Czy jestem 
przedsiębiorczy 

- Zapoznanie uczniów z 
poszczególnymi cechami 

temperamentu - Pomoc uczniom 

w poznaniu własnej osobowości, 

temperamentu - Zapoznanie 
uczniów z cechami osobowości 

człowieka przedsiębiorczego 

Uczniowie potrafią określić swoje 
cechy charakteru, typ 

temperamentu  

- Uczniowie znają przydatność 

cech swojego charakteru i 
temperamentu w poszczególnych 

grupach zawodowych 

 - Uczniowie znają cechy 
osobowości charakterystyczna dla 

człowieka przedsiębiorczego 

4 Temat: Kreatywność 

co to jest i do czego 
mi się przyda 

-Zwiększenie poczucia 

kompetencji uczniów w zakresie 
kreatywności 

-Uczniowie wiedzą w jakich 

warunkach są najbardziej twórczy - 
-Uczniowie znają techniki i 

sposoby stymulujące kreatywność 

5 Temat: Asertywność 
a dokonywanie 

wyboru 

- Poszerzenie wiedzy uczniów w 
kontekście dokonywania 

wyborów edukacyjno-

zawodowych - Rozwijanie 

kluczowych umiejętności w 
zakresie asertywności 

Uczniowie rozumieją znaczenie 
asertywnego zachowania w 

kontekście planowania własnej 

kariery zawodowej  

- Uczniowie znają swój poziom 
asertywności 

6 Temat: Pięć kroków 

podejmowania 
decyzji 

- Zapoznanie uczniów z zasadami 

podejmowania decyzji 

- Uczniowie wiedzą jak właściwie 

podejmować decyzję  
- Uczniowie znają wszystkie 

czynniki niezbędne do podjęcia 

decyzji 

7 Temat: Role grupowe - Zapoznanie uczniów z pojęciem 
roli grupowej, różnymi 

sposobami wspierania zespołu - 

Budowanie u uczniów 
samoświadomości i podnoszenie 

samooceny 

- Uczniowie potrafią 
współpracować w zespole 

 -Uczniowie wiedzą jak ważna jest 

odpowiednia współpraca aby 
efektywnie działać 

8 Temat: Komunikacja 

interpersonalna 

- Kształtowanie umiejętności 

skutecznego komunikowania się - 

- Uczniowie posiadają wiedzę na 

temat umiejętności skutecznego 
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Ukazanie barier 

komunikacyjnych i ich wpływ na 

porozumiewanie się 

porozumiewania się 

 - Uczniowie wiedzą jakie bariery 

komunikacyjne zakłócają 
porozumiewanie się 

9 Temat: Motywacja Uświadomienie uczniom roli 

wewnętrznych i zewnętrznych 

czynników motywacyjnych w 
procesie podejmowania decyzji - 

Pomoc uczniom w identyfikacji 

własnych motywatorów 

- Uczniowie znają rolę 

wewnętrznych i zewnętrznych 

źródeł motywacji 
 - Uczniowie wiedzą jakie są ich 

własne źródła motywacji 

10 Temat: Planowanie – 

czym jest? 

- Poszerzanie i udoskonalanie 

wiedzy uczniów w zakresie 

umiejętności planowania 

- Uczniowie wiedzą czym jest 

planowanie 

 - Uczniowie zdają sobie sprawę z 

wagi umiejętności planowania 
 - Uczniowie potrafią diagnozować 

przeszkody, które mogą wystąpić 

w procesie planowania 

 

 

Zagadnienia merytoryczne do realizacji z uczniami w klasie VIII 

II rok nauki – klasa VIII 

 Materiał 

nauczania 

Cele edukacyjne Osiągnięcia uczniów 

1 Temat: Zarządzanie 

sobą w czasie 

- Doskonalenie umiejętności 

organizacji czasu wolnego i 

zarządzania sobą w czasie 

- Uczniowie znają jeden ze 

sposobów organizacji własnej pracy 

2 Temat: 
Kwestionariusz ról 

zespołowych R. 

Meredith Belb 

- Zapoznanie uczniów z 
pojęciem roli grupowej - 

Budowanie 

samoświadomości i 
samooceny uczniów 

- Uczniowie znają wiedzą jak 
efektywnie pracować w grupie 

 - Uczniowie są świadomi swojej 

roli i miejsca w zespole oraz 
wzrasta ich samoocena i 

samoświadomość 

3 Temat: Rynek pracy - Zapoznanie uczniów z 

podstawowymi definicjami 
związanymi z rynkiem pracy 

- Zapoznanie z podmiotami 

występującymi na rynku 
pracy oraz sytuacją 

gospodarczą w regionie - 

Przybliżenie lokalnego rynku 
pracy i możliwości 

zatrudnienia 

- Zapoznanie uczniów z 

podstawowymi definicjami 
związanymi z rynkiem pracy - 

Zapoznanie z podmiotami 

występującymi na rynku pracy oraz 
sytuacją gospodarczą w regionie 

 - Przybliżenie lokalnego rynku 

pracy i możliwości zatrudnienia 

4 Temat: Klasyfikacja 

zawodów: Zawody z 
grupy człowiek - 

człowiek 

- Zapoznanie uczniów z 

różnymi klasyfikacjami 
zawodów i specjalności - 

Przybliżenie uczniom 

zawodów z grupy człowiek – 
człowiek - Zapoznanie 

uczniów: - ze środowiskiem i 

warunkami pracy w danym 

zawodzie - zadaniami i 
czynnościami danego zawodu 

- wymaganiami 

-Uczniowie potrafią wymienić 

zawody z danej grupy  
- Uczniowie umieją 

scharakteryzować warunki i 

środowisko pracy w danym 
zawodzie  

- Uczniowie potrafią omówić 

zadania i czynności wykonywane w 

danym zawodzie oraz wymagania 
psychofizyczne  

- Uczniowie wiedzą jakie są 



 14 

psychofizycznymi - 

przeciwwskazaniami 

zdrowotnymi do 
wykonywania zawodu - 

ścieżkami kształcenia w 

kierunku danego zawodu i 

możliwości zatrudnienia 

przeciwwskazania zdrowotne do 

wykonywania danego zawodu 

 - Uczniowie potrafią omówić 
ścieżki kształcenia w danym 

zawodzie oraz scharakteryzować 

szanse zatrudnienia 

 - Uczniowie potrafią zanalizować 
swoje preferencje w kontekście 

poznanych zawodów 

5 Temat: Klasyfikacja 
zawodów : Zawody z 

grupy człowiek – 

technika, człowiek – 

dane/system znaków 

Przybliżenie uczniom 
zawodów z grupy człowiek – 

technika, człowiek – 

dane/system znaków - 

Zapoznanie uczniów: - ze 
środowiskiem i warunkami 

pracy w danym zawodzie - 

zadaniami i czynnościami 
danego zawodu - 

wymaganiami 

psychofizycznymi - 
przeciwwskazaniami 

zdrowotnymi do 

wykonywania zawodu - 

ścieżkami kształcenia w 
kierunku danego zawodu i 

możliwości zatrudnienia 

- Uczniowie potrafią wymienić 
zawody z danej grupy  

- Uczniowie umieją 

scharakteryzować warunki i 

środowisko pracy w danym 
zawodzie  

- Uczniowie potrafią omówić 

zadania i czynności wykonywane w 
danym zawodzie oraz wymagania 

psychofizyczne  

- Uczniowie wiedzą jakie są 
przeciwwskazania zdrowotne do 

wykonywania danego zawodu  

- Uczniowie potrafią omówić 

ścieżki kształcenia w danym 
zawodzie oraz scharakteryzować 

szanse zatrudnienia  

- Uczniowie potrafią zanalizować 
swoje preferencje w kontekście 

poznanych zawodów 

6 Temat: Klasyfikacja 

zawodów: Zawody z 
grupy człowiek – 

przyroda, człowiek – 

działalność 
artystyczna 

- Przybliżenie uczniom 

zawodów z grupy człowiek – 
przyroda, człowiek 

działalność artystyczna - 

Zapoznanie uczniów: - ze 
środowiskiem i warunkami 

pracy w danym zawodzie - 

zadaniami i czynnościami 

danego zawodu - 
wymaganiami 

psychofizycznymi - 

przeciwwskazaniami 
zdrowotnymi do 

wykonywania zawodu - 

ścieżkami kształcenia w 
kierunku danego zawodu i 

możliwości zatrudnienia 

- Uczniowie potrafią wymienić 

zawody z danej grupy 
 - Uczniowie umieją 

scharakteryzować warunki i 

środowisko pracy w danym 
zawodzie 

 - Uczniowie potrafią omówić 

zadania i czynności wykonywane w 

danym zawodzie oraz wymagania 
psychofizyczne  

- Uczniowie wiedzą jakie są 

przeciwwskazania zdrowotne do 
wykonywania danego zawodu  

- Uczniowie potrafią omówić 

ścieżki kształcenia w danym 
zawodzie oraz scharakteryzować 

szanse zatrudnienia  

- Uczniowie potrafią zanalizować 

swoje preferencje w kontekście 
poznanych zawodów 

7 Temat: System 

szkolnictwa 
ponadpodstawowego 

- Zapoznanie uczniów z 

poszczególnymi typami szkół 
w systemie szkolnictwa 

ponadpodstawowego oraz 

czasem trwania nauki i 

przebiegiem kształcenia w 

- Uczniowie umieją wymienić typy 

szkół ponadpodstawowych oraz 
scharakteryzować je: profile, czas 

nauki 

 - Uczniowie potrafią wymienić 

zasady rekrutacji na nowy rok 
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poszczególnych rodzajach 

szkół - Zapoznanie uczniów z 

zasadami rekrutacji na nowy 
rok szkolny 

szkolny 

8 Temat: Radzenie 

sobie w sytuacjach 

trudnych 

- Zapoznanie uczniów z 

definicją stresu - 

Uświadomienie uczniom 
znaczenia radzenia sobie ze 

stresem - Zachęcanie uczniów 

do wymiany doświadczeń w 
zakresie sposobów radzenia 

sobie ze stresem - 

Uświadomienie uczniom 

znaczenia pozytywnego 
stresu 

- Uczniowie znają definicje stresu - 

Uczniowie mają świadomość 

znaczenia radzenia sobie ze stresem 
- Uczniowie znają nowe sposoby 

radzenia sobie ze stresem  

- Uczniowie mają świadomość 
znaczenia stresu pozytywnego 

9 Temat: Dokumenty 

potrzebne przy 
rekrutacji 

- Rozwijanie umiejętności 

sporządzania dokumentów 
określonych przez procedury 

rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych oraz do 

podjęcia przyszłej pracy 

- Uczeń potrafi przygotować 

niezbędną dokumentację określoną 
w procesie rekrutacji do szkoły 

ponadpodstawowej oraz przyszłej 

pracy 

10 Temat: Właściwa 

szkoła/Zawód dla 

mnie 

- Rozwijanie umiejętności 

wyszukiwania informacji o 

szkołach i zawodach - 
Zapoznanie uczniów z 

obszarami informacji o 

zawodach - Zwiększenie 

wśród uczniów świadomości 
znaczenia informacji 

zawodowej w kontynuowania 

kariery 

- Uczniowie wiedzą jak poszukiwać 

źródeł informacji o szkołach i 

zawodach  
- Uczniowie znają obszary 

informacji o szkolnictwie 

ponadpodstawowym i zawodach 

 

 

IX. Treści programowe 

Zajęcia realizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów 

 

 

l.p

. 

 

Przedmiot 

 

Tematyka/zagadnienia 

 

Klasy 

 

Kto realizuje 

 

Termin 

realizacji 

 

Sposób 

dokumento-

wania 

1. Język polski  wypowiedź językowa, 

 pisanie, redagowanie 

tekstów szczególnie 

dotyczących pracy 
zawodowej. 

Uczniowie 

wszystkich 

klas    

Nauczyciele 

języka polskiego 

Okres 

nauczania 

przedmiotu 

Wpis tematu 

do dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

2.  Język 

angielski 

Język 

niemiecki 

Język 

rosyjski 

 wyrażanie zamierzeń 

i planów zawodowych na 

przyszłość, 

 poznanie słownictwa 

związanego ze światem 

zawodów i zatrudnieniem 

Uczniowie 

wszystkich 

klas, 

w których 

nauczany 

jest 

przedmiot 

Nauczyciele 

języka 

angielskiego, 

niemieckiego i 

rosyjskiego  

Okres 

nauczania 

przedmiotu 

Wpis tematu 

do dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 
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3. Geografia  omówienie zawodu np. 

kartografa, geologa itp.  

  struktura zatrudnienia w 

regionie . 

 Migracja zarobkowa, 

 Bezrobocie 

Uczniowie 

wszystkich 

klas, 

w których 

nauczany 

jest 

przedmiot    

Nauczyciel 

geografii  

Okres 

nauczania 

przedmiotu 

Wpis tematu 

do dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

4. Informatyka  wykorzystanie 

nowoczesnych technik 

informacyjnych do 
tworzenia wizji 

przyszłego życia 

zawodowego, 

 przygotowanie 

dokumentów 

aplikacyjnych, 

 przygotowanie 

dokumentacji seryjnej, 

 tworzenie bazy danych, 

 wyszukiwanie w sieci 

Internetowej  informacji 
dotyczących pracy 

i edukacji, 

 korzystanie z usług 

internetowych, 

 Szukanie portali 

edukacyjnych, zbieranie 

info. o szkołach i 

zawodach- tworzenie 

bazy informacyjnej 

Uczniowie 

wszystkich 

klas, 

w których 
nauczany 

jest 

przedmiot    

Nauczyciele 

przedmiotu 

informatyki 

Okres 

nauczania 

przedmiotu 

Wpis tematu 

do dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

 

5. 

Matematyka   Algorytmy wokół nas – 

programista , operator , 

nawiązuje także do 

zawodów : fryzjer , 
stolarz  i kucharz 

Uczniowie 

wszystkich 

klas, 

Nauczyciele 

przedmiotu 

Matematyka  

Okres 

nauczania 

przedmiotu 

Wpis tematu 

do dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

6 Technika  Poznajemy różne zawody   Uczniowie 

wszystkich 

klas, 

w których 

nauczany 

jest 

przedmiot    

Nauczyciele 

przedmiotu 

Technika  

Okres 

nauczania 

przedmiotu 

Wpis tematu 

do dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

7 Wiedza 

o społeczeńst

wie 

 osiągnięcie motywacji 

i zdolności do 

indywidualnej 

i zbiorowej aktywności 

społecznej, 

 poznanie podstawowych 

zasad prawa i polskiego 

systemu prawnego, 

 wypełnianie druków 

urzędowych, sporządza-

nie pism (np. CV, list 

motywacyjny), 

 administracja publiczna, 

samorząd terytorialny, 

 struktura społeczeństwa, 

 prawa człowieka, 

 komunikacja 

Uczniowie 

wszystkich 

klas, 

w których 

nauczany 
jest 

przedmiot    

Nauczyciele 

przedmiotu 

wiedza o 

społeczeństwie 

Okres 

nauczania 

przedmiotu 

Wpis tematu 

do dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 
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interpersonalna, 

współpraca. 

 Bezrobocie  

 Wybrane elementy prawa 

pracy – praca prawnika, 

notariusza.  

8. Wychowanie 

do życia 

w rodzinie 

 świadomy wybór 

zawodu. 

 Mój charakter i 

temperament 
 

Uczniowie 

szkoły 

Nauczyciele 

prowadzący 

zajęcia w ramach 

wychowania do 
życia w rodzinie 

Okres 

nauczania 

przedmiotu 

Wpis tematu 

do dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

 

9. 

Biologia  Elementy genetyki 

człowieka jako 

przedstawienie zawodu – 

Biotechnolog  

 Ograniczenia zdrowotne 

np. wady postawy, 

alergie itp. 

 Zawody związane z 

omawianą tematyką – 

biolog, mikrobiolog, 

lekarz, pielęgniarka, 
farmaceuta itp 

 

Uczniowie 

szkoły 

Nauczyciele 

przedmiotu 

Biologia 

Okres 

nauczania 

przedmiotu 

Wpis tematu 

do dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

10. Chemia   praca w laboratorium 

(laborant ).  

 Pierwsza pomoc w 

przypadku poparzeń 

środkami chemicznymi 

oraz zatruć – 

ratownictwo medyczne 

Uczniowie 

szkoły 

Nauczyciele 

przedmiotu 

Chemia 

Okres 

nauczania 

przedmiotu 

Wpis tematu 

do dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

 

11. 

Religia   Kim jestem, dokąd 

zmierzam – określenie 

celów życiowych.,  

 Na czym polega 
szczęście – praca 

zawodowa jako źródło 

satysfakcji .  
 Przypowieść biblijna o 

talentach – 

wykorzystanie własnego 

potencjału. 

Uczniowie 

szkoły 

Nauczyciele 

przedmiotu 

Religia  

Okres 

nauczania 

przedmiotu 

Wpis tematu 

do dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

 
12. 

Wychowanie 
fizyczne 

 Zdrowie jako czynnik 
wyboru zawodu, 

 Omawiając trening 

zdrowotny pomagają 

opracować rozkład dnia 

ucznia , uwzględniając 

proporcje między pracą a 

wypoczynkiem , 

wysiłkiem umysłowym a 

fizycznym. 

Uczniowie 
szkoły 

Nauczyciele 
przedmiotu 

Wychowanie 

fizyczne  

Okres 
nauczania 

przedmiotu 

Wpis tematu 
do dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

13. 

 

 

Godz. 

Wychowawc

za  

 na lekcjach 

wychowawczych 

(zawodoznawczych) 
wprowadzają podstawy 

treningu 

interpersonalnego  

 kierują uczniów 

Uczniowie 

szkoły 

Wychowawca  

Pedagog 

Psycholog  
Doradca 

zawodowy  

Okres 

nauczania 

przedmiotu 

Wpis tematu 

do dziennika 

zajęć 
lekcyjnych 
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potrzebujących pomocy 

do pedagoga lub doradcy 

zawodowego. 

  Pomagają w zdobywaniu 

i pogłębianiu wiedzy o 

interesujących zawodach 

oraz kształtowaniu 

postaw aktywnych i 

przedsiębiorczych. 

  Prawa i obowiązki 
ucznia – prawa 

pracownika.  

 Co oznacza być 

człowiekiem 

odpowiedzialnym (statut 

szkoły – regulamin pracy 

?) .  

 Integracja (współpraca w 

grupie ). 

 

14. 

Biblioteka   gromadzi literaturę z 

zakresu psychologii , 

prawa pracy i doradztwa 
zawodowego . 

 Udostępnia informatory i 

ulotki o szkołach , 

wskazuje źródła 

informacji . 

Uczniowie 

szkoły,  

Nauczyciel
e  

Nauczyciele 

biblioteki  

Okres 

nauczania 

przedmiotu 

Wpis tematu 

do dziennika 

zajęć 
lekcyjnych 

Zajęcia  wspólne 

1 Wycieczki z 

uczniami do 
zakładów 

pracy, 

instytucji. 

Udział w   

targach 

edukacyjnych  

Przybliżenie ofert 

kształcenia na uczelniach 
wyższych, szkołach 

policealnych 

Uczniowie 

klas klas 
VII, VIII  

Wychowawcy i 

nauczyciele 
przedmiotów  

Okres nauki Wpis w 

dzienniku 
lekcyjnym 

 

 

REALIZACJA DORADZTWA  ZAWODOWEGO w roku szkolnym 2019 / 2020 : 

 

 Zadanie  Realizator Termin  Uwagi 

1. Zatwierdzenie Programu 

Doradztwa Zawodowego 
przez Radę 

Pedagogiczną 

Zespół ds. 

zawodoznawstwa 

IX 2020r.  

2. Aktualizowanie 

informacji 

zawodoznawczych 

Doradca zawodowy Cały rok  Zakładka na stronie 

internetowej szkoły 

Tablica doradcy 

3. Prowadzenie zajęć 

zawodoznawczych w 

klasach VII –VIII 

Doradca zawodowy, 

wychowawcy klas , 

nauczyciele 

przedmiotów , 

pedagog szkolny 

Cały rok Godziny 

wychowawcze 

Lekcje 

przedmiotowe 

Zajęcia 

pozalekcyjne 

4.  Uczestnictwo w 

programie Światowy 

Tydzień 

Przedsiębiorczości 

Doradca zawodowy, 

Wychowawcy klas i 

nauczyciele 

Listopad  

16-22 

Wycieczki 

zawodoznawcze, 

spotkania z 

przedstawicielami 
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zawodów. 

Każdy etap 

edukacyjny 

5. Przeprowadzenie lekcji 

przedmiotowych z 

elementami 

zawodoznawstwa 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Cały rok Zgodnie z podstawą 

programową 

6. Omówienie 

dokumentacji i kryteriów 

przyjęć do szkół 

ponadpodstawowych  
klasy VIII 

Doradca zawodowy  V-VI 2021r  

7. Targi , Giełdy 

Edukacyjne dla klas VIII  

Wychowawcy klas  

Doradca zawodowy 

wg ustalonego 

terminu przez 

organizatorów 

 

8. Prezentacje szkół 

ponadpodstawowych   

Wychowawcy 

Doradca zawodowy 

IV– V 2021 r.  Na zaplanowane 

prezentacje mogą 

być zaproszeni 

rodzice uczniów 

klas VIII 

9. Wycieczki do szkół z 

terenu miasta oraz 

zakładów pracy , firm. 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

Doradca zawodowy 

, nauczyciele 

przedmiotów 

Cały rok  wg 

zapotrzebowania 

uczniów 

10. Przedstawienie rodzicom 

aktualnej oferty 
edukacyjnej – 

omówienie 

dokumentacji i kryteriów 

przyjęć do szkół 

ponadpodstawowych  

Doradca zawodowy 

Wychowawcy klas  
Pedagog szkolny 

Cały rok Na zebraniach z 

rodzicami uczniów 
klasy VIII 

11. Współpraca nauczycieli , 

wychowawców ze 

szkolnymi specjalistami 

Doradca zawodowy 

Pedagog szkolny 

Członkowie Zespołu 

ds. doradztwa 

zawodowego 

Cały rok Uczniowie ze 

specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi i ich 

rodzice 

12. Spotkania z 

przedstawicielami 

ciekawych zawodów, 
pracodawcami , firmami 

Doradca zawodowy 

Zespół ds. 

doradztwa 
Wychowawcy klas 

Cały rok Klasy od I- VIII 

13. Współpraca z 

instytucjami 

wspierającymi 

doradztwo zawodowe 

Doradca zawodowy 

Członkowie Zespołu 

ds. doradztwa 

Cały rok Szkolenia , kursy 

Pozyskiwanie 

materiałów 

metodycznych , 

wymiana 

doświadczeń 

14. Sprawozdania z 

realizacji działań z 

zakresu doradztwa 

zawodowego w szkole  

Wszyscy 

nauczyciele  

Doradca zawodowy  

I - 2021. - I 

semestr  

VI - 2021r. – II 

semestr 
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Indywidualny plan pracy z uczniem niepełnosprawnym: 

 

 

• Wstępna ocena stanu zdrowia ucznia 

•  Diagnoza zainteresowań, umiejętności, temperamentu, określenie wartości. 

• Mocne i słabe strony 

• Osobowość zawodowa 

• Wyznaczenie celów. 

• Wybór szkoły - zawodu 
 

 

X. Ewaluacja 

  

 Realizacja tematyki orientacji zawodowej podejmowanej na zajęciach lekcyjnych 

dokumentowana jest wpisem tematu do dziennika zajęć lekcyjnych. 

 Po zrealizowaniu planu/zadań  nauczyciele sporządzają  sprawozdanie z realizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego za dany rok szkolny. Sprawozdanie jest 

przekazane do Koordynatora Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego  

 w postaci pliku wg opracowanego wzoru (zał. 1), w celu sporządzenia sprawozdania 

ogólnego. 

  

 

Załącznik nr 1. 

Sprawozdanie z realizacji proszę umieścić w folderze „Sprawozdania z WSDZ” na pulpicie 

komputera w pokoju nauczycielskim.  

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

Realizowana 

tematyka zajęć 

Klasa/uczniowie 

uczestniczący 
Termin realizacji 

Sposób 

dokumentowania. 

     

     

     

 

 


