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,,Mądrze planuję swoją przyszłość’’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DOROSŁY TO NIE KTOŚ, KTO ULEPI DZIECKO  

WEDŁUG JAKIEGOŚ WZORU CZY IDEAŁU,  

ALE KTOŚ, KTO POMAGA MU ROZWIJAĆ SIĘ,  

UJAWNIAĆ SWOJE MOZLIWOŚCI’’ 

 

ELŻBIETA CZERWIŃSKA 
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WSTĘP 
 
 

     Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami.  

Obecna sytuacja społeczno – ekonomiczna naszego kraju stawia przed ludźmi duże 

wyzwania. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość 

informacji dotycząca zawodów, dróg kształcenia, zmieniającej się stopy bezrobocia, 

powoduje trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Podejmowane decyzje 

nabierają szczególnego znaczenia. Młody człowiek powinien być przygotowany do 

funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji, 

ustawicznego dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności przydatnych w 

podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu.  

Czy można przeciwdziałać przypadkowym, nieprzemyślanym decyzjom i wyborom 

edukacyjno – zawodowym już na etapie szkoły podstawowej? Czy można temu 

zaradzić? Jak planować swoją przyszłość? Jak pomóc młodemu człowiekowi, by 

zdecydował w zgodzie ze sobą, ale bez oderwania od społecznych realiów? Te 

pytania towarzyszą od lat rodzicom, pedagogom i wychowawcom. 

Dziś nabierają wyjątkowego znaczenia. 

Ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej przez 

uczniów, umiejętność podejmowania trafnych wyborów. Planowanie i wybór zawodu 

nie jest jednak jednorazową decyzją. Jest to proces zaczynający się już w 

dzieciństwie i kształtujący przez wiele lat. Profesjonalne poradnictwo zawodowe, 

działania z zakresu orientacji zawodowej pomagają w kształtowaniu tej kariery. 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma wspierać uczniów, 

nauczycieli, rodziców na różnych etapach ich życia. 

Dziś w szkołach następuje intensyfikacja promowania, kształtowania orientacji 

zawodowej, doradztwa zawodowego na wszystkich szczeblach edukacji.  

Głównym jej celem jest przygotowanie uczniów do umiejętności poznawania siebie, 

swoich mocnych stron, umiejętności, zdolności, zainteresowań. Doradztwo 

zawodowe musi ponadto pokazywać uczniom specyfikę zawodów, charakterystykę 

rynku pracy; lokalnego, krajowego, europejskiego, światowego. Każdy uczeń 

powinien poznać ścieżki realizacji wymarzonego zawodu.  
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„Nasz los kształtuje się w momentach podejmowania decyzji” 

                                                                                                Anthony Robbins 

Celem nadrzędnym Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

jest wyposażenie uczniów w umiejętność podejmowania odważnych, samodzielnych i 

przemyślanych decyzji, umiejętność uczenia się przez całe życie, umiejętność 

radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Ponadto absolwent szkoły podstawowej 

musi znać system kształcenia, oferty szkół ponadpodstawowych, ukierunkowanie na 

wybór języków obcych, świat zawodów, a także strukturę rynku pracy. 

Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga aktywnych zachowań i 

umiejętności podejmowania trafnych decyzji. Wszelkiego rodzaju wybory dotyczące 

zdobycia wykształcenia, czy kwalifikacji zawodowych wymagają coraz większej 

wiedzy o rynku pracy, rynku edukacyjnym i o sobie samym. Istotnym jest, aby 

dokonując wyboru, uczeń kierował się własnymi zdolnościami, pasjami, 

możliwościami, predyspozycjami, a nie niespełnionymi ambicjami rodziców czy 

wyborami rówieśników z klasy. 

 

II PODSTAWA PRAWNA 

.1. Podstawy prawne 

 
 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 ze zm.  

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

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60) 

 
Zapisy ustawowe dotyczące doradztwa zawodowego 

Ustawa – Prawo oświatowe 

Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: 

17) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy; 

18) 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; 

19) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. 
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III CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE  

WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 

CELE OGÓLNE: 

 Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji wyboru dalszej ścieżki 

edukacyjnej oraz osobistego rozwoju. 

 Wspieranie uczniów  w wyborze dalszego kształcenia, wyboru szkoły, 

planowania kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym obszarze. 

 Przedstawianie uczniom informacji dotyczących zawodów i rynku pracy,  

przygotowywanie uczniów  do radzenia sobie z ciągłymi zmianami we     

współczesnym świecie. 

 Wspieranie nauczycieli w prowadzeniu zajęć związanych z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu. 

 Współpraca z rodzicami; podkreślanie roli rodziców jako ważnych doradców 

zawodowych swoich dzieci. 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów. 

 Rozwijanie umiejętności samooceny uczniów. 

 Kształtowanie umiejętności nazywania swoich mocnych stron,   

      zdolności i zainteresowań (samoświadomość). 

 Wskazywanie możliwości rozwijania swoich zainteresowań. 

 Przedstawianie roli zainteresowań w wyborze zawodu. 

 Kształtowanie umiejętności planowania i stawiania celów. 

 Znajomość systemu kształcenia. 

 Prezentowanie  specyfiki różnych zawodów. 

 Zaznajamianie  z czynnikami  trafnego wyboru zawodu. 

 Poruszanie zagadnień związanych z etyką pracy, wartością i znaczenia w 

życiu człowieka. 

 Wdrażanie do umiejętności podejmowania decyzji dotyczącej własnej kariery  

     ( wybór szkoły, zawodu). 

 Przedstawianie strategii poszukiwania pracy. 
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IV ZADANIA SZKOLNEGO KOORDYNATORA DORADZTWA 

ZAWODOWEGO I NAUCZYCIELI 

 

Szkolny koordynator doradztwa zawodowego współpracuje z nauczycielami 

(wychowawcami). Wspólnie: 

 Diagnozują potrzeby i zasoby uczniów. 

 Wspierają rodziców i uczniów w procesie doradczym i informacyjnym. 

 Pomagają rozwijać talenty i zainteresowania. 

 Przygotowują  młodzież do podjęcia  trafnych decyzji o dalszym  kształceniu  

          i aktywności zawodowej, 

 Wskazują źródła informacji o świecie zawodów. 

 Przygotowują rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu  

decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

 Kształtują świadomość  uczniów dotyczącą odpowiedzialności za własną   

przyszłość zawodową. 

 Wzmacniają myślenie o karierze zawodowej w perspektywie procesu 

podejmowania decyzji i permanentnego uczenia się prze całe życie  

 Kształtują proaktywną postawę  wobec zmian na rynku pracy. 

 Kształtują proaktywną postawę osób niepełnosprawnych na rynku pracy. 

 

 

V ADRESACI 

 

Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe realizowane jest w szkole w 

klasach programowo wyższych. Program skierowany jest do wszystkich 

uczniów  klas VII  i VIII w tym uczniów niepełnosprawnych motorycznie, 

intelektualnie oraz uczniów z Orzeczeniem PPP. 

Poradnictwo zawodowe na etapie szkoły podstawowej powinno przygotowywać 

ucznia do zmian i samodzielnych wyborów na nieprzewidywalnej drodze zawodowej. 

Działania z tym związane muszą być prowadzone w trzech wymiarach: 
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 Wymiar poznawczy czyli informacyjny: poznawanie siebie, poznawanie 

zawodów, poznawanie rynku pracy, zdobywanie informacji na temat prawa 

pracy, form zatrudnienia itp. 

 Wymiar wychowawczy czyli kreowania postaw:  bycie przedsiębiorczym, 

bycie zmotywowanym, bycie atrakcyjnym na rynku pracy, bycie 

odpowiedzialnym za własny rozwój. 

 Wymiar szkoleniowy czyli budowanie konkretnych umiejętności: 

rozwijanie zdolności interpersonalnych i autorefleksji, radzenia sobie ze 

stresem, pracy w zespołach, oraz kluczowej umiejętności poszukiwania pracy 

w dalszej lub bliższej przyszłości.  

 

Poniżej propozycja cyklu zajęć przeznaczonych dla klasy VII: 

 
 
Kl. VII–  Doradztwo zawodowe 
 
Uczniowie poznają : 
 

- własne umiejętności i zdolności; 

- swoje mocne i słabe strony; 

- siłę  woli; 

-    umiejętności komunikacyjne; 

- świat zawodów (zawody nie tylko w najbliższym otoczeniu); 

- znaczenie  zainteresowań; 

- zależności między hobby, a spędzaniem czasu. 

                -     własne predyspozycje zawodowe oraz aspiracje; 

- system edukacyjny i ścieżki kształcenia; 

- własne miejsce na rynku pracy; 

- pracę jako wartość, etykę pracy; 

- wymagania, a własne podejście do pracy; 

- zawody przyszłości; 

- elastyczność zawodów i rynku pracy; 

- zawody deficytowe, zanikające, nowe; 

- rynek pracy dla osób niepełnosprawnych. 
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VI  KOORDYNATOR I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ 

PROGRAMU 

1.Dyrektor Szkoły. 

2.Szkolny koordynator doradztwa zawodowego. 

3.Pedagog szkolny. 

4.Psycholog szkolny. 

5.Wychowawcy klas. 

6.Nauczyciele przedmiotowi. 

7.Nauczyciele bibliotekarze. 

8.Nauczyciele – wychowawcy świetlicy. 

 

 
 

VII TREŚCI PROGRAMOWE, HARMONOGRAM 

 

SZKOLNY PROGRAM  DORADZTWA ZAWODOWEGO 

Treści programowe: Poznaję siebie, Poznaję zawody, Poznaję ścieżki realizacji 

Kl. VII 

a) Poznaję siebie 

1.Moje mocne i słabe strony (jaki jestem?). 

2.Umiejętności i uzdolnienia. 

3.Zainteresowania. 

4.Cechy osobowości; temperament. 

b) Poznaję zawody 

5.Zawody przyszłości. 

6.Sposób spędzania czasu, hobby. 

7.Zawody w moim najbliższym otoczeniu. 

8.Wartość pracy w życiu człowieka (poznanie terminów związanych z pracą, 

zawodem, czynnościami zawodowymi, rolą pracy w życiu człowieka). 

c) Ścieżki realizacji 

9. Oferta edukacyjna uwzględniająca potrzeby i możliwości uczniów (w tym 

niepełnosprawnych). 

10.Mój wybór - Moja przyszłość (myślenie o przyszłości, rozwijanie wyobraźni, 

wyznaczanie celów, wymarzony zawód).  
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11. Współczesny rynek pracy. 

11. Niepełnosprawni na rynku pracy. 

12. Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. 

12. Zakłady pracy chronionej. 

 

PLAN REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU DORADZTWA ZAWODOWEGO 

KLASY VII 

 

Lp. Rodzaj 

przedsięwzię-cia 

Forma realizacji Osoba odpowiedzialna/ 

Realizator 

Uczestni-

cy 

Ilość 

zajęć 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

,,Poznaję siebie’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Poznaję 

zawody’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Poznaję ścieżki 

realizacji’’ 

Pogadanki 

prezentacje 

testy 

warsztaty 

 

 

 

 

 

 

Prelekcje 

pogadanki 

wycieczki 

prezentacje 

filmy 

warsztaty,  

spotkania z 

przedstawicielami 

wybranych 

zawodów 

 

 

 

 

Prezentacje, 

ćwiczenia 

indywidualne, 

grupowe, 

zespołowe 

 

 

 

 

 

 

Koordynator doradztwa 

zawodowego/wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator doradztwa 

zawodowego, 

wychowawcy,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator doradztwa 

zawodowego, 

wychowawcy, nauczyciele 

(lekcje przedmiotowe – 

informacje dotyczące 

zawodów wynikające z 

treści nauczania 

poszczególnych 

przedmiotów) 

Uczniowie 

kl. VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie 

kl. VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie 

kl. VII 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  

 

L. p.  Zadanie  Realizator Termin 

1. Przedstawienie Szkolnego 

Programu Doradztwa Zawodowego 

Dyrektorowi Szkoły oraz Radzie 

Pedagogicznej 

szkolny koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

sierpień 

 2017 r. 

2 Organizacja i aktualizacja punktu 

informacji doradczej 

szkolny koordynator 

doradztwa 

zawodowego, 

nauczyciele 

bibliotekarze 

cały rok szkolny 

3 Organizacja i aktualizacja szkolnej 

tablicy zawodoznawczej 

j.w. cały rok szkolny 

4 Pedagogizacja rodziców (spotkania, 

prelekcje, konsultacje 

indywidualne) 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

psycholog, pedagog, 

szkolny koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

zebrania, dni otwarte 

według 

harmonogramu, 

spotkania 

indywidualne według 

potrzeb rodziców 

5 Lekcje zawodoznawcze 

 

szkolny koordynator 

doradztwa 

zawodowego, 

wychowacy 

według 

harmonogramu 

6 Lekcje zawodoznawcze  nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów (według 

podstawy 

programowej) 

cały rok szkolny 

7 Wycieczki zawodoznawcze nauczyciele według potrzeb 

8 Szkolenia, seminaria doradca zawodowy, 

nauczyciele i 

specjaliści 

terminy ustalane 

przez organizatora 
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 Harmonogram może ulec zmianie w trakcie realizacji,  zależnie od potrzeb  

      i ewentualnej oferty zewnętrznej. 

 

 

VIII METODY I FORMY PRACY DORADCZEJ 

 

UCZNIOWIE: 

-  warsztaty grupowe;  

- tablica z informacjami; 

- ankiety, kwestionariusz, karty pracy; 

- informatory , broszury, programy komputerowe; 

- informacje o zawodach; 

- współpraca z instytucjami zewnętrznymi; 

- filmy zawodoznawcze; 

- konkursy , targi pracy; 

- współpraca całej Rady Pedagogicznej- korelacja przedmiotowa; 

- nowoczesne środki przekazu informacji – nowe technologie , Internet; strona 

internetowa szkoły; 

- wycieczki tematyczne; 

- wolontariat; 

- spotkania z przedstawicielami zawodów; 

- indywidualne spotkania z doradcą. 

 

NAUCZYCIELE: 

-  szkolenia , warsztaty; 

- wymiana doświadczeń;  

 

ŚRODOWISKO LOKALNE:  

- współpraca z Fundacjami, Stowarzyszeniami; 

- udział w programach i projektach tematycznych; 

 - pozyskiwanie sponsorów na realizację działań WSDZ; 

 - aktywna współpraca z PPP, WCIES, CKP (Centrum Kształcenia Praktycznego). 
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RODZICE: 

- indywidualna rozmowa z doradcą na terenie szkoły; 

- dni otwarte szkół; 

- promowanie dni uczniowskiej przedsiębiorczości - zainteresowań, umiejętności; 

- udostępnianie informacji edukacyjno zawodowej; 

- organizowanie szkoleń, warsztatów; 

- wspomaganie rodziców w procesie podejmowania przez dziecko decyzji  

edukacyjno – zawodowych. 

 

 

IX WSPÓŁPRACA 

 

Analiza programów nauczania poszczególnych przedmiotów  pozwala  włączyć 

nauczycieli w omawianie zagadnień z poradnictwa zawodowego. Tematyka z 

zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego integrowana jest z treściami 

realizowanymi w ramach innych przedmiotów,  powinna stać się treścią programów 

wychowawczych w poszczególnych oddziałach. 

 

 

X PRZEWIDYWANE REZULTATY (EFEKTY) 
 
UCZEŃ KOŃCZĄCY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ POWINIEN 

 Znać swoje predyspozycje zawodowe, cechy usposobienia, temperamentu, 

charakteru. 

 Sprecyzować swoje zainteresowania, określić swoje zdolności, umiejętności, 

możliwości. 

 Posiadać wiedzę na temat różnych zawodów i możliwości kształcenia się w 

nich (struktura szkolnictwa). 

 Świadomie umieć zaplanować swoją ścieżkę edukacyjno – zawodową (karierę 

zawodową). 

 Potrafi być aktywny i mobilny zawodowo na rynku pracy. 
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RODZICE POWINNI OTRZYMAĆ INFORMACJE W ZAKRESIE 

 Aktualnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadpodstawowego z 

uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych. 

 Znaczenia, jakie odgrywa w procesie przygotowania dziecka do wyboru 

szkoły, zawodu. 

 Predyspozycjach osobowościowych, dydaktycznych, zawodowych swojego 

dziecka. 

 

XI EWALUACJA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH SZKOLNEGO 

PROGRAMU DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 

     Ankiety - pytania powinny dotyczyć tego , czy SPDZ: 

a) uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów, rodziców, nauczycieli; 

b) rozwija ich wiedzę i umiejętności; 

c) kształtuje postawy i zachowania; 

d) buduje kompetencje osobiste i społeczne; 

e) angażuje wszystkich pracowników szkoły; 

f) angażuje instytucje zewnętrzne , rodziców. 

Każdego roku powinien być badany inny obszar realizowanych działań w ramach 

WSDZ. 

      

 

 

 

Izabela Woszczek 

szkolny koordynator doradztwa zawodowego 

Szkoły Podstawowej nr 112  

Z Oddziałami Integracyjnymi 

Im. M. Kownackiej 

w Warszawie 

 

 

Warszawa, dn. 20.08.2017 r. 

 


