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Wstęp 

 

             W obecnych czasach świat w jakim dorastają młodzi ludzie zmienia się i przekształca niezwykle 

szybko. Duża dynamika zmian oraz natłok informacji wymaga od młodych ludzi podjęcia długofalowych 

planów oraz precyzyjnego projektowania własnej przyszłości. Uczniowie tworząc projekt własnej 

przyszłości i planów nauki a później kariery zawodowej mają trudne zadanie, ponieważ muszą być 

świadomi ciągłych zmian i niejednokrotnie muszą te plany korygować i zmieniać. Dlatego bardzo ważne 

jest aby uczeń kończący pierwszy etap nauki w szkole podstawowej był wyposażony w wiadomości i 

umiejętności pomocne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru dalszej ścieżki edukacji a w 

przyszłości satysfakcjonującej i ciekawej pracy zgodnej z własnymi umiejętnościami, kompetencjami i 

zainteresowaniami. Podstawą doradztwa zawodowego na tym etapie edukacji powinno być nastawienie 

młodego człowieka na poznanie siebie, własnych mocnych i słabych stron, możliwości oraz predyspozycji 

zawodowych aby mógł dokonać trafnego wyboru. Zajęcia z doradztwa zawodowego mają przygotować 

uczniów i ich rodziców do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia oraz w 

przyszłości świadomego wyboru odpowiedniej pracy zawodowej.     

 

 Podstawy prawne 

Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w klasach VII-VIII szkoły podstawowej 

reguluje m.in. ustawa z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz. U. Poz. 325 )ogłoszono dnia 20  lutego 2019 r. 

obowiązuje od dnia 1 września 2019 r. 

Rozporządzenie określa treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, sposób realizacji doradztwa 

zawodowego oraz zadania doradcy zawodowego. 

  Art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 996, 1000, 1290 i 1669) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób 

realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, oraz wymagania w zakresie 

przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 

pkt 4 ustawy. 

 Prawo oświatowe, w której zapisano, że system oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru 

zawodu i kierunku kształcenia, a także wymieniając zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia 

prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako jedne z podstawowych form 

działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. 

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

i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  

(Dz. U.  2017 r. poz.1591). 



Szczegółowe regulacje wprowadzają rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, m.in. w sprawie 

doradztwa zawodowego, w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół oraz w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach. 

Założenia ogólne programu 

 Założenia ogólne programu stanowi realizację systemowej koncepcji doradztwa zawodowego rozumianego 

jako: uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie uczniów klas VII–VIII szkół 

podstawowych w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych i 

zawodowych. Głównym kryterium doboru koncepcji była możliwość odniesienia procesu świadomego 

kształtowania własnej kariery do zmian rozwojowych, które warunkują realizację treści na tym etapie 

edukacyjnym. Zadania,  stawiane doradztwu zawodowemu, dostosowane są do możliwości grupy odbiorców. 

Postrzegania „pracy” na różnych etapach życia człowieka (od poczucia sprawności przez pracowitość i 

kreatywność do poczucia spełnienia). Z etapem rozwojowym 13–14-latków związany jest tzw. konflikt 

tożsamości przejawiający się stanem niepewności ról społecznych i poszukiwaniem własnej tożsamości 

osobowej i zawodowej. Wspomaganie i doradzanie w  okresie przejścia od etapu zainteresowań (od 11. do 

12. roku życia) do etapu uświadamiania sobie własnych możliwości, zdolności oraz krystalizowania się 

hierarchii wartości (od 13. do 14. roku życia), co związane jest z potrzebą doświadczania oraz– 

podejmowania prób sprawdzania owych możliwości (11–16 lat).  Zgodnie z modułową strukturą programu 

w każdej klasie są realizowane cele ze wszystkich czterech wskazanych obszarów: Poznawanie własnych 

zasobów; Świat zawodów i rynek pracy; Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; Planowanie 

własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Treści są sukcesywnie 

pogłębiane/poszerzane w kolejnych latach kształcenia. Przewidziane w programie działania związane z 

doradztwem zawodowym są powiązane z treściami kształcenia ogólnego, co umożliwia uczniom 

dostrzeganie związków pomiędzy tym, czego się uczą, a swoją dalszą edukacją i karierą zawodową. 

 

Cel ogólny doradztwa zawodowego 

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. 

 

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 doradztwa zawodowego: 

1. 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. 



2. 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. 

3. 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. 

4. 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 ZASOBÓW – uczeń: 

1.1  rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje 

zawodowe oraz stan zdrowia); 

1.2  dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej informacji o sobie 

wynikających z autodiagnozy, ocen innych osób i innych źródeł; 

1.3 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych; 

1.4  charakteryzuje wartości z uwzględnieniem wartości pracy i etyki zawodowej; 

1.5 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji. 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – uczeń: 

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, 

uwzględniając składowe ich opisów, w tym dróg ich zdobywania; 

2.2 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy; 

2.3 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców; 

2.4 dokonuje autoprezentacji; 

2.5 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka; 

2.6 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy. 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – uczeń: 

3.1  analizuje oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości dalszego 

kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji; 

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznanych własnych zasobów; 

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaszkolnej w Polsce; 

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie. 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-

ZAWODOWYCH – uczeń: 

4.1 planuje ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów; 

4.2  podejmuje decyzje o dalszej drodze edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym; 



4.3 określa marzenia, cele i plany edukacyjno-zawodowe na bazie własnych zasobów; 

4.4  identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery i wyjaśnia, w jakich sytuacjach 

korzystać z ich pomocy. 

 Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu są spójne z celami kształcenia ogólnego szkole podstawowej. 

Uwzględniają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne rozwijane w ramach kształcenia ogólnego oraz 

zadania szkoły i cele edukacji poszczególnych przedmiotów, m.in. wiedzy o społeczeństwie oraz 

wychowania do życia w rodzinie, co umożliwia realizowanie programu zarówno podczas zajęć z zakresu 

doradztwa zawodowego, jak i na zajęciach z wychowawcą, lekcjach przedmiotowych oraz na dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych w tym innych zajęciach obejmujących wspomaganie uczniów w wyborze kierunku 

kształcenia i zawodu – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Cel ogólny oraz cele szczegółowe 

programu doradztwa zawodowego dla klas VII–VIII szkoły podstawowej  oraz orientacji zawodowej (klas 

I–VI szkoły podstawowej). 

 

Warunki i sposoby realizacji programu 

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji: 

a. podczas wynikających z ramowych planów nauczania grupowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

b. podczas: 

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

c.  podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole (np. konkursy 

zawodoznawcze) lub poza nią (np. udział w targach edukacyjnych,  udział w wizytach zawodoznawczych w 

zakładach pracy). Dzięki tym wizytom uczniowie mają możliwość bezpośredniego kontaktu z 

przedstawicielami zawodów/specjalności, a dzięki temu stają się otwarci i zorientowani na rynek pracy oraz 

pracodawców oraz mogą odnieść wymagania danego zawodu do swoich potrzeb i możliwości. 

Działania związane z doradztwem zawodowym planowane są na poziomie szkoły w ramach 

Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) i realizowane przez całą kadrę 

pedagogiczną pod kierunkiem doradcy zawodowego. W realizację programu doradztwa zawodowego dla 

klas VII–VIII szkoły podstawowej  włączeni zostają także rodzice, przedstawiciele instytucji oświatowych 

zajmujących się doradztwem zawodowym (m.in. specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz 

pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli), jednostki samorządu terytorialnego (organy prowadzące 

szkoły), placówki kształcenia praktycznego oraz otoczenie społeczno-gospodarcze szkół, przez które należy 

rozumieć pracodawców/przedsiębiorców, organizacje pracodawców, instytucje edukacyjne i instytucje 

działające rynku pracy (np. powiatowy urząd pracy, Ochotnicze Hufce Pracy), uczelnie wyższe, specjalne 

strefy ekonomiczne. W kontaktach tych zostają  włączone także aspekty środowiskowe, rodzinne, socjalne, 

zdrowotne, kulturowe. Szczególną uwagę na tym etapie edukacyjnym zwraca się na współpracę z rodzicami 

w zakresie wspomagania ucznia w podejmowaniu właściwych decyzji edukacyjno-zawodowych. Możliwe 

jest osiągnięcie tego celu dzięki włączaniu rodziców w działania szkoły poprzez angażowanie ich do 

różnych form działań doradczych, np. 



• organizacji wizyt w zakładach pracy, 

• spotkań z rodzicem opowiadających o danym zawodzie/ścieżce kariery zawodowej, 

Uczniowie podczas zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi konstruują wiedzę, uczą się, jak się 

uczyć, jak planować i organizować swoją pracę. Sprzyjają one rozbudzaniu wyobraźni uczących się, 

podwyższają poziom ich aktywności, samodzielnego myślenia i działania, przyczyniają się do zwiększenia 

motywacji do uczenia się i odpowiedzialności za podjęte zadania. W trakcie takich zajęć to uczeń planuje, 

podejmuje działania, decyduje, argumentuje, dokonuje samooceny własnych działań. Uczy się przez 

doświadczanie, a przeżywanie i współdziałanie w grupie umożliwia mu rozwijanie kompetencji 

personalnych i społecznych, tym samym przygotowuje do samodzielnego, świadomego podejmowania 

decyzji edukacyjno-zawodowych. 

Działania związane z doradztwem zawodowym realizowane są m.in. z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), co zwiększy atrakcyjność zajęć i jednocześnie usprawni 

kompetencje kluczowe uczniów. Ponadto dynamicznie rozwijający się obszar ICT wymaga zarówno od 

prowadzących, jak i uczniów wdrażania idei całożyciowego uczenia się. Tym samym stosowane techniki 

pracy stają się środkiem do realizacji jednego z celów działań związanych z doradztwem zawodowym i 

zwiększenia ich efektywności. 

Metody i formy 

 praca w grupach 

 pogadanka 

 warsztaty 

 wykłady 

 ćwiczenia 

 testy, kwestionariusze 

 dyskusja 

 burza mózgów 

 rozwiązywanie problemów 

 symulacje 

 autoprezentacje 

 projekt 

 metody multimedialne 

 gry diagnostyczno- stymulujące 

 praca z materiałami stymulującymi 

 udział w dniach otwartych szkół i uczelniach 

 spotkania z przedstawicielami zawodów, instytucji, szkołach przedsięwzięcia typu: targi edukacyjne, 

targi pracy, dni kariery, dni przedsiębiorczości 

  



 Zadania przy realizacji programu 

– systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje oraz pomoc w planowaniu 

kształcenia i kariery zawodowej, – gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz 

zawodowych dla danego poziomu kształcenia, – wskazywanie uczniom, rodzicom oraz nauczycielom źródła 

dodatkowej, rzetelnej informacji na temat ofert szkół, rynku pracy i zatrudnienia, – udzielanie 

indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom, – prowadzenie zajęć 

grupowych aktywizujących i wspierających uczniów w świadomym planowaniu dalszej ścieżki kształcenia 

oraz podjęciu roli zawodowej, – w przypadku spraw trudnych kierowanie do specjalistów: doradców 

zawodowych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i urzędach pracy, – współpraca z Radą 

Pedagogiczną w zakresie: - tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego,  -    realizacji zadań  z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi 

zawodowej zawartych w programie wychowawczym szkoły, – współpraca z instytucjami wspierającymi 

szkolny program doradztwa zawodowego: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery 

zawodowej, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, zakłady doskonalenia 

zawodowego itp., – wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz 

udostępnianie ich osobom zainteresowanym. 

Działania zawarte w programie realizowane są przez doradcę zawodowego wspieranego przez nauczycieli 

Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawierciu w ramach: 

1. lekcji dla klas VII i 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 : specjalistów pracujących w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Urzędu pracy. 

 

Efekty nauczania    

W wyniku realizacji programu uczeń potrafi: 

 aktywnie pełnić określone role społeczne, 

 rozpoznać swoje określone role społeczne, 

 rozpoznać swoje mocne i słabe strony, 

 rozpoznać swoje predyspozycje zdrowotne, osobowościowe i inne, 

 określić swoje zainteresowania i zdolności, 

 radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych, w tym związanych z dokonywaniem   wyborów, 

 samodzielnie formować własne cele oraz drogi ich realizacji, 

 efektywnie komunikować się, 

 współpracować w grupie, 

 twórczo znajdować różnorodne rozwiązana problemów, 

 kreatywnie inspirować otoczenie, 

 określić możliwe drogi dalszego kształcenia, 



 wskazać gdzie szukać informacji o rynku pracy, 

 określić możliwości zatrudnienia na rynku pracy uwzględniając zapotrzebowanie na określone 

zawody. 

 

Środki dydaktyczne 

 materiały biurowe 

 tablica 

 ankiety, kwestionariusze, kart pracy 

 filmy, nagrania 

 sprzęt multimedialny 

 dostęp do internetu 

 gry- w tym interaktywne 

 informatory, katalogi, broszury, ulotki 

 

 opracowanie: 

Roczny plan pracy z przedmiotu doradztwo zawodowe w klasie VII 

Bloki 

tematyczne 
Temat zajęć 

Czas przeznaczony  

na realizację 
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1. Wszyscy jesteśmy zdolni! 45 minut 

2. Praca w grupie jako przykład 

kompetencji kluczowej. 

45 minut 

3. Umiejętności a zawód. 45 minut 

4. Moje umiejętności. 45 minut 

5. Czym się interesuję? 45 minut 
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6. Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-

zawodową? 

45 minut 



7. Moja przyszłość edukacyjno-

zawodowa. 

45 minut 

R
yn
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 p
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8. Zawody w moim najbliższym otoczeniu. 45 minut 

9. Od elektryka do kierownika. 45 minut 

10. Kompetencje na rynku pracy. 45 minut 

 

Roczny plan pracy z przedmiotu doradztwo zawodowe w klasie VIII 

Bloki 

tematyczne 
Temat zajęć 

Czas przeznaczony  

na realizację 

Sa
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1. Czy ja mogę być bohaterem? 45 minut 

2. Jakie wartości są dla mnie ważne 45 minut 

3. Marzenia do spełnienia 45 minut 

4. Moje umiejętności moje sukcesy. 45 minut 

5. Autoprezentacja, czyli sztuka przedstawiania           

siebie oraz pisanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list 

motywacyjny) 

45 minut 
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6. Szkoła podstawowa i co dalej? Moja edukacyjna 

przygoda. 

45 minut 

  7.  Zawód wokół nas 

45 minut 
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8. Jak scharakteryzować współczesny rynek pracy? 45 minut 

9. Informacje w zasięgu ręki, czyli poznaję ofertę szkół 

ponadpodstawowych. 

45 minut 

10. Moje zasoby a oczekiwania pracodawców. 45 minut 

 


