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PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

Zawsze trzeba podejmować ryzyko. Tylko wtedy uda nam się pojąć, jak wielkim cudem 

jest życie [...]. P. Coelho 

 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego umożliwią uczniowi zdobycie wiedzy  

i umiejętności niezbędnych do poznania siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku 

pracy i zasad nim rządzących, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej. 

1. Przepisy prawa polskiego i unijnego dotyczące doradztwa zawodowego 

Najważniejsze założenia związane z realizacją WSDZ w szkole zawarte są w dokumentach: 

 art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

996 ze zm.) 

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

doradztwa zawodowego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1675) 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1457) - zobowiązuje placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru 

zawodu i kierunku kształcenia”. 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r . - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) - 

dotyczy zasadności zatrudnienia w szkole doradcy zawodowego. 

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

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. 

Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416) nakładają na 

dyrektorów i rady pedagogiczne„ obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego systemu 

poradnictwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i 

zawodu". 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013.532 z dnia 7 maja 

2013r. ze zm.) -Zajęcia związane z wyborem  kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej prowadzą nauczyciele, wychowawcy 

grup wychowawczych i specjaliści. 

 

2. Cele ogólne  programu na poszczególnych etapach kształcenia 

Celem orientacji zawodowej w klasach I – III szkoły podstawowej jest wstępne 

zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej  

i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych 

sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji. 
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Celem orientacji zawodowej w klasach IV – VI jest poznawanie własnych zasobów, 

zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej  

i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji 

edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, 

zainteresowań oraz pasji. 
Celem doradztwa zawodowego w klasach VII – VIII szkoły podstawowej jest 

przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania, przy 

wsparciu doradczym, decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość 

własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji. 

 

3. Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia uczniów. 
 

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych – jednolitych  

z obszarami wszystkich programów zestawu – które jednocześnie wyznaczają treści 

programowe orientacji zawodowej: 

 

Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych  

i słabych stron, jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, 

umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia. 
Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz 

przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, 

poszukiwanie i utrzymanie pracy. 
Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji  

i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach  

i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie. 

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: 

planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania 

doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji 

dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery. 

 

Cele szczegółowe programu 

 

W obszarach: 
1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBOW – uczeń: 

1.1 określa własne zainteresowania, zdolności i uzdolnienia oraz kompetencje; 
1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w rożnych dziedzinach 

życia; 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując 

wnioski na przyszłość; 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania/uzdolnienia na forum z zamiarem zaciekawienia 

odbiorców. 
2. ŚWIAT ZAWODOW I RYNEK PRACY – uczeń: 

2.1 wymienia rożne grupy zawodów i podaje przykłady dla poszczególnych grup, opisuje 

rożne drogi dojścia do nich oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach; 
2.2 opisuje, czym jest praca i jej znaczenie w życiu człowieka; 
2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

2.4 posługuje się przyborami, narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób 

twórczy i niekonwencjonalny; 
2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą. 
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3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – uczeń: 

3.1 wskazuje na rożne sposoby zdobywania wiedzy (korzystając ze znanych mu przykładów) 

oraz omawia swój indywidualny sposób nauki; 
3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć; 

3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z rożnych źródeł wiedzy. 
4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI 

EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH – uczeń: 
4.1 opowiada o swoich planach edukacyjnych i zawodowych; 
4.2 planuje swoje działania (lub działania grupy), wskazując szczegółowe czynności i zadania 

niezbędne do realizacji celu; 
4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio, jak  

i pośrednio (otoczenie) z jego osobą. 
 

Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu są spójne z celami kształcenia ogólnego, 

uwzględniają najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego oraz 

zadania szkoły. 

 

4. Działania nakierowane na nauczycieli i rodziców 

 

Program określa metody i formy realizacji działań nakierowane na nauczycieli i 
rodziców, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami oraz szkoleń i 
warsztatów dla nauczycieli. 
 

5. Warunki i sposoby realizacji programu 

 

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji: 
a. podczas 

• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

• wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy  

z uczniami prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli i wychowawców m.in. na 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych; 

b. podczas innych działań doradczych realizowanych w szkole (np. projekty edukacyjne) lub 

poza nią (np. spotkania z przedstawicielami zawodów, udział w wycieczkach 

zawodoznawczych w zakładach pracy). Dzięki tym wizytom uczniowie mają możliwość 

bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami zawodów/specjalności, przez co stają się 

otwarci i zorientowani na rynek pracy i pracodawców oraz mogą odnieść wymagania danego 

zawodu do swoich potrzeb i możliwości. 
 

 

 

6. Ewaluacja programu 

 

Ewaluacja prowadzona jest w sposób ciągły poprzez: 
• okresowe spotkania osób realizujących działania związane z doradztwem zawodowym  

w szkole, w tym orientacji zawodowej, poświęcone m.in. omawianiu skuteczność 

podejmowanych działań; 
• okresowa ocenę stopnia realizacji celów szczegółowych zawartych w programie orientacji 

zawodowej przez wychowawcę. 
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7. Plan realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego  

 

Załącznik nr 1 – Plan realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego dla klas  

I –II  
Załącznik nr 2 – Plan realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego dla klas 

IV - V 
Załącznik nr 3 – Plan realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego dla klas 

VII – VIII oraz klasa III gimnazjum 
Załącznik nr 4 – Plan działań nakierowanych na nauczycieli i rodziców 

 

 

 

                                                       

 

 

                                                          Program zatwierdzony do realizacji, 

 po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,  

 Decyzją Dyrektora Szkoły nr 6/2018/2019 z dnia 31.10.2018r. 
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