
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

w Szkole Podstawowej nr 5 w Piastowie na rok 2019/2020 

Szkolny system doradztwa zawodowego Szkoły Podstawowej nr 5 w Piastowie obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu                    

i dalszego kierunku kształcenia adekwatnie do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, a także w 

zgodzie z własnymi predyspozycjami i zainteresowaniami. System ten obejmuje działania mające na 

celu zwiększenie świadomości uczniów na temat ich zasobów i ograniczeń, zainteresowań, możliwości 

i predyspozycji już od najmłodszych lat edukacji. Program określa zadania i metody oraz formy pracy 

doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego, psychologa oraz nauczycieli w ramach rocznych planów 

działania. 

Szkolny program doradztwa umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

poznania siebie, swoich zainteresowań/pasji oraz predyspozycji zawodowych, rynku pracy i zasad nim 

rządzących. Ponadto uczeń zapozna się z klasyfikacją zawodów i specjalności, pozna możliwości 

uzyskania kwalifikacji zawodowych a także podejmie próbę zaplanowania własnej kariery edukacyjno-

zawodowej. 

1.PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU. 

Najważniejsze założenia związane z realizacją WSDZ w szkole zawarte są w dokumentach:  

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty . 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r . - Karta Nauczyciela . 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

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

zawodowego. 

 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  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  

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

zawodowego. 

2. GŁÓWNE CELE PROGRAMU. 

a) przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej,  

b) wyposażenie uczniów w umiejętności służące określeniu własnych predyspozycji i zainteresowań, 

c) przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i 

zawodowych,  

d) gromadzenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,  

e) pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu,  

f) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,  

g) współpraca z przedstawicielami różnych grup zawodowych(spotkania z zawodem), 



 

Osoby odpowiedzialne za realizację doradztwa zawodowego w szkole: 

- szkolny doradca zawodowy 

- corocznie wychowawczy wychowania przedszkolnego klas „zero” 

- corocznie wychowawcy wszystkich klas szkoły podstawowej 

- pedagog 

- psycholog 

3. SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU 

a) Uczniowie 

 Wdrażanie uczniów do samopoznania, 

 Autodiagnoza preferencji i zainteresowań, 

 Wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów, 

 Pokazanie efektywnych metod uczenia się i samorozwoju 

 Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy, 

 Kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania, autoprezentacji, radzenia sobie ze 

stresem, Przełamywanie barier emocjonalnych, 

 Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie, 

 Uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedzą o sobie i 

aktualnymi trendami na rynku pracy, 

 Wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy. 

 Kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia 

innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych (wszyscy 

nauczyciele) 

b) Rodzice 

  Podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi (pedagog, psycholog) 

 Dostarczenie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, preferowanych wartościach, 

zdolnościach, zainteresowaniach, mocnych i słabych stronach (doradca zawodowy, 

wychowawca, pedagog, psycholog), 

  Dostarczenie informacji o ścieżkach edukacyjnych, przeciwwskazaniach zdrowotnych(doradca 

zawodowy) 

c) Nauczyciele 

  Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji zawodowej 

w szkole, 

 Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny swoich 

możliwości psychofizycznych, 

 Na każdym przedmiocie nauczyciele realizują podstawę programowa odnosząc się do 

doradztwa zawodowego.  

  Uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej, 

 



4. ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH EDUKACJI. 

ETAP EDUKACJI FORMY REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

Oddział przedszkolny Zajęcia prowadzone klasach na temat: 
1)Poznanie siebie (zainteresowania, pasje, mocne 
strony) 
2) Świat zawodów i rynek pracy( nazwy zawodów w 
najbliższym otoczeniu, zabawy w wykonywanie 
zawodów, autoprezentacja przed grupą, spotkania z 
zawodem) 
3) Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 
(dziecko poznaje ścieżki kształcenia) 
4) Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie 
decyzji edukacyjno-zawodowych(kim chciałbym 
zostać w przyszłości, nauka decydowania o ważnych 
dla dziecka sprawach) 
 

Wychowawcy klas 

Klasy I – III  
szkoły podstawowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasy I – III  
szkoły podstawowej 

Zajęcia prowadzone klasach na temat: 
1)Poznanie siebie (zainteresowania, pasje, mocne 
strony) 
2) Świat zawodów i rynek pracy,( odgrywanie 
różnych ról zawodowych w zabawie, nazywanie 
zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i 
dalszym otoczeniu  autoprezentacja przed grupą, 
spotkania z zawodem) 
3) Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 
(uzasadnianie potrzeby uczenia się i zdobywania 
nowych umiejętności, wskazywanie przedmiotów 
które są interesujące, poznaje różne źródła wiedzy) 
4) Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie 
decyzji edukacyjno-zawodowych(opowiadanie kim 
chciałbym zostać i co chciałbym robić, planowanie 
swoich działań lub działań grupy, próba 
samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach 
ważnych dla dziecka,) 

Wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy klas 

Klasy IV - VI Zajęcia prowadzone klasach na temat: 
1)Poznanie siebie (określenie własnych 
zainteresowań i uzdolnień oraz kompetencji, 
wskazywanie swoich mocnych stron oraz możliwości 
ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia, 
podejmowanie działań w sytuacjach zadaniowych i 
ocenianie swoich działań, formułując wnioski na 
przyszłość) 
2) Świat zawodów i rynek pracy( poznanie różnych 
grup zawodów z przykładami zawodów 
charakterystycznych dla poszczególnych grup, opis 
różnych ścieżek ich uzyskiwania oraz podstawowej 
specyfiki pracy w zawodach, czym jest praca i jakie 
ma znaczenie w życiu człowieka,  czynniki 
wpływające na wybory zawodowe, rola pieniądza we 
współczesnym świecie i jego związek z pracą) 

Wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie( 
różne sposoby zdobywania wiedzy, wraz z 
poszukiwaniem przykładów, omawianie swojego 
indywidualnego sposobu nauki- style uczenia się, 
samodzielnie docieranie do informacji i korzystanie z 
różnych źródeł wiedzy) 
4) Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie 
decyzji edukacyjno-zawodowych(opowiadanie kim 
chciałbym zostać i co chciałbym robić, planowanie 
swoich działań lub działań grupy, próba 
samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach 
ważnych dla dziecka,) 

 
 
 
 
 
 

Klasy VII-VIII  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasy VII - VIII 

Cykl 10  warsztatów dla każdej klasy VII i VIII  o 
następującej tematyce 

1. Poznanie siebie(moje zainteresowania, 
sposoby spędzania wolnego czasu, hobby, 
ocena własnych zdolności i możliwości, 
zainteresowania i kierunki aktywności, 
rodzaje inteligencji, ocena stanu 
zdrowotnego w kontekście wyboru zawodu) 

2. Świat zawodów i rynek pracy ( kim chcę 
zostać w przyszłości, zawody w moim 
otoczeniu,  zaznajomienie z klasyfikacją 
zawodów i specjalności, charakterystyka 
wybranych zawodów, przygotowanie do roli 
pracownika, zawody przyszłości, oczekiwania 
pracodawców), 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe 
życie(ścieżki kształcenia 
ponadpodstawowego, oferta warszawskich 
szkół ponadpodstawowych, analiza 
kryteriów rekrutacyjnych do wybranych 
szkół w kontekście rozpoznania własnych 
zasobów ) 

4. Planowanie własnego rozwoju i 
podejmowanie decyzji edukacyjno-
zawodowych (testy predyspozycji, testy 
kariery mające na celu dokonanie wyboru 
dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej 
samodzielnie lub przy wsparciu doradczym) 

 

Doradca zawodowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doradca zawodowy 
 
 
 
Doradca zawodowy 

Wszystkie etapy 
edukacji  

Czasopisma, poradniki i informatory, tablica 
informacyjna doradcy zawodowego, artykuły na 
stronie internetowej szkoły, możliwość skorzystania 
z pracowni multimedialnej 

 
wychowawcy, 
pedagog, doradca 
zawodowy, 
nauczyciele 
przedmiotowi 

Wszystkie etapy 
edukacji 

Udział uczniów w olimpiadach i konkursach 
przedmiotowych i zawodach sportowych, wyjazdy, 
edukacja teatralna. Organizowanie w szkole akcji i 
konkursów wspierających rozwijanie i prezentowanie 

wychowawcy, 
nauczyciele, 
kierownik świetlicy 
szkolnej 



własnych zainteresowań i talentów, udział w 
wolontariacie 

Uczniowie klas VIII Spotkania ze szkolnym doradcą zawodowym - 
poradnictwo indywidualne, testy orientacji 
zawodowej, indywidualne rozmowy dotyczące 
poradnictwa zawodowego oraz na temat 
predyspozycji zawodowych uczniów 

doradca 
zawodowy, 
psycholog, pedagog 

Uczniowie klas VIII Informowanie o spotkaniach i udział uczniów w 
dniach otwartych szkół ponadpodstawowych, 
udział w Targach Edukacyjnych 

doradca 
zawodowy, 
wychowawcy klas 

Uczniowie klas VIII Spotkanie z rodzicami i uczniami klas ósmych  , 
informacja o przebiegu rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych 

doradca zawodowy 

 

W naszej szkole wszyscy nauczyciele będą aktywnie uczestniczyć w realizacji doradztwa zawodowego 

wplatając jego treści na swoich przedmiotach.  

Przykłady zadań nauczycieli poszczególnych przedmiotów w odniesieniu do doradztwa zawodowego:  

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczą wyszukiwania informacji na temat edukacji i zawodów za 

pomocą słowników, encyklopedii, komputera. Wdrażają do podejmowania obowiązków i rzetelnego 

ich wypełniania. Zapoznają z pojęciem pracy i wynagrodzenia pieniężnego oraz sytuacji ekonomicznej 

rodziny. Przedstawiają znaczenie pracy w życiu człowieka, omawiają z dziećmi zawody ich najbliższych, 

prezentują charakterystykę pracy w różnych zawodach. Rozwijają zainteresowania, zapoznają ze 

sposobami powstawania różnych przedmiotów, uczą podstawowych umiejętności technicznych.  

Nauczyciel zajęć komputerowych prowadzi naukę poszukiwania, selekcjonowania, porządkowania, 

gromadzenia  i wykorzystywania informacji np. dotyczących oferty edukacyjnej gimnazjów, pomaga 

uczniom klas szóstych w logowaniu się do elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji szkół 

gimnazjalnych, wyjaśnia organizację pracy i przepisy bhp w pracy z komputerem, uczy komunikowania 

się z pomocą komputera i technologii informacyjnych. Prezentuje sposoby opracowywania tekstów, 

prezentacji multimedialnych oraz danych liczbowych w arkuszu kalkulacyjnym. Wdraża do pracy  

zespołowej w ramach projektu, pokazuje sposoby wykorzystania technologii informacyjnych w różnych 

zawodach.  

Nauczyciele języka polskiego omawiają charakter pracy w różnych zawodach, uczą tworzenia 

wypowiedzi: pisania życiorysu, podania, ogłoszenia, listu oficjalnego (dostosowywanie wypowiedzi do 

sytuacji). Kształtują umiejętność operowania słownictwem z kręgu: szkoła i nauka, środowisko 

społeczne. Wdrażają do samokształcenia i docierania do informacji za pomocą słowników, 

encyklopedii. Pokazują znaczenie komunikacji niewerbalnej w autoprezentacji.   

Nauczyciele matematyki uczą gromadzenia i porządkowania danych o edukacji i zawodach, 

odczytywania i interpretacji danych w tekstach, tablicach i wykresach. Kształtują umiejętność 

posługiwania się procentami, zapoznają z zawodami z dziedziny księgowości i rachunkowości. Uczą 

planowania czynności z wykorzystaniem kalendarza (wykonywanie obliczeń) oraz dzielenia zadań na 

etapy.  

Nauczyciele języków obcych zapoznają z zasobem języka dotyczącym szkoły i pracy oraz cech 

charakteru i umiejętności. Prezentują uczniom filmy o zawodach w języku obcym. Uczą tworzenia 

kilkuzdaniowych wypowiedzi na temat swoich umiejętności (prezentacja siebie). Zachęcają do pracy 

zespołowej metodą projektu.   



Nauczyciele przyrody omawiają stan zdrowia i choroby człowieka nawiązując do przeciwwskazań 

zdrowotnych w wybranych zawodach. Wykazują znaczenie odpoczynku w życiu człowieka, 

prawidłowych warunków nauki i pracy, zasad uczenia się. Wdrażają do planowania dnia i 

organizowania pracy własnej. Zapoznają z zawodami z dziedziny meteorologii, rolnictwa, biologii, 

leśnictwa, ochrony środowiska, fizyki, chemii, geografii, ochrony zdrowia, astronomii.   

Nauczyciele historii  i społeczeństwa informują o siedzibie władz lokalnych uczniów oraz ich zakresie 

działań i sposobie powoływania.  Wyjaśniają demokratyczny charakter państwa. Charakteryzują 

pojęcie samorządności, opisują zawody związane z polityką, dyplomacją, przedstawiają zawód 

historyka. Zapoznają ze znaczeniem społecznego podziału pracy, opisują grupy społeczne i ich role w 

społeczeństwie. Omawiają z uczniami problemy współczesnej Polski (m.in. bezrobocie). Zapoznają ze 

zjawiskiem emigracji politycznej i zarobkowej. Uczą tworzenia drzewa genealogicznego. Omawiają z 

uczniami funkcjonowanie przemysłu, warunki pracy w fabryce dawniej i dziś. Prezentują podstawowe 

cechy obecnego systemu gospodarczego.  

Nauczyciele wychowania fizycznego omawiając trening zdrowotny, pomagają opracować rozkład dnia 

ucznia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym i fizycznym.  

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie prowadzą lekcje na temat ról społecznych i modeli życia. 

Zapoznają ze sposobem pracy instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. Kształtują u uczniów 

poczucie odpowiedzialności za własny rozwój.  

Nauczyciele etyki przedstawiają znaczenie i wartość pracy w życiu człowieka, etykę zawodową, 

pomagają tworzyć uczniom ich własne systemy wartości. Pomagają poznać siebie, przyjąć 

odpowiedzialność za siebie. Przekazują wiedzę o znaczeniu praw i obowiązków, zasad i reguł 

postępowania w życiu człowieka. Uczą prowadzenia dyskusji i umiejętności uzasadniania opinii 

dotyczących zjawisk w społeczności lokalnej.  

Nauczyciel muzyki zapoznaje uczniów z zawodami związanymi z muzyką, przekazuje wiedzę o 

tworzeniu instrumentów, uczy gry na instrumentach.  

Nauczyciel plastyki zapoznaje z zawodami z dziedziny kultury. Uczy korzystania z przekazów 

medialnych oraz wykorzystywania ich wytworów.   

Nauczyciel techniki opisuje funkcje urządzeń technicznych, omawia kolejność działań 

technologicznych, organizacje miejsca pracy i szacowanie czasu jej trwania. Uczy posługiwania się 

narzędziami do obróbki ręcznej.  

Nauczyciele bibliotekarze prenumerują czasopisma związane z edukacją oraz literaturę z zakresu 

doradztwa zawodowego, udostępniają ulotki         o szkołach.  

Ponadto nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań umożliwiające uczniom 

rozwijanie swoich zdolności i umiejętności.  

4. EWALUACJA. 

A)Propozycje uczniów klas ósmych  dotyczące wyboru przyszłej szkoły. 

B) Ewaluacja ustna programu, na podstawie informacji zwrotnej przekazanej przez uczniów i rodziców 

swoim wychowawcom – ocena przydatności zajęć z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego. 

5. PRZEWIDYWANE EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ. 



Realizacja założonego programu doradztwa zawodowego uświadomi uczniom potrzebę 

rozpoznawania własnych zainteresowań i predyspozycji do wykonywania określonych zawodów. 

Umożliwi uczniom prawidłowy wybór kierunku dalszego kształcenia i drogi zawodowej. 

W związku z powyższym, absolwent szkoły:  

- dokona właściwej samooceny własnych możliwości psychofizycznych celem podjęcia prawidłowej 

decyzji zawodowej 

 - potrafi opisać różne zawody, ścieżki kształcenia i rynek pracy 

 - za pomocą rodziców i nauczycieli rozwiązuje różne problemy edukacyjno-zawodowe 

Efektem końcowym realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest 

przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w wyborze dalszego kształcenia oraz 

przygotowanie absolwenta do ukształtowania orientacji zawodowej, umożliwiającej mu aktywne 

funkcjonowanie na krajowym i unijnym rynku pracy. 

 

Opracowała                               
Ewelina Małek                         
doradca zawodowy 

Zmiany wprowadzono 17 września 2019 roku. 


