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I. Wstęp 

 

Znaczenie doradztwa zawodowego w szkole 

Współczesny rynek pracy stawia przed młodymi ludźmi nowe, wciąż zmieniające się 

wyzwania. W obecnej rzeczywistości decyzję o wyborze zawodu czasami podejmuje się 

w życiu niejednokrotnie. Wynika to ze zmian, jakie dokonują się w świecie, a wiążą się ze 

zmianami potrzeb ludzi i pojawiającym się zapotrzebowaniem na nowe zawody.  

Dlatego bardzo ważnym elementem działań podejmowanych przez szkołę jest wyposażenie 

uczniów w kompetencje kluczowe, które pozwolą im rozwijać się na rynku edukacyjnym 

i zawodowym, niezależnie od zmieniającej się rzeczywistości.  

Podobnie, jak rodzice naszych uczniów chcemy, by umieli oni podejmować ważne dla siebie 

decyzje, znali siebie i swoje zasoby oraz by wiedzieli, w jakim kierunku podążać po skończeniu 

tej szkoły.  

W tym celu ważne jest, by stworzyć taki system doradztwa zawodowego, który zapewni 

naszym uczniom nie tylko poznanie specyfiki poszczególnych zawodów oraz oferty szkół, ale 

umożliwi im rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych umiejętności, 

predyspozycji i zainteresowań oraz potrzeby pracy w celu ich rozwijania i późniejszego 

wykorzystania. 

 

Zdefiniowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej 

drogi kształcenia. WSDZ jest częścią Planu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły i jest 

włączony do Statutu Szkoły. Adresatami projektu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele 

i instytucje wspomagające proces doradczy. 

 

Odniesienie do specyfiki naszej szkoły 

Uczniowie naszej szkoły pochodzą z małych miejscowości. Mimo specyfiki innej, niż 

w większych miastach mogą oni w pełni wykorzystywać swój potencjał: zdolność, 

kreatywność, zaangażowanie i wytrwałość. Szczególny nacisk chcemy położyć na rozwój 

umiejętności społecznych, w tym otwartość i umiejętność współpracy z osobami/ instytucjami 

(w oparciu o rodziców uczniów) pozytywnie nastawionymi na rozbudzanie w/w umiejętności 

oraz rozbudzanie ciekawości wśród młodych ludzi. Chcemy, by nasi absolwenci potrafili 

odnaleźć się w każdej szkole czy pracy oraz by byli otwarci i pewni siebie w dążeniu do celu. 

Jednym z celów części działań podejmowanych w ramach doradztwa zawodowego jest 

pokazanie możliwości rozwijania siebie na rynku lokalnym. Z tego powodu chcemy przybliżyć 

naszym uczniom możliwości stawiane przez lokalne firmy oraz znaczenie podejmowania 

inicjatywy i umiejętność przedsiębiorczego działania. Chcemy, by nasi absolwenci swobodnie 

i z dużym zaangażowaniem podejmowali działania w nowych miejscach (szkołach, zakładach, 

…) i potrafili sobie poradzić w nowych warunkach. 

 

II. Podstawa prawna realizacji WSDZ  

 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. 2021 poz. 1915 z późn. zm.) 

- zobowiązuje placówki oświatowe do „przygotowania uczniów do wyboru zawodu 

i kierunku kształcenia”;   

 Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. 2021 poz. 1082 z późn. zm.) -

dotyczy organizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624 z 

późn.zm.) - nakładają na dyrektorów i rady pedagogiczne „obowiązek organizacji 

wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu"; 

 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. 2017 poz. 356 z późn. zm.); 

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

doradztwa zawodowego (Dz.U. 2019 poz. 325) - określa treści programowe z zakresu 

doradztwa zawodowego oraz warunki i sposób realizacji i organizacji doradztwa 

zawodowego w szkołach i placówkach; 

 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 (Dz.U. 2020 poz. 1280 z późn. zm.) - określa zadania 

doradcy zawodowego oraz wymagania w zakresie jego kwalifikacji; zajęcia związane z 

wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery 

zawodowej prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści. 

 

III. Cele ogólne 

 

 Przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do świadomego wyboru kierunków 

kształcenia i zawodu poprzez poznanie siebie, oferty szkół ponadpodstawowych oraz 

bieżącego rynku pracy. 

 Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw aktywnych  

 Wspieranie uczniów we właściwym wyborze kierunków dalszego kształcenia, wyborze 

zawodu i planowaniu kariery zawodowej 

 Współpraca dyrektora i nauczycieli z rodzicami i instytucjami zewnętrznymi 

w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz zajęć 

pomocnych we właściwym wyborze kierunku dalszego kształcenia ucznia 

 

IV. Cele szczegółowe  

 

Uczeń po zakończeniu nauki w szkole podstawowej: 

 posiada informacje  na temat różnych zawodów/ grup zawodowych (zna charakter 

wykonywanej pracy, wymagania do konkretnego zawodu, przeciwwskazania 

zdrowotne) 

 rozwija swoje zainteresowania i umiejętności, wie, jak się uczyć 

 rozwija umiejętność  pracy w zespole (komunikatywność, zaangażowanie, właściwe 

relacje społeczne) 

 prezentuje postawę szacunku do pracy 

 zna czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu 

 rozwija umiejętność  podejmowania decyzji oraz umiejętność jej świadomej zmiany ze 

względu na pojawiające się nowe okoliczności i trudności 
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 jest otwarty i  przygotowany na wyzwania współczesnego świata (gotowość do zmian 

na każdym etapie swojej kariery edukacyjno-zawodowej) 

 zdobywa i potrafi uaktualniać swoją wiedzę z zakresu rynku edukacyjnego, rynku 

pracy, zawodów przyszłości   

 zna swoje predyspozycje zawodowe, mocne i słabe strony, ograniczenia, umiejętności, 

zainteresowania i uzdolnienia 

 potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, zdolności i możliwości w zakresie 

mocnych i słabych stron 

 potrafi nawiązać kontakt ze szkołą, placówką lub zakładem pracy zgodnie ze swoimi 

zainteresowaniami 

 ma umiejętność opracowania indywidualnego planu działania – świadomie myśli 

i działa w zakresie planowania swojej przyszłości zawodowej 

 wie, jakie podejmować działania, by być aktywnym i mobilnym zawodowo  

 

Rodzic jest zaangażowany w proces wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego.  

Po zakończeniu nauki w szkole podstawowej rodzic: 

 otrzyma rzetelną informację z zakresu oferty rynku edukacyjnego dotyczącego 

Częstochowy i powiatu, która dotyczyć będzie: oferty szkół możliwości kształcenia 

zawodowego i zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz kontynuowania nauki w celu 

zdobycia określonego zawodu 

 zdobędzie właściwe informacje, pozwalające zapoznać się z ofertą lokalnego rynku 

pracy 

 zna istotną rolę rodzica/ opiekuna prawnego w procesie przygotowania dziecka do 

wyborów edukacyjno – zawodowych, potrafi pomóc dziecku dokonać właściwego 

wyboru szkoły  

 wie, gdzie i w jaki sposób uzyskać pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji 

zawodowych  dziecka i wspólnym z nim planowaniu dalszej drogi zawodowej 

 potrafi odnaleźć i korzystać ze źródeł informacji pomocnych we właściwym 

zaplanowaniu drogi edukacyjno- zawodowej swojego dziecka (informatorów, adresów 

internetowych, adresów placówek, m.in. poradni psychologiczno-pedagogicznych) 

 

Nauczyciele  

 potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów 

 wykorzystują wiedzę  o uczniu, pomagają mu określając jego ścieżkę edukacyjną 

i zawodową 

 umożliwiają rozwój zainteresowań i zdolności uczniów 

 realizują tematy zawodoznawcze 

 wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji sugerując pracę ze 

specjalistą 

 są wyposażeni w materiały dydaktyczne, w tym pakiet narzędzi  diagnostycznych na 

poziomie klas VII i VIII szkoły podstawowej (pedagog szkolny), scenariusze zajęć do 

prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego (doradca zawodowy realizujący zajęcia 

z uczniami w klasach VII i VIII) 

 zgodnie z WDN uczestniczą w szkoleniach/ warsztatach dla rady pedagogicznej lub 

w indywidualnie odbywanych szkoleniach, a nabywaną wiedzę i umiejętności 

wykorzystują w pracy z uczniami i spotkaniach z rodzicami 

 wykorzystują w pracy z uczniami aktualne informacje z zakresu  doradztwa 

zawodowego – m.in. ze stron internetowych: KOWEZIU, ORE, Mapa Karier 
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 analizują losy  absolwentów 

 

V. Zasoby 

 

 sale z możliwością wykorzystania rzutników multimedialnych i tablic interaktywnych  

 programy komputerowe i płyty CD, DVD o tematyce zawodoznawczej, filmy 

zawodoznawcze (KOWEZIU, ORE, Mapa Karier) 

 biblioteka szkolna – wyznaczone miejsce dotyczące doradztwa zawodowego, 

informacji  o zawodach i szkołach ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych 

 pedagog szkolny 

 szkolny doradca zawodowy   

 nauczyciele- wychowawcy, nauczyciele przedmiotów  

 

GRUPA DOCELOWA (ADRESACI) 

Program jest przeznaczony do realizacji dla trzech grup wiekowych: uczniów klasy I-III- tzw. 

preorientacja zawodowa, klasy IV-VI- tzw. orientacja zawodowa oraz klasy VII i VIII- tzw. 

doradztwo zawodowe. Program uwzględnia również potrzeby rodziców/ prawnych opiekunów 

dzieci szkolnych. 

 

VI. Koordynatorzy i osoby odpowiedzialne za realizację WSDZ 

 

 Dyrektor szkoły 

 Koordynatorzy doradztwa zawodowego  

 Szkolny doradca zawodowy 

 Pedagog szkolny 

 Wychowawcy klas  

 Wszyscy nauczyciele 

 

WSPÓŁPRACA 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Częstochowie, ul Tkacka 

 Centrum Informacji Zawodowej. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna, Częstochowa, ul. Legionów 

 Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej 

 GOKSiR w Kamienicy Polskiej 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej 

 Firmy i instytucje, m.in.: lokalne zakłady pracy, sąsiadujące szkoły, wyższe uczelnie (z 

Częstochowy oraz terenu województwa śląskiego, m.in. Uniwersytet Śląski, 

Politechnika Śląska) 

 

VII. Metody i formy pracy 

 

 pogadanka 

 tworzenie portfolio   

 warsztaty psychoedukacyjne 

 testy 

 ankiety 

 kwestionariusze 

 spotkania z przedstawicielami zawodów (możliwe organizowanie spotkań online) 
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 wyjazdy i wyjścia z uczniami pozwalające poznać ofertę lokalną (Częstochowa 

i okolice) szkół i zawodów (wyższe uczelnie, szkoły ponadpodstawowe/ 

ponadgimnazjalne, zakłady pracy- zgodnie z możliwościami)- w przypadku braku 

możliwości realnego  korzystania z wymienionych form organizowanie spotkań online 

lub innych, zastępczych form kontaktów ze szkołami ponadpodstawowymi oraz 

zakładami pracy i innymi instytucjami 

 wycieczki zawodoznawcze (targi edukacyjne, giełdy szkół- zgodnie z ofertą oraz 

z możliwościami wynikającymi ze szczególnych warunków pracy szkół) 

 

VIII. Przewidywane rezultaty (efekty) 

 

Uczeń po zakończeniu nauki w szkole potrafi: 

 dokonać adekwatnej samooceny 

 rozpoznać swoje mocne i słabe strony 

 wykorzystać swoje zdolności, zainteresowania i umiejętności do właściwego wyboru 

szkoły i zawodu 

 racjonalnie planować ścieżkę edukacyjno – zawodową 

 w razie potrzeb dostosować się do zmian 

 analizować źródła informacji edukacyjno – zawodowej 

 wybrać szkołę ponadpodstawową zgodną ze swoimi zainteresowaniami 

 współpracować w zespole 

 sporządzić CV i list motywacyjny 

 odpowiednio się zaprezentować   

 zachować się asertywnie 

 dopasować kompetencje do zawodu 

 sprawnie się komunikować 

 wykorzystywać dostępne źródła i pomoc oferowaną przez  odpowiednie instytucje do 

właściwego zaplanowania swojej  przyszłości 

 

IX. Ewaluacja  

 

Ewaluacji poddawani są uczniowie klas VII,VIII oraz przedstawiciele rodziców, poprzez 

wywiady, wypełnienie ankiet oraz udzielanie odpowiedzi do pytań otwartych dotyczących 

potrzeby wykonywania poszczególnych działań oraz potrzeby ewentualnych zmian. 

Podsumowania dokonują wychowawcy klas lub koordynatorzy działań z zakresu doradztwa 

zawodowego, którzy w formie pisemnej wyniki ankiet przekazują doradcy zawodowemu 

i koordynatorom. Na ich podstawie koordynatorzy działań ds. doradztwa zawodowego we 

współpracy z doradcą zawodowym i pedagogiem szkolnym, po zgłoszeniu ewentualnych 

potrzeb przez wychowawców dokonają modyfikacji WPDZ i przedstawią go do zaopiniowania 

Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej.  

 

 

 

X. Cele oraz warunki i sposoby realizacji programu z podziałem na grupy docelowe 

(klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII, VIII) 

 

Klasy I-III 
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Celem edukacji 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.  

 

TREŚCI PROGRAMOWE ORAZ CELE SZCZEGÓŁOWE – OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW  

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych które wyznaczają treści 

programowe orientacji zawodowej:  

 Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych 

i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, zdobywania i poszerzania 

kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, 

stanu zdrowia. 

 Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz 

przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, 

poszukiwanie i utrzymanie pracy.  

 Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji 

i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach 

i placówkach  kształcenia, uczenie się przez całe życie.  

 Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, 

m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania 

doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji 

dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.  

 

Cele szczegółowe programu: 

1) POZNANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – uczeń:  

 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać; 

 prezentuje swoje zainteresowania na forum; 

 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;  

 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach; 

 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla 

niego i dla innych.  

2) ŚWIAT ZAWODÓW i RYNEK PRACY – uczeń:   

 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;  

 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu 

oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;  

 opisuje, czym jest praca i omawia jej znaczenie w życiu człowieka (na wybranych 

przykładach);  

 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym 

funkcjonuje;  

 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;  

 posługuje się przyborami, narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób 

twórczy i niekonwencjonalny. 

3) RYNEK EDUKACYJNY i UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – uczeń:  

 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;  

 wskazuje treści, których lubi się uczyć;  

 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.  
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4) PLANOWANIE WŁASNEGO  ROZWOJU i PODEJMOWANIE DECYZJI 

EDUKACYJNO - ZAWODOWYCH – uczeń:    

 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;  

 planuje swoje działania (lub działania grupy), wskazując na podstawowe 

czynności/zadania niezbędne do realizacji celu;   

 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio 

z jego osobą. 

 

Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu są spójne z celami kształcenia ogólnego, 

uwzględniają najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego oraz 

zadania szkoły i cele edukacji wczesnoszkolnej.  

Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu orientacji zawodowej dla klas I–III są spójne 

z celami preorientacji zawodowej w przedszkolu, orientacji zawodowej w klasach IV–VI 

szkoły podstawowej oraz doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej 

i w szkołach ponadpodstawowych. 

 

WARUNKI i SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU  

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji:  

a. podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej (w ramach realizacji podstawy programowej);  

b. podczas zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

c. podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole (np. 

spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów, wycieczki zawodoznawcze do 

przedsiębiorstw, instytucji publicznych, szkół wyższych). 

Działania związane z doradztwem zawodowym powinny być planowane na poziomie szkoły 

w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) i realizowane przez 

całą kadrę pedagogiczną. 

W realizację programu orientacji zawodowej powinno zostać włączone otoczenie społeczno-

gospodarcze, w szczególności rodzice, przedstawiciele instytucji zajmujących się doradztwem 

zawodowym – zwłaszcza specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także 

przedstawiciele zakładów pracy i pracodawców oraz innych instytucji edukacyjnych oraz 

instytucji działających na rynku pracy. 

 

UWAGI DO REALIZACJI PROGRAMU 

Efektywność realizacji wyznaczonych celów warunkowana jest pozyskaniem do współpracy 

rodziców uczniów klas I–III szkoły podstawowej. Wsparcie ze strony rodziców – poprzedzone 

zaznajomieniem ich z ideą i celami orientacji zawodowej –wzmacnia działania szkoły w tym 

obszarze, a przede wszystkim utrwala kształtowane postawy (w tym kreatywność, 

przedsiębiorczość i innowacyjność).  

Orientacja zawodowa powinna być ukierunkowana na kształtowanie:  

a. proaktywnych postaw uczniów wobec pracy i edukacji ze zwróceniem uwagi na zasady etyki 

pracy jako fundamentu aktywności zawodowej;  

b. sprawczości uczniów, tj. przekonania, że są podmiotami własnych działań i są zdolni do 

wprowadzania zmian w swoim bliższym i dalszym otoczeniu. 

Działania realizowane w ramach orientacji zawodowej powinny wspierać eliminowanie 

stereotypów dotyczących ról społecznych i zawodowych. Zajęcia w ramach orientacji 

zawodowej prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących, 

dobieranych z uwzględnieniem m.in.: wieku uczestników zajęć oraz celów, jakie mają być 

osiągnięte. Metody aktywizujące sprzyjają rozbudzeniu wyobraźni uczących się, podwyższają 

poziom ich aktywności, samodzielnego myślenia i działania, przyczyniają się do zwiększenia 
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motywacji do uczenia się. w trakcie zajęć uczeń planuje, podejmuje działania, decyduje, 

argumentuje itp. Proaktywna postawa uczniów wzmacniana jest poprzez: wycieczki 

tematyczne (w tym do zakładów pracy), projekty edukacyjne, wydarzenia (np. dzień talentów). 

Prowadzący podejmuje starania poprzez projektowanie odpowiednich sytuacji dydaktycznych 

służących wzmacnianiu postawy samodzielności i odpowiedzialności uczniów. w ten sposób 

poprzez realizację długofalowego procesu możliwe będzie osiągnięcie finalnego efektu 

doradztwa zawodowego w systemie oświaty, tj. przygotowanie uczniów do świadomego 

podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.  

 

Klasy IV-VI 

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. 

 

TREŚCI PROGRAMOWE ORAZ CELE SZCZEGÓŁOWE – OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW  

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych:  

 

1) Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych 

i słabych stron, jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, 

umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia 

2) Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz 

 przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, 

poszukiwanie i utrzymanie  pracy 

3) Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu  edukacji 

i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach 

i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie 

4) Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: 

planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania 

doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji 

dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU w OBSZARACH:  

1) POZNAWANIE WŁASNYCH  ZASOBÓW – uczeń:   

 określa własne zainteresowania, zdolności i uzdolnienia oraz kompetencje;  

 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych 

dziedzinach życia; 

 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując 

wnioski na przyszłość; 

 prezentuje swoje zainteresowania/uzdolnienia na forum z zamiarem zaciekawienia 

odbiorców 

2) ŚWIAT ZAWODÓW i RYNEK PRACY – uczeń: 

 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady dla poszczególnych grup,  

 opisuje różne drogi dojścia do nich oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;  

 opisuje, czym jest praca i jej znaczenie w życiu człowieka;  

 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;  

 posługuje się przyborami, narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób 

twórczy i niekonwencjonalny;  

 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą 
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3) RYNEK EDUKACYJNY i UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – uczeń: 

 wskazuje na różne sposoby zdobywania wiedzy (korzystając ze znanych mu 

przykładów) oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;  

 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć; 

 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy 

4) PLANOWANIE WŁASNEGO  ROZWOJU i PODEJMOWANIE DECYZJI 

EDUKACYJNO - ZAWODOWYCH – uczeń:  

 opowiada o swoich planach edukacyjnych i zawodowych;  

 planuje swoje działania (lub działania grupy), wskazując szczegółowe czynności 

i zadania niezbędne do realizacji celu;  

 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio, jak 

i pośrednio (otoczenie) z jego osobą 

 

Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu są spójne z celami kształcenia ogólnego, 

uwzględniają najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego oraz 

zadania szkoły. Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu orientacji zawodowej dla klas IV–

VI są spójne z celami preorientacji zawodowej (przedszkole), orientacji zawodowej (klasy I–

III szkoły podstawowej) i doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej 

oraz w szkołach ponadpodstawowych. 

 

WARUNKI i SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU 

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji:  

a. podczas: 

• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

• wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy 

z uczniami prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli i wychowawców m.in. na 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych; 

b. podczas innych działań doradczych realizowanych w szkole (np. projekty edukacyjne) lub 

poza nią (np. spotkania z przedstawicielami zawodów, udział w wycieczkach 

zawodoznawczych do zakładu pracy). Dzięki temu uczniowie mają możliwość bezpośredniego 

kontaktu z przedstawicielami zawodów/specjalności, przez co stają się otwarci i zorientowani 

na rynek pracy i pracodawców oraz mogą odnieść wymagania danego zawodu do swoich 

potrzeb i możliwości. Działania związane z doradztwem zawodowym powinny być 

realizowane przez całą kadrę pedagogiczną pod kierunkiem koordynatora. w realizację 

programu orientacji zawodowej powinni zostać włączeni rodzice, przedstawiciele instytucji 

oświatowych zajmujących się doradztwem zawodowym ( m.in. specjaliści z poradni 

psychologiczno-pedagogicznych oraz pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli), 

jednostki samorządu terytorialnego (organy prowadzące szkoły), placówki kształcenia 

praktycznego oraz otoczenie społeczno-gospodarcze szkół, przez które należy rozumieć 

pracodawców/przedsiębiorców, organizacje pracodawców, instytucje edukacyjne i instytucje 

działające na rynku pracy (np. Powiatowy Urząd Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy), uczelnie 

wyższe itp. Szczególną uwagę na tym etapie edukacyjnym należy zwrócić na współpracę 

z rodzicami w zakresie wspomagania ucznia w poznawaniu własnego potencjału i możliwości 

oraz kształtowania jego samodzielności i postawy proaktywnej. Osiągnięcie tego celu jest 

możliwe dzięki włączaniu rodziców w działania szkoły i angażowanie ich do różnych form 

działań doradczych, np. organizacji wizyt w zakładach pracy, spotkań z rodzicem 

opowiadającym o danym zawodzie/ścieżce kariery zawodowej. Zaangażowanie w tego typu 

działania powinny dawać rodzicom możliwość wykorzystania własnych doświadczeń 

i kompetencji zawodowych oraz stwarzać okazję do osobistej satysfakcji.  
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Klasy VII i VIII  

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII 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.  

 

TREŚCI PROGRAMOWE ORAZ CELE SZCZEGÓŁOWE – OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW  

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych – jednolitych z obszarami 

wszystkich programów zestawu – które jednocześnie wyznaczają treści programowe doradztwa 

zawodowego: 

 

1) Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych 

i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, 

umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.  

2) Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz 

przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, 

poszukiwanie i utrzymanie pracy.  

3) Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji 

i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach 

i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie. 

4) Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: 

planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania 

doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji 

dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU W OBSZARACH:  

1) POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – uczeń: 

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

predyspozycje zawodowe oraz stan zdrowia); 

 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej 

informacji o sobie wynikających z autodiagnozy, ocen innych osób i innych źródeł; 

 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-

zawodowych;  

 charakteryzuje wartości z uwzględnieniem wartości pracy i etyki zawodowej;  

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

realizacji. 

2) ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – uczeń:  

 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane 

zawody, uwzględniając składowe ich opisów, w tym dróg ich zdobywania;  

 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy; 

 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami 

pracodawców; 

 dokonuje autoprezentacji; 

 uzasadnia znaczenie  pracy w życiu człowieka;  

 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy. 

3) RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – uczeń:  

 analizuje oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości 

dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;  
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 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznanych 

własnych zasobów;  

 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji 

pozaszkolnej w Polsce;  

 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.  

4) PLANOWANIE WŁASNEGO  ROZWOJU i PODEJMOWANIE DECYZJI 

EDUKACYJNO - ZAWODOWYCH – uczeń:  

 planuje ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej, uwzględniając konsekwencje 

podjętych wyborów;  

 podejmuje decyzje o dalszej drodze edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy 

wsparciu doradczym; 

 określa marzenia, cele i plany edukacyjno-zawodowe na bazie własnych zasobów; 

 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery i wyjaśnia, w jakich 

sytuacjach korzystać z ich pomocy. 

 

Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu są spójne z celami kształcenia ogólnego w szkole 

podstawowej. Uwzględniają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne rozwijane 

w ramach kształcenia ogólnego oraz zadania szkoły i cele edukacji poszczególnych 

przedmiotów, m.in. wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie, co 

umożliwia realizowanie programu zarówno podczas zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

jak i na zajęciach z wychowawcą, lekcjach przedmiotowych oraz na dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych w tym innych zajęciach obejmujących wspomaganie uczniów w wyborze 

kierunku kształcenia i zawodu – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu doradztwa zawodowego dla klas VII–VIII szkoły 

podstawowej są spójne z celami preorientacji zawodowej (przedszkole), orientacji zawodowej 

(klas I–VI szkoły podstawowej) i doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych.  

 

WARUNKI i SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU 

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji:  

a. podczas wynikających z ramowych planów nauczania grupowych zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego, które są prowadzone przez doradcę zawodowego;  

b. podczas:  

• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

• wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy 

z uczniami; prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli i wychowawców m.in. na 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach z wychowawcą i innych 

zajęciach, a także w formie indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez doradcę 

zawodowego, pedagoga szkolnego, wychowawców, nauczycieli;  

c. podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole (np. 

Szkolny Tydzień Kariery, projekty edukacyjne, konkursy zawodoznawcze) lub poza nią (np. 

udział w targach edukacyjnych, festiwal zawodów, udział w wizytach zawodoznawczych 

w zakładach pracy. Dzięki tym wizytom uczniowie mają możliwość bezpośredniego kontaktu 

z przedstawicielami zawodów/specjalności, a dzięki temu stają się otwarci i zorientowani na 

rynek pracy oraz pracodawców oraz mogą odnieść wymagania danego zawodu do swoich 

potrzeb i możliwości). 

W realizację programu doradztwa zawodowego dla klas VII–VIII szkoły podstawowej powinni 

zostać włączeni rodzice, przedstawiciele instytucji oświatowych zajmujących się doradztwem 

zawodowym (m.in. specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracownicy 

placówek doskonalenia nauczycieli), jednostki samorządu terytorialnego (organy prowadzące 
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szkoły), placówki kształcenia praktycznego oraz otoczenie społeczno-gospodarcze szkół, przez 

które należy rozumieć pracodawców/przedsiębiorców, organizacje pracodawców, instytucje 

edukacyjne i instytucje działające rynku pracy (np. Powiatowy Urząd Pracy, Ochotnicze Hufce 

Pracy), uczelnie wyższe itp.  

W kontaktach tych powinny zostać włączone także aspekty środowiskowe, rodzinne, socjalne, 

zdrowotne, kulturowe. Szczególną uwagę na tym etapie edukacyjnym należy zwrócić na 

współpracę z rodzicami w zakresie wspomagania ucznia w podejmowaniu właściwych decyzji 

edukacyjno-zawodowych. Możliwe jest osiągnięcie tego celu dzięki włączaniu rodziców 

w działania szkoły poprzez angażowanie ich do różnych form działań doradczych, np. 

• organizacji wizyt w zakładach pracy,  

• spotkań z rodzicem opowiadających o danym zawodzie/ścieżce kariery zawodowej,  

• współorganizacji minitargów edukacyjnych i dni kariery,  

• angażowaniu rodziców w tworzenie portfolio przez ucznia,  

Zaangażowanie w tego typu działania powinny dawać rodzicom możliwość wykorzystania 

własnych doświadczeniach i kompetencji zawodowych oraz osobistą satysfakcję. Jednym 

z ważnych elementów realizacji programu powinna być także możliwość indywidualnego 

kontaktu uczniów i rodziców z doradcą zawodowym (zatrudnionym w szkole lub pracującego 

w instytucjach wspierających szkołę, np. w PPP) i innymi specjalistami wspomagającymi 

proces podejmowania decyzji (psycholog, pedagog, lekarz medycyny pracy itp.). w kontaktach 

tych powinny zostać uwzględnione także aspekty środowiskowe, rodzinne, socjalne, 

zdrowotne, kulturowe. Zajęcia w ramach orientacji zawodowej powinny być prowadzone 

z wykorzystaniem metod aktywizujących, dobieranych z uwzględnieniem m.in.: wieku 

uczestników zajęć oraz celów, jakie mają zostać osiągnięte. Uczniowie podczas zajęć 

prowadzonych metodami aktywizującymi oraz realizując projekt samodzielnie, konstruują 

wiedzę, uczą się, jak się uczyć, jak planować i organizować swoją pracę. Sprzyjają one 

rozbudzaniu wyobraźni uczących się, podwyższają poziom ich aktywności, samodzielnego 

myślenia i działania, przyczyniają się do zwiększenia motywacji do uczenia się 

i odpowiedzialności za podjęte zadania. w trakcie takich zajęć to uczeń planuje, podejmuje 

działania, decyduje, argumentuje, dokonuje samooceny własnych działań. Uczy się przez 

doświadczanie, a przeżywanie i współdziałanie w grupie umożliwia mu rozwijanie 

kompetencji personalnych i społecznych, tym samym przygotowuje do samodzielnego, 

świadomego podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Działania związane 

z doradztwem zawodowym powinny być realizowane m.in. z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), co zwiększy atrakcyjność zajęć 

i jednocześnie usprawni kompetencje kluczowe uczniów. Ponadto dynamicznie rozwijający się 

obszar ICT wymaga zarówno od prowadzących, jak i uczniów wdrażania idei całożyciowego 

uczenia się. 

Jedną z możliwości realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym jest wolontariat. 

Pozwala on na sprawdzenie przez uczniów stopnia dopasowania własnych predyspozycji 

i preferencji do środowiska pracy związanego z konkretnym zawodem. Ponadto kształtuje 

postawę pracy polegającą na samodzielnym i odpowiedzialnym planowaniu zadań i ich 

konsekwentnej realizacji. Ważnym elementem wolontariatu jest również kształtowanie 

kompetencji obywatelskich i orientacji prospołecznej. W doradztwie zawodowym powinno się 

uwzględnić rolę doradztwa rówieśniczego w kształtowaniu wyborów edukacyjno-zawodowych 

młodzieży. Osoby zaangażowane w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym 

powinny zwrócić uwagę i odnieść się do funkcji porad rówieśniczych: a. pozytywnej – uczeń 

uwzględnia w procesie decyzyjnym sugestię rówieśnika/ów, odnosząc ją do własnych zasobów 

i dotychczasowych planów (przewaga autonomii ucznia nad aprobatą społeczną); b. 
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negatywnej – uczeń decyduje się na dane rozwiązanie zaproponowane przez rówieśnika/ów 

tylko dlatego, że tak robią inni (przewaga aprobaty społecznej nad autonomią ucznia). 

 

Doradztwo zawodowe w klasach VII–VIII powinno być ukierunkowane na kształtowanie:  

• proaktywnych postaw młodzieży wobec pracy i edukacji ze zwróceniem uwagi na zasady 

etyki pracy jako fundament aktywności zawodowej;  

• sprawczości uczniów, tj. przekonania, że są podmiotami własnych działań i są w pełni zdolni 

do wprowadzania zmian w swoim bliższym i dalszym otoczeniu. Działania realizowane 

w ramach doradztwa zawodowego powinny wspierać eliminowanie stereotypów dotyczących 

ról społecznych i zawodowych. Testy, m.in. predyspozycji i zainteresowań zawodowych, 

powinny pełnić funkcję wspomagającą, a ich wyniki należy omawiać indywidualnie. 

 

XI. Wyniki ewaluacji działań z zakresu preorientacji i doradztwa zawodowego za rok 

2021/2022 

 

W czerwcu 2022r. została przeprowadzona ewaluacja działań, w której uczestniczyli uczniowie 

klas kończących szkołę oraz nauczyciele.  

Przeprowadzone zostały krótkie wywiady z przedstawicielami uczniów, rodziców, oraz 

rozmowy z nauczycielami, w tym z pedagogiem szkolnym. Wśród uczniów wciąż utrzymuje 

się potrzeba wyjść i wyjazdów do szkół oraz zakładów pracy w celu zapoznania się 

z konkretnymi zawodami.. Uczniowie i rodzice zauważają podejmowane przez szkołę 

działania, które spotkały się z pozytywnym odbiorem. Pojawiają się sygnały od rodziców, 

którzy zauważają potrzebę zdobywania wiedzy poza lekcjami oraz znaczenie pracy zespołowej. 

Z rozmów z nauczycielami wynika, że dużą pomoc stanowi współpraca z rodzicami oraz 

absolwentami, jak również działania w ramach integracji środowiska lokalnego. Działania 

z zakresu doradztwa zawodowego podejmowane przez szkołę są zauważane i wysoko 

oceniane. Istnieje jednak ciągła potrzeba rozszerzania oferty działań, współpracy uczniów 

między szkołami, działań integrujących uczniów oraz dających im poczucie przynależności do 

grupy rówieśniczej oraz poczucia własnej wartości. Wszystkie powyższe spostrzeżenia i uwagi 

zostały uwzględnione w harmonogramie działań na bieżący rok szkolny i będą realizowane 

w miarę możliwości, głównie czasowych.  
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XII. Harmonogram działań na rok szkolny 2022/2023 

 

Lp. Zadanie Realizator Termin 

1 

Zaopiniowanie WPDZ- kontynuacja, 

wprowadzenie w harmonogramie działań 

wynikających z ewaluacji 

Koordynatorzy działań 

ds. doradztwa 

zawodowego 

14.09.2022 

 

 

2 

 

Udostępnienie uczniom i nauczycielom 

przez bibliotekę szkolną materiałów 

z zakresu doradztwa 

Nauczyciel- bibliotekarz cały rok szkolny 

 

3 

 

Udostępnianie materiałów z zakresu 

doradztwa na szkolnej platformie 

edukacyjnej oraz stronie internetowej 

i facebooku 

A.Dróżdż, A.Prudzic, 

wszyscy nauczyciele 
cały rok szkolny 

4 

 

Psychoedukacja rodziców (spotkania, 

warsztaty, prelekcje, konsultacje) 

doradca zawodowy, 

pedagog szkolny, 

koordynatorzy działań do 

spraw doradztwa 

zawodowego we 

współpracy z odpo-

wiednimi placówkami 

(PPP, CIZ, ...) 

cały rok szkolny, 

zgodnie z 

harmonogramem 

działań doradcy 

zawodowego 

i pedagoga szk. 

i z ustaleniami 

w/w poradni) 

5 Działania związane z wolontariatem  

Nauczyciele 

odpowiedzialni za daną 

organizację lub akcję, 

koordynatorzy działań 

z zakresu wolontariatu, 

wychowawcy 

Zgodnie z 

harmonogramem 

działania 

wolontariatu 

w szkole  

6 
Prowadzenie zajęć z doradztwa 

zawodowego w klasach VII i VIII  
Doradca zawodowy 

Cały rok szkolny, 

wg planu 

7 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 

zgodnych z potrzebami 

i zainteresowaniami uczniów (w szkole 

i zdalnie) 

Wszyscy nauczyciele 
Cały rok, zgodnie 

z ustaleniami  

8 

Udostępnianie materiałów edukacyjnych 

przedstawiających przedsiębiorstwa 

i zakłady pracy z okolicy 

Koordynatorzy z zakresu 

doradztwa, wychowawcy 

  

Cały rok na 

wybranych 

zajęciach z wych. 

9 
Zorganizowanie wyjazdu na Targi 

Edukacyjne do Częstochowy 

Koordynatorzy z zakresu 

doradztwa, wychowawcy 

klas VII i VIII 

Zgodnie z ofertą 

i sytuacją 

epidemiczną 

10 

Zorganizowanie wyjazdu lub udział 

w wydarzeniu online (VI Śląski Festiwal 

Nauk) 

Koordynatorzy z zakresu 

doradztwa, wychowawcy 

Zgodnie z ofertą 

i sytuacją 

epidemiczną 

11 

Zorganizowanie konkursu „Rodzinne 

drzewo genealogiczne- zawody w mojej 

rodzinie” dla klas IV-VI 

pedagog, doradca 

zawodowy, nauczyciele 

historii i plastyki 

Ogłoszenie- 

listopad 2022/ 

rozstrzygnięcie 

maj 2023 
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Lp. Zadanie Realizator Termin 

12 

Przygotowanie i zorganizowanie 

Nocnego Festiwalu Nauk stacjonarnie lub 

on line 

Żaneta Samul- 

koordynator, Mariola 

Żurakowska, Anna 

Kocjan, Alicja Lewicka- 

zaproszenie gości (w 

przypadku wydarzenia 

stacjonarnego wszyscy 

nauczyciele - pomoc 

w przygotowaniu 

i przeprowadzeniu) 

05.2023 

13 
Podejmowanie działań w ramach 

zgłoszonych innowacji pedagogicznych 

Nauczyciele- autorzy 

innowacji 
Cały rok 

14 

Omówienie dokumentacji i kryteriów 

przyjęć uczniów do szkół 

ponadpodstawowych   

Dyrektor, doradca 

zawodowy, 

wychowawcy 

październik 

(ogólne zasady), 

marzec/kwiecień 

(zgodnie 

z informacjami 

publikowanymi 

przez szkoły) 

15 

Organizowanie konkursów szkolnych 

oraz udział uczniów w konkursach, 

turniejach i zawodach w tym konkursach 

o tematyce zawodoznawczej 

Wszyscy nauczyciele 

Zgodnie 

z harmonograme

m konkursów 

i napływającymi 

zgłoszeniami 

16 
Współpraca z absolwentami- 

zorganizowanie spotkania  

koordynatorzy działań do 

spraw doradztwa 

zawodowego 

maj 2023 

w ramach 

Szkolnego 

Tygodnia Kariery 

17 

- Zorganizowanie Szkolnego Tygodnia 

Kariery (stacjonarnie lub online) 

połączonego  z konkursami, 

pogadankami o tematyce związanej 

z wyborem kariery życiowej (imprezy 

towarzyszące powiązane z zaproszeniem: 

osób reprezentujących różne zawody; 

w miarę możliwości zorganizowanie 

zajęć warsztatowych dla młodzieży)  

- Szkolny Konkurs dla dzieci z klas I-III: 

„Mój wymarzony zawód?”   

- Szkolny konkurs dla uczniów klas IV-

VI „Kto jest kim?” (na temat nowych, 

nieznanych wszystkim zawodów) 

- Szkolny konkurs na prezentację 

multimedialną: „Wyjątkowe zawody 

w mojej rodzinie” klasy VII-VIII 

Koordynatorzy, pedagog, 

doradca zawodowy, 

wychowawcy 

2 połowa 

października 2022 
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Lp. Zadanie Realizator Termin 

18 

Objęcie pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną uczniów z opiniami 

i orzeczeniami oraz uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Monitorowanie na bieżąco i w razie 

potrzeb zgłaszanie uczniów na badania 

w poradni   

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 
Cały rok 

19 

Współpraca z LO w Kamienicy Polskiej, 

udział w dniach otwartych, 

proponowanych konkursach, wyjazdach, 

uroczystościach szkolnych- zgodnie ze 

wspólnymi ustaleniami (Konkurs „Pokaż 

język”, warsztaty dla klas czwartych: 

„Poczuj chemię do biologii i fizyki” 

Dyrektor szkoły, 

wychowawcy 

Cały rok- według 

ustaleń dyrekcji 

SP i LO 

20 

Rozpoznawanie potrzeb i zainteresowań 

uczniów- przeprowadzanie ankiet, 

wywiadów, ich analiza i proponowanie 

rozwiązań (uczniowi i rodzicowi). 

Indywidualne omawianie wyników ankiet 

z zainteresowanymi uczniami 

Doradca zawodowy 

Pedagog szkolny 

wychowawcy 

Cały rok, zgodnie 

z potrzebami 

21 

Udział nauczycieli w szkoleniach 

indywidualnych związanych 

z rozwijaniem swoich kompetencji 

dotyczących preorientacji zawodowej.  

Wszyscy nauczyciele 

Zgodnie z planem 

WDN oraz 

propozycją 

ośrodków 

doskonalenia 

nauczycieli (m.in. 

RODN „WOM”) 

22 

Współpraca pedagoga szkolnego 

z wychowawcami - opracowanie 

harmonogramu spotkań (indywidualnych 

i grupowych) z uczniami, 

umożliwiających „poznanie siebie, 

swoich mocnych i słabych stron oraz 

precyzowania swoich zainteresowań  

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

Wrzesień- 

ustalenie 

wstępnego 

harmonogramu, 

spotkania 

indywidualne- 

cały rok;  

spotkania 

z klasami- wg 

potrzeb 

23 

Organizowanie cyklicznych spotkań 

z reprezentantami różnych zawodów- 

ludźmi z naszego regionu (rodzice, inne 

osoby chcące współpracować ze szkołą) -

z cyklu „Opowiedz nam o swojej pracy” 

Wychowawcy klas, 

koordynator działań 

w danej grupie wiekowej 

(kl.1-3 M.Zajdel, kl.4-6 

p.Żaneta Samul, kl.7-8 

A. Lewicka) 

Trzy razy w ciągu 

roku szkolnego 

(do końca 

listopada, marca 

i maja)   

24 

Współpraca z nauczycielami- 

koordynatorami projektu „Laboratoria 

przyszłości”-  przekazywanie młodzieży 

Koordynatorzy projektu 

„Laboratoria 

przyszłości” 

Cały rok- według 

harmonogramu 

zajęć z uczniami 
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Lp. Zadanie Realizator Termin 

wzmianek lub szerszych informacji na 

temat celowości znajomości zasad 

programowania oraz wykorzystywania 

nabywanych przez uczniów umiejętności 

w konkretnych działaniach (zawodach) 

25 

Włączanie uczniów objętych pomocą 

psychologiczno - pedagogiczną 

w działania związane z preorientacją 

zawodową, konkursy, projekty 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny 

Cały rok- według 

potrzeb 

26 

Prowadzenie dokumentacji działań 

w postaci informacji zamieszczanych na 

fb, stronie internetowej szkoły oraz 

w mediach 

strona  internetowa fb- p. 

Anna Chruścicka  

inne media - dyrektor 

i wicedyrektor szkoły 

Cały rok,  

po lub przed  

wydarzeniem - 

w ramach jego 

promocji 

27 

Przygotowanie, propagowanie 

i przeprowadzenie szkolnego 

festiwalu”Explory” w ramach 

ogólnopolskiego projektu Explory 

koordynator, 

współkoordynatorzy oraz 

wszyscy nauczyciele 

klas 4-8- zgodnie 

z harmonogramem 

24 listopada 2022 

 


