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3. Odbiorcy działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole: 

CZĘŚĆ II 
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CZĘŚĆ I 

1. Cele ogólne 

1. Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, świadomego wyboru szkoły policealnej, wyższej, kursów 

zawodowych, zawodu, zakładu pracy. 

2. Wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, rozwoju zainteresowań, uzdolnień, rozpoznawanie swego 

usposobienia i temperamentu pod kątem predyspozycji do wykonywania wybranego zawodu. 

3. Rozwijanie w uczniach świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w 

różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność). 

4. Rozwijanie świadomości zawodowej. 

5. Pomaganie uczniom w reorientacji zawodowej 

6. Kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania się, współpracy w grupie 

i autoprezentacji. 

7. Rozwijanie umiejętności samooceny i możliwości wykorzystania tej umiejętności, wyrabianie szacunku dla samego siebie. 

8. Nabycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy. 

9. Poznanie rynku pracy. 

10. Wyrabianie nawyku korzystania pomocy różnych instytucji. 

 

 

2. Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole. 

                      Dyrektor:  

                                   • odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym; 

• współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji „Planu Pracy WSDZ”; 

• wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz doradztwa 

   zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi; 

• zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa 

   zawodowego; 

• organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań z zakresu orientacji zawodowej 

   i doradztwa zawodowego poprzez planowanie i przeprowadzanie działań mających na 

  celu poprawę jakości pracy placówki w tym obszarze. 



                    Doradca zawodowy/ nauczyciel koordynator doradztwa zawodowego w szkole: 

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa 

zawodowego. 

2. Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

3. Opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się 

oddziałami, psychologami lub pedagogami, „Plan pracy  realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego” 

oraz koordynacja jego realizacji. 

4. Wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w 

zakresie realizacji działań określonych w „Programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego”. 

5. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i 

udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.  

6. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

7. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu. 

8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

Pedagog/Psycholog: 

1. Wspierają wychowawców w realizacji programu nauczania.  

2. Udzielają wsparcia indywidualnego w sytuacjach tego wymagających,  

3. Prowadzą zajęcia grupowe z uczniami. 

                     

 

 

 



                     Wychowawcy: 

 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

 eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi 

doradztwa zawodowego;  

 włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego;  

 realizują tematy związane z doradztwem zawodowym na godzinach wychowawczych;  

 wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej;  

 współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci;  

 współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań 

związanych z doradztwem zawodowym.  

                     Nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej): 

 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

 eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania 

 z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego; 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć orientacji zawodowej  

i doradztwa zawodowego dla uczniów; 

 przygotowują uczniów do udziału w konkursach; 

 organizują w sali edukacji wczesnoszkolnej kąciki zawodoznawcze; 

 współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań 

związanych z doradztwem zawodowym. 

 

                                Nauczyciel-bibliotekarz: 

 współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym; 

 opracowuje, aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego; 

 włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu 

doradztwa zawodowego. 



                    Pielęgniarka: 

 współpracuje z doradcą zawodowym oraz nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym; 

 udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów wybieranych 

przez uczniów; 

 organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo oraz 

kształtowania właściwych nawyków – adekwatnych do zawodów wybieranych przez 

uczniów. 

Specjaliści: 

 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

 włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez 

siebie zajęcia dla uczniów; 

 współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu orientacji 

zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów; 

 włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych 

(informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty); 

 współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

 

3. Adresaci. 

a) W zakresie pracy z młodzieżą: 

1. Poznawanie własnych zasobów  

Uczeń:  

1.1. sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy ("portfolio");  

1.2. określa obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego;  

1.3. określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;  

1.4. rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu 

ścieżki edukacyjno-zawodowej;  



1.5.analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe) w kontekście 

planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;  

1.6. określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką zawodową.  

2. Świat zawodów i rynek pracy  

Uczeń: 

 2.1. analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz funkcjonujących na nim 

zasadach w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych; 

 2.2. określa zawody i stanowiska pracy, dla których bazę stanowią jego kwalifikacje, z uwzględnieniem zawodów 

przyszłości i zapotrzebowania rynku pracy;  

2.3. porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, pracodawca lub osoba 

prowadząca działalność gospodarczą w obszarze, w którym się kształci, oraz analizuje podstawy prawa pracy, w tym rodzaje 

umów o pracę, sposoby ich rozwiązywania, prawa i obowiązki pracownika;  

2.4. konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami pracodawców oraz wymaganiami rynku 

pracy; 

 2.5. określa znaczenie i wskazuje możliwości odbycia stażu zawodowego lub zdobycia zatrudnienia z wykorzystaniem 

dostępnych form aktywizacji zawodowej;  

2.6. sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców; 

 2.7. przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej;  

2.8. charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz instytucje wspomagające zakładanie 

własnej działalności gospodarczej;  

2.9. charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy.  

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie  

Uczeń:  

3.1. korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego formalnego, 

pozaformalnego i nieformalnego;  

3.2. analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych w ramach krajowego i 

europejskiego systemu kwalifikacji;  

3.3. określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym;  

3.4. analizuje możliwości kontynuowania nauki. 

 



 4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych  

Uczeń:  

4.1. ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

4.2. sporządza indywidualny plan działania - planuje różne warianty ścieżek edukacyjno-zawodowych na podstawie bilansu 

własnych zasobów i wartości oraz informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji;  

4.3. dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami i określonymi celami 

zawodowymi.  

b) W zakresie pracy z rodzicami:  
1. Udzielenie indywidualnych porad i konsultacji.  

c) W zakresie współpracy z nauczycielami:  
1. Uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej.  

2. Lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy. 

 

 

Praca z uczniami: 

KLASA I 

• Określenie zgodności posiadanych przez uczniów predyspozycji (preferencje, zainteresowania) z realizowanym kierunkiem 

kształcenia. 

• Komunikacja interpersonalna, autoprezentacja. 

• Świadomość barier komunikacyjnych i ich wpływ na efektywność wykonywanej pracy. 

• Zasady skutecznej i poprawnej komunikacji w tym elektronicznej. 

• Doskonalenie umiejętności słuchania oraz precyzyjnego przekazywania informacji. 

• Rozwijanie wiedzy na temat stresu i nieadekwatnych warunków pracy dla zdrowia i odporności człowieka. 

• Samoocena, mocne i słabe strony, zdolność do obserwacji i analizy własnych zachowani, uczuć, myśli, stylu uczenia się. 

• Radzenie sobie w sytuacjach trudnych stresujących i konfliktowych (reorientacja zawodowa, przekwalifikowanie się). 

• Postrzeganie siebie oraz bycie postrzeganym przez innych w mediach społecznościowych i konsekwencje z tym związane. 

• Przygotowanie do pełnienia ról społecznych i zawodowych. 

KLASA II 

• Rozwijanie świadomości mobilności zawodowej pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w 

różnych sytuacjach zawodowych i życiowych ( w tym bezrobocie i niepełnosprawność). 

• Poruszanie się na Rynku pracy. 



• Przedstawienie możliwości i aspektów prawnych posiadania własnej działalności gospodarczej. 

• Wzbogacenie wiedzy dotyczącej źródeł motywacji: rozpoznanie kryteriów motywacji, określenia własnych kryteriów 

motywacji. 

• Nabycie umiejętności przygotowania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy. 
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• Zapewnienie uczniom poznania specyfiki lokalnego i regionalnego rynku pracy w aspekcie realizowanego kierunku 

kształcenia i kierunków pokrewnych. 

KLASA III 

• Przedstawienie możliwości nabywania kwalifikacji zawodowych w trakcie nauki w szkole. 

• Praca indywidualna z uczniami w przezwyciężaniu problemów szkolnych. 

• Pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno-zawodowego i kontynuacji nauki 

(poszerzenie wiedzy na temat oferty edukacyjnej KKZ, uczelnie wyższe, szkoły policealne). 

• Doskonalenie umiejętności pracy w grupie (środowiska wielokulturowe i wielopokoleniowe oraz praca na zasobach). 

KLASA IV 

• Zapewnienie uczniom poznania specyfiki lokalnego i regionalnego rynku pracy w aspekcie realizowanego kierunku 

kształcenia i kierunków pokrewnych. 

• Kształtowanie umiejętności świadomego wyboru i poszukiwania pracy- poruszanie się na rynku pracy. 

• Pomoc w poszerzaniu wiedzy na temat zapotrzebowania rynku, oczekiwań pracodawców, znajomości dynamiki rynku 

pracy, terminologii rynku pracy (nowe zawody, stanowiska). 

• Przedstawienie możliwości i aspektów prawnych posiadania własnej działalności gospodarczej. 

• Nabycie umiejętności przygotowania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy, zaprezentowanie swoich 

kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

• Tworzenie biznesplanu, możliwość ubiegania się o dofinansowania. 

Praca z rodzicami 

KLASA I 

• Wsparcie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci. 

KLASA II - IV 

• Przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej. 

• Przedstawianie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. 

 



Praca z nauczycielami mająca na celu koordynację i optymalizację działań podejmowanych przez szkołę mających na celu 

wspieranie ucznia w procesie rozwoju zawodowego: 

• włączanie zagadnień z zakresu planowania kariery zawodowej do programu godzin wychowawczych i innych 

przedmiotów, 

• identyfikacja potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły do zmian na rynku pracy, 

• wspieranie lokalnych inicjatyw mających na celu wspieranie młodzieży w procesie planowania kariery zawodowej i 

wejściu na rynek pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ II 

1. Plan pracy realizacji  zadań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego  

 

Lp. 

 

Tematyka/działania 

 

 

Metody i formy 

 

Termin 

realizacji 

 

 

Osoby 

odpowiedzialn

e 

 

Oddział 

 

Dowody realizacji 

Klasy pierwsze – propozycje zagadnień do realizacji na zajęciach z wychowawcą 

1. „Moja przyszłość na rynku 

pracy” 
 Rozmowa, praca w grupie Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy 

klasy I  

Klasy 1 Zapis w dzienniku 

2. Mój styl uczenia się – czyli być 

coraz lepszym w nauce. 
 burza mózgów; 

 metoda ćwiczeń; 

 mini wykład; 

 praca w grupach; 

 dyskusja. 

Cały rok 

szkolny 

  Zapis w dzienniku 

3. Moje zdolności i uzdolnienia.  dyskusja kierowana; 

 wernisaż zdolności 

(analiza zdolności i 

uzdolnień wypisanych na 

8 plakatach); 

 praca w grupach; 

 metoda ćwiczeń. 

Cały rok 

szkolny 

 Klasy 1 Zapis w dzienniku 

4. Wybór zawodu – świadomy czy 

przypadkowy? 
 metoda ćwiczeń; 

 bank pomysłów; 

 dyskusja. 

Cały rok 

szkolny 

 Klasy 1 Zapis w dzienniku 

Klasy drugie - propozycje zagadnień do realizacji na zajęciach z wychowawcą 

1. Moje predyspozycje zawodowe. 

Część I 
 Zajęcia z wychowawcą 

dyskusja; 

 praca indywidualna; 

 metoda ćwiczeń. 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawca 

klasy II 

Uczniowie 

klas 2 

Zapis w dzienniku 

2. Moje predyspozycje zawodowe.  dyskusja; Cały rok Wychowawca Uczniowie Zapis w dzienniku 



Część II  metoda ćwiczeń; 

 praca w grupach; 

 praca indywidualna. 

szkolny klasy II klas 2 

3. Mój świat wartości.  mini wykład; 

 mapa skojarzeń; 

 ćwiczenia decyzyjne. 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawca 

klasy II 

Uczniowie 

klas 2 

Zapis w dzienniku 

4. Żeby pytać o drogę trzeba 

wiedzieć, dokąd chce się iść 

– planuję rozwój edukacyjno-

zawodowy. 

 mapa myśli; 

 dyskusja kierowana; 

 metoda ćwiczeń; 

 wizualizacja; 

 mini wykład. 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawca 

klasy II 

Uczniowie 

klas 2 

Zapis w dzienniku 

Klasy trzecie - propozycje zagadnień do realizacji na zajęciach z wychowawcą 

1. Ja – to znaczy kto? Lekcja wychowawcza Cały rok 

szkolny 

Wychowawca 

klasy III 

Uczniowie 

klas  

Zapis w dzienniku 

 

2. 

Rozwijanie kompetencji 

personalnych i społecznych. 
 pogadanka; 

 wykład; 

 metoda ćwiczeń; 

 dyskusja. 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawca 

klasy III 

Klasy 3 Zapis w dzienniku 

3. Wyznaczanie celów życiowych.  mini wykład; 

 dyskusja problemowa. 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawca 

klasy III 

Klasy 3 Zapis w dzienniku 

4.  1. Żeby pytać o drogę trzeba 

wiedzieć, dokąd chce się iść – 

planuję rozwój edukacyjno-

zawodowy. 

2. Sposoby dokumentowania 

swoich osiągnięć i dowodów 

rozwoju e-portfolio. 

3. Moje zasoby i nieodkryte 

obszary. 

4. Moje predyspozycje 

zawodowe. Część I. 

 pogadanka; 

 wykład; 

 metoda ćwiczeń; 

 dyskusja 

Cały rok 

szkolny 

Tematy 

realizowane w 

ramach zajęć z 

doradztwa 

zawodowego 

Klasy 3 Zapis w dzienniku 



5. Moje predyspozycje 

zawodowe. Część II. 

6. Rozwijanie kompetencji 

personalnych i społecznych. 

7. Metody poszukiwania pracy. 

8. Tendencje na rynku pracy – 

branże przyszłości. 

9. Wymagania i oczekiwania 

pracodawców. 

10. Co sytuacja to 

autoprezentacja czyli jak dobrze 

się zaprezentować – skuteczne 

techniki autoprezentacji. 

Klasy IV - propozycje zagadnień do realizacji na zajęciach z wychowawcą 

1. Ja w moich oczach 

 

Lekcja wychowawcza Cały rok 

szkolny 

Wychowawca 

klasy IV 

Uczniowie  

kl. VII  

Zapis w dzienniku 

lekcyjnym 

2. Tendencje na rynku pracy – 

branże przyszłości. 
 praca w grupach; 

 wędrujące plakaty; 

 dyskusja; 

 mini wykład. 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawca 

klasy III 

Klasy 4  

Realizacja podstawy programowej z doradztwa zawodowego w ramach nauczanych przedmiotów: 

1. Zajęcia  komputerowe  

 

1.Nauka poszukiwania, 

selekcjonowania, porządkowania, 

gromadzenia i wykorzystywania 

informacji np. dotyczących oferty 

studiów. 2.Pomoc uczniom w 

logowaniu się do elektronicznego 

systemu rekrutacji na studia. 

3.Wyjaśnianie organizacji pracy i 

przepisów bhp w pracy z 

komputerem. 

4. Uczenie komunikowania się za 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele 

zajęć 

komputerowyc

h  

 

Uczniowie 

uczestniczący 

w zajęciach 

komputerowyc

h 

Zapisy w dzienniku 



pomocą komputera i technologii 

informacyjnych.  

5. Prezentowanie sposobów 

opracowywania tekstów, 

prezentacji multimedialnych oraz 

danych liczbowych w arkuszu 

kalkulacyjnym.  

6. Wdrażanie do pracy 

zespołowej w ramach projektu. 

7. Prezentowanie 

sposobów wykorzystania 

technologii informacyjnych w 

różnych zawodach. 

2. Język polski 1. Omawiają charakter pracy w 

różnych zawodach. 

2.  Uczą tworzenia wypowiedzi: 

pisania życiorysu, podania, 

ogłoszenia, listu oficjalnego 

(dostosowywanie wypowiedzi do 

sytuacji).  

3. Kształtują umiejętność 

operowania słownictwem z kręgu: 

szkoła i nauka, środowisko 

społeczne.  

4. Wdrażają do samokształcenia i 

docierania do informacji za 

pomocą słowników, encyklopedii.  

5. Pokazują znaczenie 

komunikacji niewerbalnej w 

autoprezentacji. 

 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele 

języka 

polskiego 

Uczniowie 

uczestniczący 

w języku 

polskim 

Zapisy w dzienniku 

3. Matematyka 1. Uczą gromadzenia i Cały rok Nauczyciele Uczniowie Zapisy w dzienniku 



porządkowania danych o edukacji 

i zawodach, odczytywania i 

interpretacji danych w tekstach, 

tablicach i wykresach. 

2. Kształtują umiejętność 

posługiwania się procentami, 

zapoznają z zawodami z 

dziedziny księgowości i 

rachunkowości.  

3. Uczą planowania czynności z 

wykorzystaniem kalendarza 

(wykonywanie obliczeń) oraz 

dzielenia zadań na etapy. 

szkolny matematyki  uczestniczący 

w lekcjach 

matematyki 

4. Języki obce 1.Zapoznają z zasobem języka 

dotyczącym szkoły i pracy oraz 

cech charakteru i umiejętności.  

2. Prezentują uczniom filmy o 

zawodach w języku obcym.  

3. Uczą tworzenia 

kilkuzdaniowych wypowiedzi na 

temat swoich umiejętności 

(prezentacja siebie). 

4. Zachęcają do pracy zespołowej 

np. metodą projektu. 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele 

języków 

obcych 

Uczniowie 

uczestniczący 

w zajęciach z 

języków 

obcych 

Zapisy w dzienniku 

5. Przedmioty przyrodnicze 1.Omawiają stan zdrowia i 

choroby człowieka nawiązując do 

przeciwwskazań zdrowotnych w 

wybranych zawodach.  

2. Wykazują znaczenie 

odpoczynku w życiu człowieka, 

prawidłowych warunków nauki i 

pracy, zasad uczenia się.  

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele 

przedmiotów 

przyrodniczyc

h  

 

Uczniowie 

uczestniczący 

w zajęciach z: 

fizyki, chemii, 

geografii, 

biologii i 

przyrody 

Zapisy w dzienniku 



3. Wdrażają do planowania dnia i 

organizowania pracy własnej.  

4. Zapoznają z zawodami z 

dziedziny meteorologii, 

rolnictwa, biologii, leśnictwa, 

ochrony środowiska, fizyki, 

chemii, geografii, ochrony 

zdrowia, astronomii. 

6. Historia, 

Wiedza o społeczeństwie 

1.Informują o siedzibie władz 

lokalnych uczniów oraz ich 

zakresie działań i sposobie 

powoływania.  

2. Wyjaśniają demokratyczny 

charakter państwa. 3. 

Charakteryzują pojęcie 

samorządności, opisują zawody 

związane z polityką, dyplomacją, 

przedstawiają zawód historyka.  

4. Zapoznają ze znaczeniem 

społecznego podziału pracy, 

opisują grupy społeczne i ich role 

w społeczeństwie.  

5. Omawiają z uczniami 

problemy współczesnej Polski i 

Świata (m.in. bezrobocie). 

6. Zapoznają ze zjawiskiem 

emigracji politycznej i 

zarobkowej.  

7. Uczą tworzenia drzewa 

genealogicznego.  

8. Omawiają z uczniami 

funkcjonowanie przemysłu, 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele 

historii i 

wiedzy o 

społeczeństwie 

Uczniowie 

uczestniczący 

w zajęciach z 

historii i 

wiedzy o 

społeczeństwie 

Zapisy w dzienniku 



warunki pracy w fabryce dawniej 

i dziś. 

9. Prezentują podstawowe cechy 

obecnego systemu 

gospodarczego. 

7. Wychowanie fizyczne Omawiając trening zdrowotny, 

pomagają opracować rozkład dnia 

ucznia, uwzględniając proporcje 

między pracą a wypoczynkiem, 

wysiłkiem umysłowym i 

fizycznym. 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Uczniowie 

podczas lekcji 

wychowania 

fizycznego 

Zapisy w dzienniku 

8. Religia/Etyka 

 

1.Nauczyciele przedstawiają 

znaczenie i wartość pracy w życiu 

człowieka, etykę zawodową, 

pomagają tworzyć uczniom ich 

własne systemy wartości.  

2. Pomagają poznać siebie, 

przyjąć odpowiedzialność za 

siebie.  

3.  Przekazują wiedzę o znaczeniu 

praw i obowiązków, zasad i reguł 

postępowania w życiu człowieka.  

4. Uczą prowadzenia dyskusji i 

umiejętności uzasadniania opinii 

dotyczących zjawisk w 

społeczności lokalnej. 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele  

Religii 

Etyki 

Uczniowie 

uczestniczący 

w zajęciach  

Religii 

Etyki 

Zapisy w dzienniku 

9. Biblioteka Nauczyciele prenumerują 

czasopisma związane z edukacją 

oraz literaturę z zakresu 

doradztwa zawodowego, 

udostępniają ulotki o szkołach. 

 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele 

bibliotekarze 

Uczniowie  

wszystkich 

oddziałów 

Zapisy w kartach 

bibliotecznych  



Zadania doradcy zawodowego/ nauczyciela koordynatora doradztwa zawodowego: 

 

1. Systematyczne diagnozowanie 

zapotrzebowania uczniów i 

słuchaczy na działania związane 

z realizacją doradztwa 

zawodowego. 

Rozmowa, testy Cały rok 

szkolny 

koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

w szkole 

Wszystkie 

oddziały  

Notatki, testy 

2. Opracowywanie we współpracy 

z innymi nauczycielami, w tym 

nauczycielami wychowawcami, 

opiekującymi się oddziałami, 

psychologami lub pedagogami, 

„Programu realizacji 

wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego” oraz 

koordynacja jego realizacji. 

Rozmowa, wywiad Wrzesień/paź

dziernik 

 

koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

w szkole 

Wszystkie 

oddziały 

Program Realizacji 

WSDZ 

3. Wspieranie nauczycieli, w tym 

nauczycieli wychowawców 

opiekujących się oddziałami, 

psychologów lub pedagogów, w 

zakresie realizacji działań 

określonych w „Planie Pracy 

wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego”. 

Rozmowa doradcza, dostarczanie 

materiałów, wskazywanie 

dobrych praktyk 

Cały rok 

szkolny 

koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

w szkole 

Wszystkie 

oddziały 

Protokół z rady, 

Wysłane materiały 

ze scenariuszami 

4. Koordynowanie działalności 

informacyjno-doradczej 

realizowanej przez szkołę, w 

tym gromadzenie, aktualizacja i 

udostępnianie informacji 

edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu 

kształcenia.  

Rozmowa doradcza, dostarczanie 

materiałów, wskazywanie 

dobrych praktyk 

Cały rok 

szkolny 

koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

w szkole 

Wszystkie 

oddziały 

Zgromadzone 

materiały z zakresu 

doradztwa 

zawodowego 



5. Współpraca z innymi 

nauczycielami w tworzeniu i 

zapewnieniu ciągłości działań w 

zakresie zajęć związanych z 

wyborem kierunku kształcenia i 

zawodu. 

Rozmowa doradcza, dostarczanie 

materiałów, wskazywanie 

dobrych praktyk 

Cały rok 

szkolny 

koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

w szkole 

Wszystkie 

oddziały 

notatki 

6. Aktualizowania informacji z 

zakresu doradztwa zawodowego 

na szkolnej tablicy 

zawodoznawczej. 

Gazetka ścienna Cały rok 

szkolny 

koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

w szkole 

Wszystkie 

oddziały 

Gazetka ścienna 

7. Gromadzenie literatury na temat 

rynku pracy z doradztwa 

zawodowego oraz wzbogacenie 

bazy szkolnej w materiały 

zawodoznawcze. 

Biblioteczka doradcy 

zawodowego 

Cały rok 

szkolny 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

w szkole 

Wszystkie 

oddziały 

Zgromadzone  

zasoby 

8. Organizowanie wyjść, 

wyjazdów na targi edukacyjne. 

Wycieczka Cały rok 

szkolny 

Dyrektor, 

Nauczyciel 

koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

w szkole, 

wychowawcy 

klas 

Dyrektor, 

Nauczyciel 

koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

w szkole, 

wychowawcy 

klas 

Karta wycieczki  

9. Organizowanie  konkursów z 

zakresu doradztwa  

zawodowego. 

Konkurs Cały rok 

szkolny 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

w szkole 

Wszystkie 

oddziały 

Protokół z 

przeprowadzenia 

konkursu 

10. Przygotowanie spotkania z 

pracodawcami, 

przedstawicielami zawodów (np. 

rodzice) przedstawicielami 

agencji pośrednictwa pracy, 

Pogadanka Cały rok 

szkolny 

Dyrektor, 

Nauczyciel 

koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Wszystkie 

oddziały 

Zapis w dzienniku 



regionalnych ośrodków 

przedsiębiorczości, PUP itp. 

w szkole, 

wychowawcy 

klas 

11. Organizowanie spotkań z 

rodzicami podczas 

wywiadówek. 

Prezentacja, wykład, zajęcia 

warsztatowe  

Cały rok 

szkolny 

Dyrektor, 

Nauczyciel 

koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

w szkole, 

wychowawcy 

klas, 

Specjalista z 

PPP 

Rodzice klas 

III i IV 

Zapis w planie 

spotkania z 

rodzicami 

12. Nawiązanie i utrzymanie 

współpracy z Kuratorium 

Oświaty, Mobilnym Centrum 

Informacji Zawodowej w 

Kaliszu, Zakładem 

Doskonalenia Zawodowego w 

Kaliszu, Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną, 

Powiatowym i Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Kaliszu, 

Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i 

Zawodowego w Kaliszu, 

szkołami ponadgimnazjalnymi. 

Współpraca Cały rok 

szkolny 

Dyrektor, 

Nauczyciel 

koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

w szkole, 

wychowawcy 

klas 

Wszystkie 

oddziały 

Zapisy w dzienniku, 

notatki w mediach 

społecznościowych, 

na stronie szkoły 

13. Sporządzenie sprawozdań 

okresowych (I semestr i II 

semestr). 

Sprawozdanie Cały rok 

szkolny 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

w szkole 

Wszystkie 

oddziały 

Sporządzone 

sprawozdanie 

14. Badanie „Losów absolwentów”. Raport Kwiecień  Koordynator Absolwenci Opracowany raport  



doradztwa 

zawodowego 

w szkole 

Działania skierowane do rodziców 

1. Rodzic jako nieformalny 

doradca zawodowy swojego 

dziecka. Jak wspierać dziecko w 

wyborze dalszego kształcenia? 

Rodzice wszystkich oddziałów styczeń 

 

Doradca 

zawodowy  

Rodzice klas 

uczniów klas 

VIII  

Zapis w planie 

spotkania z 

rodzicami 

2. Ścieżki edukacyjne po 

ukończeniu technikum 

Prezentacja, 

wykład 

marzec  Wychowawcy 

klas 

Rodzice klas 

IV \ 

Zapis w planie 

spotkania z 

rodzicami 

Działania skierowane do nauczycieli 

1. Szkolenie Rady Pedagogicznej 

na temat: Jak tworzyć Program 

realizacji działań WSDZ w 

szkole? 

Rada szkoleniowa wrzesień  Koordynator 

WDN 

 

Rada 

pedagogiczna 

Protokół z 

posiedzenia rady 

2. Inicjowanie kontaktów z 

przedstawicielami instytucji 

rynku pracy; 

Wspomaganie nauczycieli w 

nawiązywaniu 

kontaktów  

Cały rok Koordynator 

WDN 

dyrektor 

Rada 

pedagogiczna 

Karty wyjścia, 

sprawozdania  

3. Przedstawienie Planu PRACY 

WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

SYSTEMU DORADZTWA 

ZAWODOWEGO  

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej  

 

wrzesień  Dyrektor, 

koordynator 

WDN 

Rada 

pedagogiczna 

Protokół z 

posiedzenia rady 

4. Sprawozdanie z realizacji 

WSDZ za I semestr 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej  styczeń  Koordynator 

WDN 

 

Rada 

pedagogiczna 

Protokół z 

posiedzenia rady 

5. Sprawozdanie z realizacji 

WSDZ za II semestr 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej  czerwiec  Koordynator 

WDN 

 

Rada 

pedagogiczna 

Protokół z 

posiedzenia rady 

 



Treści programowe realizowane w ramach Doradztwa Zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 w klasach trzecich. 

 

L.p. Temat Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

1. Żeby pytać o drogę trzeba 

wiedzieć, dokąd chce się iść – 

planuję rozwój edukacyjno-

zawodowy 

- analizuje etapy procesu planowania kariery edukacyjno-zawodowej; 

- planuje swoją karierę edukacyjno-zawodową; 

- wizualizuje swój sukces zawodowy; 

- wyznacza cele zawodowe; 

- analizuje korzyści wynikające z planowania swojej przyszłości zawodowej; 

- sporządza swój plan kariery. 

2. Sposoby dokumentowania 

swoich osiągnięć i dowodów 

rozwoju           e-portfolio. 

- analizuje swoje bieżące działania pod kątem zbierania informacji o sobie; 

- wymienia sposoby elektronicznego kolekcjonowania swoich osiągnięć (np.: w programie OneNote); 

- modyfikuje e-portfolio do własnych potrzeb na podstawie obecnych i przyszłych zagadnień 

realizowanych w szkole z wykorzystaniem programu OneNote; 

- określa obszary do rozwoju; 

- zapisuje w e-portfolio obszary do rozwoju; 

- podaje przykłady przydatności systematycznego kolekcjonowania informacji o sobie 

3. Moje zasoby i nieodkryte 

obszary. 

- dokonuje analizy opisanych przez siebie sytuacji, w których osiągnął sukces;  

- identyfikuje zasoby, jakimi wykazał się kolega/koleżanka w wybranych sytuacjach; 

- analizuje pozytywne informacje o swoich zasobach od uczących go nauczycieli – alternatywnie (jeśli 



nauczy-ciele przygotowali takie informacje) 

4. Moje predyspozycje 

zawodowe. Część I. 

- wymienia własne zasoby; 

- identyfikuje swoje mocne, słabe strony, predyspozycje zawodowe; 

- rozpoznaje swoje uzdolnienie na podstawie testu. 

5. Moje predyspozycje 

zawodowe. Część II. 

- wskazuje swoje mocne strony, słabe strony, zainteresowania i predyspozycje zawodowe; 

- uzasadnia znaczenie samoświadomości przy wyborach edukacyjno-zawodowych; 

- określa znaczenie stanu zdrowia w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. 

6. Rozwijanie kompetencji 

personalnych i społecznych. 

- wyjaśnia znaczenie terminu kompetencje personalne i społeczne; 

- wskazuje kompetencje personalne i społeczne, które powinien posiadać absolwent szkoły zawodowej; 

- określa kompetencje społeczne pożądane przez pracodawców. 

7. Mój styl uczenia się – czyli być 

coraz lepszym w nauce. 

- wyjaśnia pojęcie „uczenie się”;  

- identyfikuje swój preferowany styl uczenia się; 

- charakteryzuje swój styl uczenia się; 

- ustala skuteczne sposoby uczenia się w odniesieniu do preferowanego stylu; 

- określa korzystne i niekorzystne uwarunkowania towarzyszące procesowi uczenia się. 

8. Moje zdolności i uzdolnienia - analizuje zdolności i uzdolnienia w 8 obszarach zgodnych z koncepcją H. Gardnera; 

-przyporządkowuje zawody do poznanych grup zdolności;  

- dokonuje oceny własnych zdolności i uzdolnień w kontekście wybranych zawodów. 

9. Etyka zawodowa, czy wiem co 

to jest? 

- wyjaśnia pojęcia: etyka, etyka zawodowa; 



- rozpoznaje zachowania etyczne i nieetyczne w życiu codziennym, w szkole, w pracy; 

- potrafi ocenić zachowania pod względem etycznym; 

- wyjaśnia zasady etyczne w biznesie i w relacjach pracownik–pracodawca; 

- wskazuje konsekwencje zachowań etycznych i nieetycznych w pracy zawodowej; 

- analizuje przebieg kariery zawodowej osoby, która w zgodzie z zasadami etycznymi odniosła sukces 

jako przedsiębiorca. 

10. Mój świat wartości - określa swój system wartości; 

- analizuje znaczenie wykonywania zawodu zgodnie z ważnymi dla niego wartościami. 

11. Metody poszukiwania pracy. - rozróżnia metody poszukiwania pracy oraz ocenia ich przydatność i efektywność z punktu widzenia 

własnej ścieżki rozwoju zawodowego; 

- rozpoznaje zasady poruszania się na współczesnym rynku pracy; 

- określa czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które utrudniają poszukiwanie pracy. 

12. Tendencje na rynku pracy – 

branże przyszłości. 

- identyfikuje i omawia zmiany zachodzące na lokalnym rynku pracy; 

- wymienia zawody ginące; zawody tradycyjne – które przeżywają renesans; nowe zawody pojawiające 

się na rynku pracy; 

- dokonuje analizy prognozowanych zmian rynku pracy; 

- dostrzega tendencje panujące na współczesnym rynku pracy; 

- określa branże przyszłości. 

13. Wymagania i oczekiwania 

pracodawców. Część I. 

- określa wymagania i oczekiwania pracodawców; 

- dopasowuje własne cechy i umiejętności do zawodów. 



14. Wymagania i oczekiwania 

pracodawców. Część II 

- określa wymagania i oczekiwania pracodawców; 

- dopasowuje własne cechy i umiejętności do zawodów; 

- analizuje oferty pracy w określonym zawodzie i wymienia cechy i umiejętności, które powinien 

posiadać pracownik; 

- porównuje posiadane kompetencje z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawców; 

- analizuje założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

15. Co sytuacja to autoprezentacja 

czyli jak dobrze się 

zaprezentować – skuteczne 

techniki autoprezentacji. 

- przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej i uczestniczy w niej w warunkach symulowanych, 

eksponując swoje zalety oraz dostrzega podstawowe błędy popełniane podczas rozmowy1; 

- określa znaczenie autoprezentacji na spotkaniu z potencjalnym pracodawcą; 

- uzasadnia znaczenie pierwszego wrażenia podczas prezentacji; 

- wymienia korzyści skutecznej autoprezentacji; 

- analizuje sposoby skutecznego prezentowania siebie; 

- wskazuje elementy składowe skutecznej autoprezentacji. 

16. Jak, gdzie i od kogo warto się 

uczyć? – różne formy edukacji 

- analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych; 

- wskazuje źródła informacji dotyczące dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego. 

17. Mój sposób na organizowanie 

czasu. 

- prezentuje przykładowe sposoby efektywnego organizowania czasu; 

- wybiera dla siebie odpowiednią metodę organizacji czasu; 

- planuje własny czas; 

- wymienia przykładowe sposoby i techniki planowania czasu pracy oraz ustalania priorytetów. 

18. Sztuka podejmowania decyzji. - wymienia etapy racjonalnego modelu podejmowania decyzji; 



- charakteryzuje pięć różnych technik podejmowania decyzji; 

- analizuje proces podejmowania decyzji; 

- rozpoznaje zasady optymalnego procesu podejmowania decyzji 

 

 

1. Sojusznicy – sieć instytucji, osób współpracujących ze szkołą. 

Wszystkie działania w zakresie współpracy z sojusznikami w ramach realizacji działań z doradztwa zawodowego  uwzględniają 

specyfikę szkoły, jej potrzeby i możliwości, a także lokalne otoczenie społeczno-gospodarcze. 

Szkoła nawiązuje kontakty, tworzy sieć współpracy z podmiotami, które angażują się w działania.  

2. Szczegółowe zapisy działań Plan Pracy  wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2020/2021 

2.1 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatówku, PPP w Kaliszu 

 diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów; 

 prowadzenie poradnictwa indywidualnego dla uczniów 

 udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery; 

 prowadzenie dla uczniów zajęć grupowych z doradztwa zawodowego w ramach zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i 

zawodu; 

 prowadzenie dla pracowników szkół szkoleń, kursów, szkoleniowych rad pedagogicznych; 

 prowadzenie spotkań z rodzicami. 

 

1.2 Współpraca z doradcą zawodowym z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu  

 prowadzenie poradnictwa indywidualnego dla uczniów; 

 prowadzenie spotkań z rodzicami; 

 prowadzenie szkoleń rady pedagogicznej; 

 diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów; 

 prowadzenie zajęć grupowych dla uczniów np. grupowa informacja zawodowa, zajęcia warsztatowe. 

 



1.3 Współpraca z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Kaliszu  

 prowadzenie poradnictwa indywidualnego dla uczniów; 

 prowadzenie spotkań z rodzicami; 

 prowadzenie szkoleń rady pedagogicznej; 

 diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów; 

 prowadzenie zajęć grupowych dla uczniów np. grupowa informacja zawodowa, zajęcia warsztatowe. 

       

1.4 Współpraca z lokalnymi regionalnymi pracodawcami zakresie: 

 wycieczek zawodoznawczych; 

 wizyt studyjnych; 

 spotkań z uczniami; 

 spotkań z właścicielami firm,  jako przykładem ludzi, którzy odnieśli sukces zawodowy; 

 przeprowadzanie wywiadów z przedstawicielami zawodów ona temat specyfiki pracy; 

 w wybranym zawodzie lub na wybranym stanowisku pracy; 

 sponsorowanie przedsięwzięć wzbogacających ofertę edukacyjno-zawodową, bazę dydaktyczną szkoły. 

       

1.5 Współpraca ze szkołami programowo wyższymi (ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, centra kształcenia zawodowego): 

 w zakresie promocji oferty kształcenia poprzez bezpośrednie przedstawicieli szkół spotkania z uczniami  

w szkole 

 prowadzenie wykładów i warsztatów o charakterze zawodoznawczym; 

 organizowanie Dni Otwartych marzec 2021 

 

 

CZĘŚĆ III 

 

1. Monitoring i ewaluacja WSDZ 

                 Ewaluacja „Programu realizacji WSDZ” w szkole prowadzona jest przez wyznaczony  zespół w składzie:  przewodnicząca Małgorzata  

Kruszakin, Elżbieta Szymczak, Agnieszka Figiel, Ewa Janiak – Góźdź, Elżbieta Domagała, Radosław Kokociński 

                 Przyjęte metody: analiza dokumentacji, badania ankietowe. Ewaluacja jest prowadzona co roku lub  

                 pod  koniec cyklu kształcenia. 



 

2. Słownik pojęć 

 Działania związane z doradztwem zawodowym – ogół zaplanowanych i systematycznych działań podejmowanych przez 

przedszkole, szkołę lub placówkę, których celem jest przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych. Działania te obejmują m.in. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia związane z 

wyborem kierunku kształcenia i zawodu, działania skierowane do rodziców i nauczycieli, współpracę z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym.  

 Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego – zajęcia grupowe organizowane dla uczniów klasy VII i VIII szkoły 

podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe, art. 109.1. pkt 7), których wymiar określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 marca 2017 r. 

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r., poz. 703).  

 Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Ustawa Prawo oświatowe art. 109.1. pkt 5 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach – Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).  

 Preorientacja zawodowa – ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli   i rodziców, 

ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy.  

 Orientacja zawodowa – ogół działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym ukierunkowanych na kształtowanie u 

uczniów klas I–IV szkoły podstawowej pozytywnych i proaktywnych postaw wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i 

rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów    i rynku pracy.  

 Doradztwo zawodowe – uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie uczniów klas VII–VIII szkoły 

podstawowej i szkół ponadpodstawowych w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych, a 

także zawodowych.  

 Uczeń – dziecko (na etapie wychowania przedszkolnego), uczeń (na etapie szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej z 

wyłączeniem szkoły policealnej), słuchacz (w szkole policealnej).  

 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) – celowe, uporządkowane i wzajemnie powiązane działania 

związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez daną szkołę lub placówkę. 

 



Niniejszy „Plan Pracy wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego” opracowano w oparciu o:  

 Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) poszczególnych 

typów szkół –  opracowane w ramach projektu współfinansowanego z EFS pn.  „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Wersja sprzed wejścia w życie rozporządzenia MEN w sprawie 

doradztwa zawodowego.  

 Przykładowe programy doradztwa zawodowego dla poszczególnych typów szkół z proponowanymi scenariuszami –  opracowane       w 

ramach projektu współfinansowanego z EFS pn.  „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, 

realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Wersja sprzed wejścia w życie rozporządzenia MEN w sprawie doradztwa 

zawodowego. 

 

Plan w trakcie realizacji może być zmieniany, weryfikowany i aktualizowany w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

Przewodniczący Zespół: Małgorzata Kruszakin 

Członkowie Zespołu: Ewa Janiak Góźdź,  Elżbieta Domagała, Anna Wojewoda, Agnieszka Figiel, Radosław Kokociński. 

 

 

 

 

Opracowała: Małgorzata Kruszakin 


