
  

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO W WARSZAWIE  

W roku szkolnym 2021/2022 

 

 



  

Podstawa prawna 

• Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego. 

Założenia ogólne 

Celem doradztwa zawodowego realizowanego w szkole jest przygotowanie ucznio w do refleksyjnego wyboru dalszej s ciez ki kształcenia oraz 

zawodu. Doradztwo zawodowe w Szkole Podstawowej nr 53 w Warszawie ukierunkowany jest na: 

•  rozwijanie kompetencji karierowych ucznia, 

• rozwijanie kompetencji doradczych nauczycieli,  

• rozwijanie kompetencji doradczych rodzico w, 

• wykorzystanie lokalnych zasobo w do wspierania proceso w decyzyjnych ucznia w zakresie wyboru s ciez ki edukacyjnej. 

Cele ukierunkowane na ucznia: 

• rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobo w i ograniczen , 

• rozwijanie umiejętnos ci analizowania własnych zasobo w i ograniczen  w konteks cie plano w i aspiracji zawodowych, 

• rozwijanie wiedzy o rynku pracy, 

• rozwijanie wiedzy zawodoznawczej, 

• kształtowanie umiejętnos ci krytycznej analizy proceso w zachodzących na rynku pracy, 

• rozwijanie umiejętnos ci wyszukiwania informacji, zasobo w i sojuszniko w sprzyjających planowaniu i realizacji celo w edukacyjnych 

i zawodowych, 

• kształtowanie umiejętnos ci planowania s ciez ek edukacyjnych i zawodowych, takz e w konteks cie edukacji całoz yciowej, 

• przygotowanie do roli moz liwych ro l na rynku pracy - pracownika, pracodawcy, wspo łpracownika, 

• rozwijanie kompetencji miękkich,  

• rozwijanie kompetencji transferowalnych, 



• rozwijanie kompetencji kluczowych, 

• kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej, 

• redukowanie społecznych i kulturowych stereotypo w dotyczących aktywnos ci zawodowej. 

Cele ukierunkowane na nauczycieli: 

• budowanie zaangaz owania w zakresie realizowania proceso w wspierania decyzji edukacyjnych i zawodowych ucznia, 

• aktualizacja wiedzy na temat systemu edukacji i systemu kształcenia w zawodach, 

• rozwijanie kompetencji doradczych nauczycieli, 

• wskazanie na z ro dła informacji dotyczące informacji na temat ofert edukacyjnych i doradczych. 

Cele ukierunkowane na rodzico w: 

• aktualizacja wiedzy na temat systemu edukacji i systemu kształcenia w zawodach, 

•  aktualizacja wiedzy na temat ofert warszawskich szko ł ponadpodstawowych, 

• aktualizacja wiedzy na temat procedur rekrutacyjnych do szko ł ponadpodstawowych, 

• udzielanie pomocy w procesie rozpoznawania predyspozycji zawodowych ucznia, 

• wzmacnianie proaktywnej postawy rodzico w w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych przez ich dziecko, 

• wskazanie rodzicom aktualnych i rzetelnych merytorycznie z ro deł informacji. 

Formy pracy 

• obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII, 

• lekcje z wychowawcą, 

• doradztwo indywidualne (realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, projektu SPW oraz wskazania miejsc z 

poradnictwem indywidualnym), 

• warsztaty doradcze, 

• wycieczki zawodoznawcze, 



• spotkania z rodzicami, 

• rada szkoleniowa (wsparcie doradcze dla nauczycieli), 

• formy wizualne — strona internetowa szkoły, strona szkoły na platformie Facebook, gazetki. 

 
Oddział przedszkolny „0” 

 
Cele ogólne: 
 

• Rozwijanie wiedzy o zawodach i ich znaczeniu w najbliz szym otoczeniu dziecka. 

• Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypo w dotyczących aktywnos ci zawodowej. 

• Kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych. 

• Pobudzanie i rozwijanie zainteresowan  i uzdolnien . 

• Rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole i organizacją własnej aktywnos ci. 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkoli,  

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form  

wychowania przedszkolnego  

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019  roku w sprawie doradztwa zawodowego 

 

1.  Poznanie siebie 

Dziecko: 

1.1 okres la, co lubi robic ;  

1.2 podaje przykłady ro z nych zainteresowan ;  

1.3 okres la, co robi dobrze;  



1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.  

2. Świat zawodów i rynek pracy 

Dziecko:  

2.1 odgrywa ro z ne role zawodowe w zabawie;  

2.2 podaje nazwy zawodo w wykonywanych przez osoby w jego najbliz szym otoczeniu i nazwy tych zawodo w, kto re  

wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynnos ci zawodowe wykonywane przez te osoby;  

2.3 wskazuje zawody zaangaz owane w powstawanie produkto w codziennego uz ytku oraz w zdarzenia, w kto rych dziecko  

uczestniczy, takie jak wyjs cie na zakupy, koncert, pocztę;  

2.4 podejmuje pro by posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposo b two rczy  

i niekonwencjonalny;  

2.5 opowiada o sobie w grupie ro wies niczej.  

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

Dziecko:  

3.1 nazywa etapy edukacji (bez koniecznos ci zachowania kolejnos ci chronologicznej);  

3.2 nazywa czynnos ci, kto rych lubi się uczyc .  

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych  

Dziecko: 

4.1 opowiada, kim chciałoby zostac ;  

4.2 na miarę swoich moz liwos ci planuje własne działania lub działania grupy ro wies niczej przez wskazanie pojedynczych  

czynnos ci i zadan  niezbędnych do realizacji celu;  

4.3 podejmuje pro by decydowania w waz nych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działan  grupy ro wies niczej. 

 
Realizacja powyżej wskazanych treści jest wkomponowana w realizowany na tym etapie edukacyjnym program wychowania 



przedszkolnego „Poznaję świat, bo mam 6 lat”, Joanna Białobrzeska, Didasko 

 
Ponadto w ramach doradztwa zawodowego 
  

• zrealizowane zostaną wybrane według uznania i potrzeb nauczyciela zajęcia na podstawie publikacji: M. Bujakowski, I. Chmiel, J. 

Hytkowska-Fąfara, K. Łabędzka-Stanecka, K. Sarad-Dec , D. Sowiar, Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z 

proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017. (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/); 

a)  Urządzamy kąciki zainteresowan  

b)  Dzien  inny niz  wszystkie, czyli: „Co tu robic ? W co się bawic ?”. 

c) Pokaz naszych zainteresowan . 

d) Praca dla innych. 

e) W zagadce ukryty jest zawo d. 

f) Mo j poko j – mo j s wiat. 
 

• według uznania i potrzeb nauczyciela w ramach doradztwa zawodowego zrealizowane będą wycieczki do miejsc pracy oraz spotkania 

z przedstawicielami zawodo w. Wydarzenia te będą spo jne z celami i tres ciami realizowanymi w odniesieniu do podstawy 

programowej. Preferowane są spotkania z przedstawicielami zawodo w, kto rzy nie są rodzicem dziecka z danego oddziału. 

 
 
W roku szkolnym 2021/2022 realizacja zajęc  związanych z wizytami zawodoznawczymi oraz z zapraszaniem przedstawicieli zawodo w do 

szkoły będzie uzalez niona od sytuacji epidemicznej. 

Literatura 

• Bujakowski M., Chmiel I., Hytkowska-Fąfara J., Łabędzka-Stanecka K., Sarad-Dec  K., Sowiar D., Przykładowy program preorientacji 

zawodowej dla przedszkola z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017, https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-

wsdz/ 

• Dr Stuart Shanker, Teresa Barker „Self-Reg Jak pomo c dziecku (i sobie) nie dac  się stresowi i z yc  pełnią moz liwos ci”, Wyd. Mamania, 

2016; 

https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/
https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/
https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/


• Grzeszkiewicz B. (red.), Preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Szczecin skiego, Szczecin 2004. 

• Mapa Karier https://mapakarier.org/inspirations/przedszkole 

• Piquemal Michel, „Bajki filozoficzne. Opowies ci mędrca Sofiosa”, Wyd. Muchomor, 2016; 

Filmy 

• https://vod.tvp.pl/website/kulisy-czyli-blekitek-poznaje-zawody,19097668 

• https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc 

 

Klasy I - III 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019  roku w sprawie doradztwa zawodowego 

Cele ogólne:  

• Rozwijanie wiedzy o zawodach i ich znaczeniu w najbliz szym otoczeniu dziecka. 

• Redukowanie społecznych i  kulturowych stereotypo w dotyczących aktywnos ci zawodowej. 

• Kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych. 

• Pobudzanie i rozwijanie zainteresowan  i uzdolnien . 

• Rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole i organizacją własnej aktywnos ci. 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I–III szkół podstawowych 

 Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019  roku w sprawie doradztwa zawodowego  

 

1.  Poznanie siebie 

Uczeń: 

https://vod.tvp.pl/website/kulisy-czyli-blekitek-poznaje-zawody,19097668
https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc


1.1 opisuje swoje zainteresowania i okres la, w jaki sposo b moz e je rozwijac ;  

1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych oso b; 

1.3 podaje przykłady ro z norodnych zainteresowan  ludzi; 

1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w ro z nych obszarach; 

1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych. 

2. Świat zawodów i rynek pracy 

Uczeń:  

2.1 odgrywa ro z ne role zawodowe w zabawie; 

2.2 podaje nazwy zawodo w wykonywanych przez osoby w bliz szym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych 

zawodach; 

2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w z yciu człowieka na wybranych przykładach; 

2.4 omawia znaczenie zaangaz owania ro z nych zawodo w w kształt otoczenia, w kto rym funkcjonuje; 

2.5 opisuje rolę zdolnos ci i zainteresowan  w wykonywaniu danego zawodu; 

2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposo b two rczy i niekonwencjonalny. 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

Uczeń:  

3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętnos ci; 

3.2 wskazuje tres ci, kto rych lubi się uczyc ; 

3.3 wymienia ro z ne z ro dła wiedzy i podejmuje pro by korzystania z nich. 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych  

Uczeń: 

4.1 opowiada, kim chciałby zostac  i co chciałby robic ; 

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynnos ci i zadania niezbędne do realizacji celu;  



4.3 pro buje samodzielnie podejmowac  decyzje w sprawach związanych bezpos rednio z jego osobą. 

Zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I-III wkomponowane są w proces realizacji podstawy programowej edukacji 

wczesnoszkolnej. Zajęcia realizowane są na podstawie programów; 

• Program do edukacji wczesnoszkolnej ”Ja i moja szkoła na nowo”, Graz yna Lech, Jolanta Faliszewska, MAC Edukacja, Nr w 

wykazie  845/1/2020/z1 

 

Ponadto w ramach doradztwa zawodowego: 
   
• zrealizowane zostaną (według uznania i potrzeb nauczyciela/wychowawcy) zajęcia na podstawie publikacji: B. Czapla, B. Matyszewska, E. 
Ptasznik, M. Skoryna, „Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami”, ORE, 
Warszawa 2017 (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/); 
 

a) Lubię to! Kaz dy ma swoje zainteresowania. 
b) Brawo ja! – prezentacja własnych talento w. 
c) Dzisiejszy Jas  – kim będzie jako Jan? 
d) Po co się uczę? 

 
• zrealizowane zostaną wycieczki zawodoznawcze. Wydarzenia te mają byc  spo jne z celami i tres ciami realizowanymi w odniesieniu do 
podstawy programowej.  

 
• przybliz anie ro z nych zawodo w poprzez spotkania z ich przedstawicielami. Preferowane są spotkania z przedstawicielami zawodo w, kto rzy 
nie są rodzicem dziecka z danego oddziału.  
 
W roku szkolnym 2021/2022 realizacja zajęc  związanych z wizytami zawodoznawczymi oraz z zapraszaniem przedstawicieli zawodo w do 
szkoły będzie uzalez niona od sytuacji epidemicznej. 
 
Literatura  

• Bartosz B., „Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogo w i doradco w zawodowych”; 

http://static.scholaris.pl/mainfile/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf 

• Czapla B., Matyszewska B., Ptasznik E., Skoryna M., „Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej 

https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/
http://static.scholaris.pl/mainfile/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf


z proponowanymi scenariuszami”, ORE, Warszawa 2017  

• Dołęga-Herzog H., Rosalska M., „Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu ucznio w do wyboru zawodu”, KOWEZiU, Warszawa 

2014; http://euroguidance.pl/ksiazki/ 

• Dr Stuart Shanker, Teresa Barker „Self-Reg Jak pomo c dziecku (i sobie) nie dac  się stresowi i z yc  pełnią moz liwos ci”, Wyd. Mamania, 2016; 

• Mapa Karier https://mapakarier.org/inspirations/klasa-I-III 

• Piquemal Michel, „Bajki filozoficzne. Opowies ci mędrca Sofiosa”, Wyd. Muchomor, 2016; 

 

 

 

Klasy IV - VI  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego  

Cele ogólne:  

• Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobo w i ograniczen , predyspozycji i uzdolnien . 

• Rozwijanie umiejętnos ci analizowania własnych zasobo w i ograniczen  w konteks cie plano w i aspiracji zawodowych. 

• Rozwijanie wiedzy o rynku pracy. 

• Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej. 

• Rozwijanie kompetencji miękkich, szczego lnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem prioryteto w i zarządzaniem 

zadaniami w czasie. 

• Rozwijanie kompetencji transferowalnych. 

• Rozwijanie umiejętnos ci uczenia się. 

• Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej. 

• Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypo w dotyczących aktywnos ci zawodowej. 

http://euroguidance.pl/ksiazki/
https://mapakarier.org/inspirations/klasa-I-III


• Rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole i organizacją własnej aktywnos ci. 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV–VI szkół podstawowych 

  Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego 

 

1.  Poznawanie zasobów własnych 

Uczeń: 

1.1 okres la własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje; 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz moz liwos ci ich wykorzystania w ro z nych dziedzinach z ycia; 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłos c ; 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych oso b z zamiarem zaciekawienia odbiorco w.  

2. Świat zawodów i rynek pracy 

Uczeń:  

2.1 wymienia ro z ne grupy zawodo w i podaje przykłady zawodo w charakterystycznych dla poszczego lnych grup, opisuje ro z ne s ciez ki ich 

uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w z yciu człowieka; 

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposo b two rczy i niekonwencjonalny; 

2.5 wyjas nia rolę pieniądza we wspo łczesnym s wiecie i jego związek z pracą. 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

Uczeń:  

3.1 wskazuje ro z ne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykłado w, oraz omawia swo j indywidualny sposo b nauki; 

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, kto rych lubi się uczyc ; 



3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z ro z nych z ro deł wiedzy. 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

Uczeń: 

4.1 opowiada, o swoich planach edukacyjna-zawodowych; 

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na szczego łowe czynnos ci i zadania niezbędne do realizacji celu;  

4.3 pro buje samodzielnie podejmowac  decyzje w sprawach związanych bezpos rednio lub pos rednio z jego osobą. 

 

Zadania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane będą poprzez:  

• Zajęcia w ramach lekcji z wychowawcą bądz  innych przedmiotach na podstawie publikacji: J. Brzezin ska-Lauk, E. Kruk-Krymula, K. 

Nikorowska, „Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI– szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 

2017 (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/) Wychowawcy wybierają tematy zgodnie i spo knie z programem wychowawczym 

realizowanym w danej klasie: 

a) „Ja - To znaczy kto? 

b)  Moc jest ze mną – ja tez  jestem Supermanem. 

c)  Zawodowy idol – Czy płotki biegają przez płotki?  

d)  Kucharz, kelner dwa bratanki, czyli o podobien stwie zawodo w.  

e) Po co mi ta praca?  

f)  Zdrowy styl z ycia jako przygotowanie do pełnienia ro l zawodowych.  

g)  Jak oszczędzic  pierwszy milion?  

h)  Kiedy zaczynamy się uczyc  i kiedy kon czymy?  

• Zajęcia w ramach lekcji z wychowawcą bądz  na innych przedmiotach w oparciu o podstawę programową oraz programo w nauczania 

poszczego lnych przedmioto w.  

 

https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/


Literatura  
 

• Bartosz B., „Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogo w i doradco w zawodowych”;  

• Brzezin ska-Lauk J., Kruk-Krymula E., Nikorowska K., „Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej 

z proponowanymi scenariuszami”, ORE, Warszawa 2017 https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/ 

• Dołęga-Herzog H., Rosalska M., „Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu ucznio w do wyboru zawodu”, KOWEZiU, Warszawa 

2014; http://euroguidance.pl/ksiazki/ 

• Greiner I., Kania I., Kudanowska E.,  Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Materiały  metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery 

zawodowej ucznio w, KOWEZiU, Warszawa 2006.; 

http://static.scholaris.pl/mainfile/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf 

• Mapa Karier https://mapakarier.org/inspirations/klasa-iv-vi 

• Sean Covey, „6 najwaz niejszych decyzji, kto re kiedykolwiek podejmiesz w z yciu.”, Dom Wydawniczy Rebis, 2016; 

• Sean Covey, „7 nawyko w skutecznego nastolatka.”, Dom Wydawniczy Rebis, 2017; 

• Stella Cottrell, „Podręcznik umiejętnos ci studiowania.”, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2017; 

• Stuart Shanker, „Samoregulacja w szkole. Spoko j, koncentracja i nauka.”, Wyd. Mamania, 2017; 

 

 

Klasy VII - VIII  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego  

Cele ogólne:  

• Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobo w, ograniczen , predyspozycji, zainteresowan  zawodowych i uzdolnien . 

• Rozwijanie umiejętnos ci analizowania własnych zasobo w i ograniczen  w konteks cie plano w i aspiracji zawodowych. 

• Rozwijanie wiedzy o rynku pracy. 

https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/
http://euroguidance.pl/ksiazki/
http://static.scholaris.pl/mainfile/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf
https://mapakarier.org/inspirations/klasa-iv-vi


• Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej i wiedzy o rynku usług edukacyjnych. 

• Kształtowanie umiejętnos ci krytycznej analizy proceso w zachodzących na rynku pracy. 

• Rozwijanie umiejętnos ci wyszukiwania informacji, zasobo w i sojuszniko w sprzyjających planowaniu i realizacji celo w edukacyjnych i 

zawodowych. 

• Kształtowanie umiejętnos ci planowania s ciez ek edukacyjnych i zawodowych, takz e w konteks cie edukacji całoz yciowej. 

• Rozwijanie kompetencji związanych z procederami rekrutacyjnymi w obszarze edukacji i rynku pracy. 

• Przygotowanie do pełnienia moz liwych ro l na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, wspo łpracownika. 

• Rozwijanie kompetencji miękkich, szczego lnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem prioryteto w i zarządzaniem 

zadaniami w czasie, autoprezentacją 

• Rozwijanie kompetencji transferowalnych. 

• Rozwijanie umiejętnos ci uczenia się. 

• Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej. 

• Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypo w dotyczących aktywnos ci zawodowej. 

• Rozwijanie kompetencji kluczowych. 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV–VI szkół podstawowych 

 Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019  roku w sprawie doradztwa zawodowego  

 

1.  Poznawanie zasobów własnych 

Uczeń: 

1.1 okres la wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadan  zawodowych; 

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolnos ci, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe); 



1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu s ciez ki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych 

oso b oraz innych z ro deł; 

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do plano w edukacyjno-zawodowych; 

1.5 rozpoznaje swoje moz liwos ci i ograniczenia w zakresie wykonywania zadan  zawodowych i uwzględnia je w planowaniu s ciez ki edukacyjno-

zawodowej; 

1.6 okres la aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i moz liwe sposoby ich realizacji; 

1.7 okres la własną hierarchię wartos ci i potrzeb.  

2. Świat zawodów i rynek pracy 

Uczeń:  

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodo w oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w 

zawodach oraz moz liwos ci ich uzyskiwania; 

2.2 poro wnuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawco w; 

2.3 wyjas nia zjawiska i trendy zachodzące na wspo łczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy; 

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w z yciu człowieka; 

2.5 analizuje znaczenie i moz liwos ci dos wiadczania pracy; 

2.6 wskazuje wartos ci związane z pracą i etyką zawodową; 

2.7 dokonuje autoprezentacji. 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

Uczeń:  

3.1 analizuje oferty szko ł ponadpodstawowych i szko ł wyz szych pod względem moz liwos ci dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych 

z ro deł informacji; 

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szko ł w konteks cie rozpoznania własnych zasobo w; 

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz moz liwos ci edukacji poza formalnej i nieformalnej; 



3.4 okres la znaczenie uczenia się przez całe z ycie.  

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

Uczeń: 

4.1 dokonuje wyboru dalszej s ciez ki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym; 

4.2 okres la cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby; 

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie s ciez ki edukacyjno-zawodowej i wyjas nia, w jakich sytuacjach korzystac  z ich 

pomocy; 

4.4 planuje s ciez kę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyboro w. 

 

Zadania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane będą poprzez:  

• Obowiązkowe zajęcia z doradcą zawodowym: 

a)  Tematyka zajęc  w klasie 7: 

1.  Przychodzi doradca zawodowy do ucznia, a uczen : Kim jestes ?  

2.  Powiedz mi, kim jestes , a powiem Ci, gdzie pracujesz. 

3. Lepiej po z niej znalez c  siebie niz  wcale. 

4. Wszystko, co chcielibys cie wiedziec  o kwalifikacjach, a boicie się zapytac . 

5.  Raz, dwa, trzy i wybierasz za mnie Ty! 

6.  Cudze zainteresowania, mocne strony, talenty i umiejętnos ci chwalicie, swych nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Cz. 1. 

7.  Cudze zainteresowania, mocne strony, talenty i umiejętnos ci chwalicie, swych nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Cz. 2. 

8.  Kto pyta i odpowiada, nie pobłądzi. 

9.  Rynek pracy. 

10.  ”Powiedz mi, a zapomnę. Pokaz  mi, a zapamiętam. Pozwo l mi zrobic , a zrozumiem..." 

b) Tematyka zajęc  w klasie 8: 



1.  Droga, kto rą idę... Rozpoznajemy moz liwe s ciez ki kształcenia. 

2. Horyzont bliski i daleki. Szkoły ponadpodstawowe woko ł - nasza mała "giełda edukacyjna". 

3.  Spotkanie z przyszłos cią. Wywiady z przedstawicielami szko ł ro z nego typu. 

4.  Wszystko, co chcielibys cie wiedziec  o kwalifikacjach, a boicie się zapytac . 

5.  Zawody z perspektywą.  

6. Moje CV - moja reklama na rynku pracy. 

7. Planuj sprytnie, czyli bądz  S.M.A.R.T. 

8.  Omawiamy temat zdrowia w konteks cie wyboru przyszłego zawodu 

9.  To, co waz ne, rzadko bywa pilne, a to, co pilne, rzadko bywa waz ne - uczymy się, jak mądrze i rozsądnie zarządzac  naszym czasem. 

10.  Mam wiedzę o sobie i nie zawaham się jej uz yc ! - czyli rzecz o związku osobowos ci z zawodem w konteks cie wyboru przyszłego 

zawodu. 

 

• Warsztat dla klas VIII „Procedura rekrutacyjna do szko ł ponadpodstawowych (II semestr roku szkolnego). 

• Centrum Informacji i Doradztwa Młodziez owego – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. 

• Warsztat z doradcą zawodowo-edukacyjnym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

• Zajęcia z nauczycielem wychowawcą. Klasa VII – Jakie wartos ci są dla mnie waz ne?; Klasa VIII – Rozpoznaję swoje aspiracje.

 (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/). 

• Udział w  Targach Edukacyjnych. 

• Indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne w ramach projektu „Sięgnij po więcej!” i punktu informacji i kariery. . 

• Zajęcia w ramach lekcji z wychowawcą bądz  innych przedmiotach na podstawie podstawy programowej oraz programo w nauczania 

poszczego lnych przedmioto w.  

• Nawiązanie wspo łpracy ze szkołami zawodowymi. 

https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/


• Spotkanie informacyjno – doradcze dla rodzico w, „Jak pomo c dziecku wybrac  szkołę i zawo d”. 

 

Literatura dla ucznia: 
• Cottrell S., Podręcznik umiejętnos ci studiowania, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznan  2007. 

• Covey S., 7 nawyko w skutecznego nastolatka, Rebis, Poznan  2011. 

• Go rczyn ski M., Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2017. 

• Sean Covey, „6 najwaz niejszych decyzji, kto re kiedykolwiek podejmiesz w z yciu.”, Dom Wydawniczy Rebis, 2016; 

• Sean Covey, „7 nawyko w skutecznego nastolatka.”, Dom Wydawniczy Rebis, 2017; 

• Stella Cottrell, „Podręcznik umiejętnos ci studiowania.”, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2017; 

• Stuart Shanker, „Samoregulacja w szkole. Spoko j, koncentracja i nauka.”, Wyd. Mamania, 2017; 

• Zawadka M., Chcę byc  kims . Cz. 1,2,3. Wydawnictwo Mind&Dream 2016. 

• Zawadka Michał, „Chcę byc  kims ! czyli jak osiągac  cele w czasach, gdy wszyscy dookoła mają wywalone cz.1-3”, Wyd. Mind&Dream Michał 

Zawadka; 

Literatura dla wychowawcy, nauczyciela, doradcy: 
 

• Bartosz B.,  Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogo w i doradco w zawodowych 

http://static.scholaris.pl/mainfile/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf 

• Chirkowska-Smolak T., Hauzin ski A., Łaciak M., Drogi kariery. Jak wspomagac  rozwo j zawodowy dzieci i młodziez y, Wydawnictwo 

Naukowe Scholar, Warszawa 2011. 

• Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu ucznio w do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 

2014; http://euroguidance.pl/ksiazki/ 

• Dziurkowska A. i in., Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej z proponowanymi 

scenariuszami, ORE, Warszawa 2017. (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/); 

http://static.scholaris.pl/mainfile/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf
http://euroguidance.pl/ksiazki/
https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/


• Gardner H., Inteligencje wielorakie, MT Biznes, Warszawa 2009; 

• Go rczyn ski M., Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2017; 

• Iwona Kania, „Jak towarzyszyc  uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym.”, Wyd. Difin, 2010; 

• Rosalska M., Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2012; 

• Thich Nhat Hanh, „Szczęs liwi nauczyciele zmieniają s wiat.”, Wyd. Mamania, 2018; 

 

 

 

 

Program opracowała  

Sitek Stefania Joanna      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         


