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 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany na terenie szkoły,          

nie jest systemem diagnozującym, lecz systemem doradczym, który stwarza możliwości                          

i pomaga w rozwiązywaniu problemów powiązanych z wyborem kierunku kształcenia, drogi 

kształcenia i planowaniem kariery zawodowej. Do zadań Wewnątrzszkolnego Systemu 

Doradztwa Zawodowego należy koordynacja działań podejmowanych w szkole w celu 

przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia  i zawodu. Podejmowane działania mają 

pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach                      

i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości                   

ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych                

i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami, 

kompetencjami i zainteresowaniami. Planowanie własnej drogi edukacyjno – zawodowej                  

jest procesem długotrwałym. Już na poziomie szkoły podstawowej należy wdrażać uczniom 

poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość, uczyć myślenia perspektywicznego                           

i umiejętności planowania, a w klasach VII – VIII należy organizować zajęcia związane               

z praktycznym  wyborem kształcenia i kariery zawodowej. Należy pamiętać, że potrzeby 

uczniów w zakresie poradnictwa zawodowego zmieniają się w zależności od wieku, w jakim 

znajdują się uczniowi oraz od stopnia wiedzy, jaką już posiadają. Podjęcie decyzji dotyczącej 

wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej jest trudnym zadaniem spoczywającym na młodym 

człowieku. Szkoła, rodzice oraz inne instytucje mają za zadanie przygotować młodzież do 

aktywnego i w pełni świadomego wchodzenia w życie gospodarcze i społeczne. Planowane 

zadania i treści przekazywane na lekcjach wychowawczych oraz w edukacjach przedmiotowych 

w klasach I – VI mają za zadanie rozbudzać ciekawość poznawczą dzieci oraz motywację do 

nauki, kształtować umiejętności i postawy do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, 

umożliwiać poznawanie interesujących dzieci zawodów, kształtować gotowość do wyborów 

edukacyjnych np. drugiego języka, rodzaju zajęć technicznych. W klasach VII - VIII kształtować 

umiejętność podejmowania odważnych, samodzielnych decyzji, umiejętność uczenia się przez 

całe życie oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Ponadto absolwent szkoły 

podstawowej musi znać system kształcenia, ofertę szkół ponadpodstawowych, ukierunkowanych 

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. Istotne jest, aby dokonując wyboru, uczeń kierował się własnymi zdolnościami, pasjami, 

możliwościami, predyspozycjami, a nie niespełnionymi ambicjami rodziców czy wyborami 

rówieśników z klasy. 



 

I.    Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu 

        i kierunku kształcenia:  

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 94) 

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

doradztwa zawodowego 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.  z 2017r. poz. 1591)    

   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 

   statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół wprowadzają funkcjonowanie 

            wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizowanego we współpracy                       

  z poradniami psychologiczno- zawodowymi  

   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r.                             

w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek  

kształcenia ustawiczne w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia  

zawodowego ) dz. U. z 2003 r. nr 132 poz. 1225)  

 Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 przyjęta przez 

 RadyMinistrów8 lipca 2003r. jako jeden z priorytetów uznaje tworzenie zasobów  

informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwój usług doradczych   

1. Charakterystyka programu  

Prezentowany program przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej i oddziałach 

przedszkolnych. Uczestnikami są uczniowie klas 0 - VIII.  

Dodatkowo w ramach realizacji programu prowadzone będą działania informacyjne i wpierające 

rodziców uczniów. 

Zgodnie z założeniami programu prowadzone będą:  

warsztaty, spotkania z zaproszonymi gośćmi oraz wyjścia do szkół ponadpodstawowych. 

Warsztaty zawodoznawcze, na których uczniowie:  

 poznają swoje mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, czynniki,                

jakie należy brać pod uwagę przy wyborze przyszłego zawodu i szkoły,   

 poznają kwalifikację zawodów, 

 poznają zadania i czynności wykonywane w danym zawodzie oraz wymagania 

kwalifikacyjne i zdrowotne, 

 wypełniać będą: kwestionariusz zainteresowań zawodowych, test skłonności 

zawodowych, kwestionariusz preferencji zawodowych,  



 poznają zasady prowadzenia rekrutacji do szkół, kierunki, terminy składania 

dokumentów. 

Działania zawarte w programie realizowane są przez doradcę zawodowego wspieranego                 

przez nauczycieli  Szkoły Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim  

w ramach:  

1. lekcji dla klas VII- VIII realizowanych w ramach 10 godzin rocznie,  

2. lekcji wychowawczych, lekcji przedmiotowych oraz spotkań z zaproszonymi gośćmi, 

3.  działań zawodoznawczych realizowanych  na dodatkowych spotkaniach  prowadzonych 

przez specjalistów: doradców zawodowych pracujących w Poradni  Psychologiczno- 

Pedagogicznej, Urzędu Pracy.   

Program obejmuje następujące obszary działań:   

– praca z klasą (zajęcia grupowe i indywidualne)   

– spotkania z rodzicami   

– praca z nauczycielami.  

       1a. Cel główny programu 

Pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji 

uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych.  

      1b. Cele szczegółowe:  

1) w klasach O – VI szkoły podstawowej: 

a) wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka, 

b) zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać, 

c) uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości, 

d) zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji             

w wyborze właściwego zawodu, 

e) poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie:, jakie są moje możliwości, 

zdolności, umiejętności. 

2) w klasach VII -VIII szkoły podstawowej: 

a) odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi 

edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji, 

b) podnoszenie świadomości uczniów w braniu odpowiedzialności                                   

za indywidualny rozwój osobisty, 

c) motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem 

przyszłej szkoły i zawodu, 

d) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania, 

e) wdrażanie uczniów do samopoznania wewnętrznego potencjału, 

f) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron, 

g) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie, 

h) wyrabianie szacunku dla samego siebie, 

i) poznanie możliwych form zatrudnienia, 

j) poznanie lokalnego rynku pracy, 

k) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, 

l) poznanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych, 



m) pogłębienie wiedzy na temat różnorodności zawodów, 

n) pogłębienie wiedzy uczniów na temat możliwości, zdolności, umiejętności 

cech osobowości oraz indywidualnych ograniczeń (stan zdrowia), 

o)  kreowanie proaktywnych postaw ucznia we współczesnym świecie  

  

2.  Zadania przy realizacji program: 

1) Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

       przez szkolnego doradcę zawodowego.   

2) Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł 

      dodatkowej, rzetelnej informacji na temat ofert szkół.   

3) Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.   

4) Prowadzenie grupowych zajęć, warsztatów aktywizujących, wspierających uczniów 

       w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej.   

5) Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach   

         psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy.   

6) Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie   

      spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy 

       z  uczniami.   

7) Współpraca z instytucjami wspierającymi Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, 

       Poradnie Psychologiczno –Pedagogiczne, Powiatowe Urzędy Pracy, itp.   

9) Organizowanie spotkań z pracodawcami, doradcami zawodowymi.   

10) Pomoc uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru szkoły i zawodu. 

3.  Formy realizacja programu  dla uczniów:   

    

 wycieczki do szkół ponadpodstawowych,  

 spotkania z przedstawicielami zawodów,  

 udział w przedsięwzięciach lokalnych: targi szkół, giełdy, lekcje pokazowe w szkołach  

 wycieczki do firm,  

 autodiagnozę preferencji edukacyjnych i zawodowych, 

 indywidualną pracę z uczniami potrzebującymi wsparcia w dokonaniu wyboru dalszego 

kształcenia, 

 konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiem szkół i zawodów, 

 przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych. 

 

    Rodziców:  

 włączenie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych  

szkoły,   

 indywidualne poradnictwo dla rodziców uczniów niepełnosprawnych,   



 gromadzenie aktualnych materiałów i udostępnienie i aktualnych informacji edukacyjno - 

zawodowych. 

 

 4. Przewidywane efekty działania:  

 

1) Kształtowanie aktywności zawodowej uczniów oraz świadomości planowania swojej 

     przyszłości edukacyjnej i zawodowej.  
2) Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z  planowaniem 

     kariery zawodowej ich dzieci.   

3) Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów oraz rodziców. 

 

           Harmonogram działań doradcy zawodowego w roku szkolnym 2018/2019 

CEL TREŚĆ OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN/CZAS 

TRWANIA 

KLASY 

Wsparcie rodziców w 

zidentyfikowaniu 

własnych kompetencji 

doradczych 

Prelekcja – Rodzic 

doradcą dla swojego 

dziecka. 

Doradca zawodowy z 

PPP lub PUP  

Semestralne 

zebranie 

Rodzice klas 

VII-VIII 

Uwrażliwienie 

uczniów nt. celowości 

planowania kariery 

zawodowej oraz 

wskazanie aspektów 

istotnych przy jej 

wyborze  

Warsztaty 

zawodoznawcze  

 

 

Doradca zawodowy SP 

Nowy Dwór 

Wejherowski 

Wychowawcy przy 

wsparciu doradcy 

zawodowego SP N.D.W. 

Do końca II 

semestru  

 

2 godziny 

dydaktyczne 

Klasy VII-VII 

Umiejętność 

planowanie 

przyszłości, 

Poznanie rynku 

edukacyjnego i 

zawodowego 

Systemy edukacyjne - 

różne ścieżki kariery 

Kwalifikacje, 

kompetencje 

uniwersalne 

Doradca zawodowy SP 

Nowy Dwór 

Wejherowski 

Wychowawcy przy 

wsparciu doradcy 

zawodowego SP N.D.W. 

Do końca II 

semestru 

 

2 godziny 

dydaktyczne 

Klasy VII-VIII 

Umiejętność 

planowanie 

przyszłości, 

Poznanie rynku 

edukacyjnego i 

zawodowego 

Wyznaczanie celów, 

Rynek pracy  

 

Doradca zawodowy SP 

Nowy Dwór 

Wejherowski 

Wychowawcy przy 

wsparciu doradcy 

zawodowego SP N.D.W. 

Do końca II 

semestru 

 

2 godziny 

dydaktyczne 

Klasy VII-VIII 

Pogłębienie swojej 

świadomości 

osobowościowej    

 Kompetencje, 

predyspozycje 

zawodowe oraz 

osobowościowe 

 

Doradca zawodowy SP 

Nowy Dwór 

Wejherowski 

Wychowawcy przy 

wsparciu doradcy 

zawodowego SP N.D.W. 

Do końca II 

semestru 

 

2 godziny 

dydaktyczne 

Klasy VII-VIII 



Pogłębienie wiedzy 

dotyczącej pracy 

zawodowej 

Praca jako wartość, 

Zawody przyszłości 

Doradca zawodowy SP 

Nowy Dwór 

Wejherowski 

Wychowawcy przy 

wsparciu doradcy 

zawodowego SP N.D.W. 

Do końca II 

semestru 

 

2 godziny 

dydaktyczne 

Klasy VII-VIII 

Nabycie wiedzy 

dotyczącej rynku pracy  

 

Współczesny rynek 

pracy 

Ja na obecnym rynku 

pracy 

Zawody przyszłości  

Doradca zawodowy SP 

Nowy Dwór 

Wejherowski 

Wychowawcy przy 

wsparciu doradcy 

zawodowego SP N.D.W. 

Do końca II 

semestru 

2 godziny 

dydaktyczne 

Klasy VII-VIII 

Nabycie wiedzy 

dotyczącej systemu 

edukacji w Polsce 

Cele edukacyjne i 

zawodowe 

Praca jako wartość 

Co warto wiedzieć o 

szkołach branżowych 

Dokumenty 

aplikacyjne 

Doradca zawodowy SP 

Nowy Dwór 

Wejherowski 

 

Wychowawcy przy 

wsparciu doradcy 

zawodowego SP N.D.W. 

Do końca II 

semestru 

 

 

2 godziny 

dydaktyczne 

Klasy VII-VIII 

Rozwinięcie i 

pogłębienie 

świadomości uczniów 

dotyczących własnych 

predyspozycji 

edukacyjnych i 

zawodowych  

Mocne i słabe strony, 

zdolności 

umiejętności, 

zainteresowania, 

Predyspozycje 

zawodowe, osobowość 

zawodowa   

 

Doradca zawodowy SP 

Nowy Dwór 

Wejherowski 

Do końca II 

semestru  

Klasy VII  

Umiejętność 

planowania dalszej 

edukacji a w 

przyszłości kariery 

zawodowej    

Przygotowanie do 

zmiany w życiu 

człowieka w 

kontekście planowania 

kariery 

Świat zawodów 

Motywacja, praca w 

zespole 

Doradca zawodowy SP 

Nowy Dwór 

Wejherowski 

 

Do końca II 

semestru 

Klasy VII  

Umiejętność 

planowania dalszej 

edukacji a w 

przyszłości kariery 

zawodowej    

Świat zawodów 

Kwalifikacje i 

kompetencje na rynku 

pracy 

Doradca zawodowy SP 

Nowy Dwór 

Wejherowski 

 

Do końca II 

semestru 

Klasy VII 

Zapoznanie uczniów 

ze światem zawodów  

Zapoznanie ze światem 

zawodów zgodnie z 

podstawą programową 

Wychowawcy klas 0-VI Zgodnie z 

programem 

nauczania 

SP, klasy I-V  



 

Plan w trakcie realizacji może być zmieniany, weryfikowany i aktualizowany                                  

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 
 

 

 

  

 

Zapoznanie z 

praktycznymi 

aspektami pracy 

wybranych zawodach 

Prezentacja wybranych 

zawodów  

Wychowawcy klas 0-VI 

przy współudziale 

rodziców 

Nauczyciele 

przedmiotowi  

 Zgodnie z 

programem 

nauczania 

SP, klasy 0-VI  

Aktualizacja szkolnej 

tablicy 

zawodoznawczej 

Przygotowanie 

informacji 

dotyczących ścieżek 

edukacyjnych oraz 

innych informacji z 

zakresu doradztwa 

zawodowego 

Doradca zawodowy SP 

Nowy Dwór 

Wejherowski 

 

  Wychowawcy klas           

I-VIII 

 

Na bieżąco SP, klasy I- VIII 

 

Prowadzenie 

konsultacji 

indywidualnych dla 

uczniów mających 

trudności z 

podejmowaniem 

decyzji kierunku 

dalszego kształcenia 

Konsultacje 

indywidualne z 

uczniami 

Doradca zawodowy SP 

Nowy Dwór 

Wejherowski 

 

Zgodnie z planem 

pracy doradcy 

zawodowego 

Przez cały rok 

SP N.D.W. 

 

Konsultacje z 

rodzicami w zakresie 

dalszego kształcenia 

dziecka 

Konsultacje 

indywidualne z 

rodzicami uczniów 

Doradca zawodowy SP 

Nowy Dwór 

Wejherowski 

 

Zgodnie z planem 

pracy doradcy 

zawodowego 

Przez cały rok 

Rodzice uczniów 


