
Program realizacji 

zajęć z zakresu doradztwa zawodowego 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 1 w Rybniku  

 

 

 



Akty prawne  

Zawierające zapisy dotyczące organizacji doradztwa zawodowego 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1943 z późn. zm.). 

       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59). 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60). 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół z dnia 31 marca 2017r., 

(Dz.U. 2017, poz. 03). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16.08.2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego, obowiązujące od 01.09.18r. 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje szereg działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów 

do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia oraz wejście na rynek pracy. 

   

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma charakter planowych działań obejmujących indywidualną i grupową pracę z uczniami, 

rodzicami i nauczycielami. 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego: 

 

1)    W ramach pracy z uczniami obejmuje: 

a)  zdobywanie wiedzy o sobie; 

b)  poznanie swoich mocnych i słabych stron; 

c)   kształtowanie umiejętności pracy w grupie; 

d)  przygotowanie do nowych sytuacji (gotowość do zmian) np.: egzamin końcowy, wybór szkoły i zawodu, wstępne zapoznanie się z rynkiem 

pracy, itp.; 

e)  pomoc w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej; 

f)    udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 



g) pomoc w trafnym wyborze kariery edukacyjno-zawodowej; 

h)  poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych; 

i)    poznanie potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na rynku lokalnym, krajowym i unijnym. 

 

2)    W ramach pracy z rodzicami obejmuje: 

a)  prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów (pedagog szkolny,  informatyk szkolny, nauczyciele); 

b)   przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach (ponadpodstawowego); 

c) przedstawienie na zebraniu ogólnym z rodzicami możliwości pomocy w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej ich dzieci  

(„rodzic pierwszym doradcą zawodowym swojego dziecka”)  - przedstawienie prezentacji przez wychowawców klas lub zaproszonych 

przedstawicieli z PPP, PUP, WOM; 

d)  indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne (pedagog 

szkolny, nauczyciele); 

e)  udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

 

3)    W ramach pracy z nauczycielami obejmuje: 

a)  utworzenie i zapewnienie ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (gromadzenie i aktualizacja materiałów – 

pedagog szkolny, informatyk oraz biblioteka szkolna); 

b)  uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej (podnoszenie kwalifikacji  i kompetencji zawodoznawczych na konferencjach  

i szkoleniach); 

c)   udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

d)  lepsze rozumienie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły  i rynku pracy ( lekcje wychowawcze, wprowadzanie elementów 

zawodoznawstwa    i orientacji zawodowej na lekcjach z danego przedmiotu); 

e)  realizację zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli przyszłego pracownika. 

 

 Realizatorami doradztwa zawodowego w szkole podstawowej są: 

 

- dyrektor szkoły – dopuszcza program do użytku po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 

- szkolny koordynator doradztwa zawodowego – czuwa nad sprawnym przebiegiem realizacji programu nauczania; 

- doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; 



- pedagog/psycholog – wspierają wychowawców w realizacji programu nauczania, udzielają wsparcia indywidualnego w sytuacjach tego 

wymagających, prowadzą zajęcia grupowe z uczniami; 

- wychowawcy – wspierają uczniów w poszerzaniu wiedzy na temat oferty edukacyjnej oraz rozwijają zainteresowania i talenty uczniów 

pomocne przy wyborze kierunku drogi zawodowej; 

- nauczyciel bibliotekarz – gromadzi aktualne publikacje związane z ofertą edukacyjną; 

- pozostali nauczyciele – dbają o poszerzanie wiedzy dotyczącej zawodów oraz predyspozycji uczniów zgodnie z uczonym przedmiotem. 

 

 

Podstawowe pojęcia 

1) Orientacja zawodowa – działanie wychowawcze szkoły, rodziców i innych osób, grup  

i instytucji mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej,       którym ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych 

decyzji wyboru zawodu i szkoły. 

2) Doradztwo zawodowe – świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru szkoły, zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady 

zawodowej. 

3) Doradca zawodowy – osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym  

w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową, a także potrzeby rynku pracy 

oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując 

w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania 

informacji zawodowej. 

4) Poradnictwo zawodowe – system długofalowych wieloetapowych działań wychowawczych towarzyszących jednostce w trakcie rozwoju 

zawodowego. Obejmuje ono całokształt zadań związanych z udzielaniem uczniom i dorosłym pomocy w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery 

zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces. 

5) Informacja zawodowa – zbiór danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związane z zatrudnieniem. 

Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych 

decyzji. 

 

 

 

 



Sposoby realizacji  

 

Metody i formy: 

W poradnictwie indywidualnym metody stosowane w pracy doradczej to m.in.: 

 konsultacje i porady indywidualne; 

 diagnoza zainteresowań, mocnych stron. 

W poradnictwie grupowym stosowane metody w pracy doradczej to m.in.: 

 burza mózgów, dyskusja, pogadanki; 

 metody testowe jak np. ankiety; 

 metoda dramy: inscenizacje i odgrywanie ról; 

 metody audiowizualne: filmy, prezentacje multimedialne; 

 treningi umiejętności społecznych; 

 gry symulacyjne i zabawy; 

 zajęcia plastyczne. 

Spotkania przedstawicielami zawodów, instytucji, szkół: 

 przedsięwzięcia typu: targi edukacyjne; 

 udział w dniach otwartych szkół i uczelni; 

 wizyty w zakładach pracy. 

 

Monitorowanie i ewaluacja WSDZ – przykłady: 

 

 rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz z uczniami; 

 sprawozdania z pracy doradcy zawodowego/osoby realizującej orientację zawodową; 

 karta monitoringu tematyki doradztwa zawodowego realizowanej w szkole. 

 

 

 



 

Plan realizacji. 

 

DORADZTWO NA POZIOMIE KLASY SIÓDMEJ I ÓSMEJ 

  

 

 

Działanie Osoba odpowiedzialna/realizator/termin 

 VII VIII Uwagi 

Poznajemy siebie Warsztaty z doradcą zawodowym: 

1. Jaki jestem? Poznajemy swoje predyspozycje 

zawodowe. 

2. Zainteresowania-moje hobby. 

3. Motywacja drogą do sukcesu zawodowego. 

4. Kim chciałbym zostać w przyszłości? 

5. Poznajemy siebie w warunkach właściwego wyboru 

dalszego kształcenia. 

6. Postawa przedsiębiorcza oraz mocne strony. 

 

doradca 

zawodowy 

X X  

Zajęcia do dyspozycji wychowawcy klasy:  

 Integracja grupy 

 Współpraca w grupie 

 Wspieranie uczniów i rodziców w procesie 

decyzyjnym 

 Organizacja wycieczek  zawodoznawczych. 

wychowawca,  

doradca 

zawodowy 

X X  

Zajęcia prowadzone przez pedagoga, specjalistę: 

 Pogłębianie umiejętności z zakresu kompetencji 

społecznych 

 Wspieranie uczniów i rodziców w procesie 

decyzyjnym 

 Współpraca z PPP i szkołami 

ponadpodstawowymi 

specjalista 

spoza szkoły 

lub pedagog 

X X  



 

Diagnoza potencjału uczniów i wspieranie ich rozwoju w 

ramach zajęć przedmiotowych. 

nauczyciel X   

Diagnoza potencjału uczniów i wspieranie ich rozwoju w 

ramach zajęć pozalekcyjnych. 

nauczyciel X   

 

Poznajemy siebie 

w środowisku 

Warsztaty z doradcą zawodowym: 

1. Osobowość a środowisko pracy 

2. Czy współpraca się opłaca? 

3. Umiejętność a zawód. 

7. Zawody w moim najbliższym otoczeniu. 

4. Style komunikacji oraz poziom komunikatywności. 

5. Czynniki warunkujące wybór zawodu. 

6. Jak cię widzą tak cię zatrudnią – skuteczna wiedza o 

zawodach. 

7. Czynniki warunkujące wybór zawodu. W jakim 

zawodzie mnie widzisz? 

8. Autoprezentacja czyli sztuka przedstawiania siebie. 

9. Praca jako wartość w życiu człowieka. 

doradca 

zawodowy 

X X  

 

Poznajemy rynek 

pracy 

Warsztaty z doradcą zawodowym: 

1. Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową? 

2. Od elektryka do kierownika. 

3. Kompetencje na rynku pracy. 

4. Planowanie kariery zawodowej. 

5. System edukacji w Polsce – Rybnicka oferta 

edukacyjna. Jak budować zawodowe portfolio? 

6. Postawa przedsiębiorcza oraz mocne strony. 

7. Informacja zawodowa, czyli co warto wiedzieć o 

zawodach? 

8. Jak budować zawodowe portfolio? 

9. Jak cię widzą tak cię zatrudnią – skuteczna wiedza o 

zawodach. 

10. Wolontariat to też praca. 

11.Nowe zawody na rynku pracy  

doradca 

zawodowy 

X X  



 

 

Doradztwo zawodowe w klasie VII – tematyka zajęć. 

Język polski: Wypracowanie moje marzenia kim będę za 

10lat? Przygotowanie CV i listu motywacyjnego. 

Języki obce: słownictwo potrzebne  w życiu 

zawodowym, rynek pracy w innych krajach. 

Wiedza o społeczeństwie: praca, przedsiębiorczość,  

bezrobocie, grupy zawodowe, CV, list motywacyjny. 

Wychowanie fizyczne: trening ciała i umysłu, relaksacja, 

work life balance. 

Zajęcia artystyczne: rozwijanie twórczego myślenia. 

Informatyka: wyszukiwanie informacji w Internecie, 

zbieranie informacji o szkołach, zawodach, logowanie do 

systemu rekrutacji, autoprezentacja w sieci. 

Wychowanie do życia w rodzinie: asertywność, 

komunikacja interpersonalna, zmiana -stały element życia, 

rola autorytetów. 

Biblioteka: gromadzenie informacji, ulotek z ofertą 

edukacyjną, metody wyszukiwania informacji, źródła 

informacji edukacyjno-zawodowej.  

 

  X  

Poznajemy 

ścieżki 

edukacyjne 

Warsztaty z doradcą zawodowym: 

1. Co wpływa na nasze decyzje zawodowe? Czynniki 

wewnętrzne i zewnętrzne. 

2. Ścieżki kształcenia. 

3. Wymagania zdrowotne do wykonywania zawodu. 

4. Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

doradca 

zawodowy 

 X  

Organizacja dnia kariery, udział w targach edukacyjnych, 

debatach z pracodawcami itp. 

  X  



Temat zajęć 
Czas przeznaczony  

na realizację 

1. Jaki jestem? Poznajemy swoje predyspozycje 

zawodowe. 
45 minut 

2. Zainteresowania-moje hobby. 45 minut 

3. Umiejętności a zawód. 45 minut 

4. Czy współpraca się opłaca? 45 minut 

5. Motywacja drogą do sukcesu zawodowego. 45 minut 



6. Zawody w moim najbliższym otoczeniu. 45 minut 

7. Kim chciałbym zostać w przyszłości? 45 minut 

8. Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową? 45 minut 

9. Od elektryka do kierownika. 45 minut 

10. Kompetencje na rynku pracy. 45 minut 

 

 

 



Doradztwo zawodowe w klasie VIII – tematyka zajęć. 

Temat zajęć 

Czas 

przeznaczony  

na realizację 

1. Jak budować zawodowe portfolio? 45 minut 

2. Planowanie kariery a wymagania zdrowotne. 45 minut 

3. Style komunikacji oraz poziom komunikatywności. 45 minut 

4. Autoprezentacja czyli sztuka przedstawiania siebie. 45 minut 

5. Postawa przedsiębiorcza oraz moje mocne strony. 45 minut 



6. Praca jako wartość w życiu człowieka. 45 minut 

7. Czynniki warunkujące wybór zawodu.  

W jakim zawodzie mnie widzisz? 
45 minut 

8. Wolontariat to też praca. 45 minut 

9. Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 45 minut 

10. Nowe zawody na rynku pracy. 45 minut 
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Netografia 

http://doradztwo.ore.edu.pl/zasoby-pracy-uczniami-klas-7-8-szkoly-podstawowej-oraz-gimnazjum/  

Literatura dotycząca zagadnień związanych z doradztwem zawodowym dostępna jest na stronach: 

http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/en/publikacje/  

http://euroguidance.pl/ksiazki/   

http://doradztwo.ore.edu.pl/zasoby-pracy-uczniami-klas-7-8-szkoly-podstawowej-oraz-gimnazjum/  

https://www.metis.pl/poradnictwo/  

http://doradztwo.ore.edu.pl/zasoby-pracy-uczniami-klas-7-8-szkoly-podstawowej-oraz-gimnazjum/
http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/en/publikacje/
http://euroguidance.pl/ksiazki/
http://doradztwo.ore.edu.pl/zasoby-pracy-uczniami-klas-7-8-szkoly-podstawowej-oraz-gimnazjum/
https://www.metis.pl/poradnictwo/


 

Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające proces rozpoznawania predyspozycji i 

zainteresowań zawodowych uczniów dostępne są na stronach: 

https://men.gov.pl/pl/ksztalcenie-zawodowe/projekty-systemowe-i-konkursowe   

http://doradztwo.ore.edu.pl/zasoby-pracy-uczniami-klas-7-8-szkoly-podstawowej-oraz-gimnazjum/    

http://cdzdm.pl/materialy-na-zajecia-i-nie-tylko/  

 

Informacje dotyczące rynku pracy dostępne są na stronach:  

Główny Urząd Statystyczny – portal informacyjny, przydatne będą zwłaszcza dane i opracowania zawarte w Obszarze 

tematycznym: Rynek Pracy: http://stat.gov.pl/   

Portal Publicznych Służb Zatrudnienia – przydatne będą zwłaszcza dane i opracowania zawarte w zakładce Rynek Pracy – 

Statystyki i Analizy: http://psz.praca.gov.pl/  

Wojewódzki Urząd Pracy: http://www.wup-katowice.pl  

Centralna baza ofert pracy MRPiPS: http://oferty.praca.gov.pl/  

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl/  

https://men.gov.pl/pl/ksztalcenie-zawodowe/projekty-systemowe-i-konkursowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/zasoby-pracy-uczniami-klas-7-8-szkoly-podstawowej-oraz-gimnazjum/
http://cdzdm.pl/materialy-na-zajecia-i-nie-tylko/
http://stat.gov.pl/
http://psz.praca.gov.pl/
http://www.wup-katowice.pl/
http://oferty.praca.gov.pl/
https://barometrzawodow.pl/

