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Program doradztwa zawodowego 



W Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr.10 w Rybniku 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa „ Prawo oświatowe” z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.                                         

Prawo oświatowe(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) 

Prowadzenie działań związanych z orientacją zawodową w klasach I– III szkoły 

podstawowej reguluje m. in. usta-wa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,            

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

zawodu i kierunku kształcenia, a także wymieniając zajęcia prowadzone w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako jedne z podstawowych form działalności 

dydaktyczno -wychowawczej szkoły. 

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

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

Wprowadzenie 

Doradztwo będzie miało charakter systemowy, a więc będzie realizowane w formie 

preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego na wszystkich 

etapach edukacyjnych w każdej klasie. 

- preorientacja  zawodowa dla klas I – III szkoły podstawowej 

- orientacji zawodowej dla klas IV- VI szkoły podstawowej 

- doradztwa zawodowego dla klas VII – VIII szkoły podstawowej 

Podstawą doradztwa zawodowego na etapie szkoły podstawowej powinno być 

nastawienie młodego człowieka na poznanie siebie, własnych mocnych i słabych 

stron, możliwości oraz predyspozycji zawodowych aby mógł dokonać trafnego 

wyboru. 

Działania z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII- VIII przewidują 20 godzin 

dydaktycznych podzielonych na dwa lata nauki (po 10 godz. dla klas VII i VIII w 

roku). Zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego, pomogą uczniom i ich 

rodzicom                  w świadomej decyzji dotyczącej dalszej ścieżki kształcenia oraz 

trafnym wyborze przyszłego zawodu. 

Działania z zakresu doradztwa zawodowego w klasach I – VI realizowane są przez 

wychowawców, a w klasie – VIII a i ż przez doradcę zawodowego. 

 

 

 



Cel orientacji zawodowej (klasy I-VI): 

• zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych 

postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie 

ich zainteresowań i uzdolnień. 

Cel doradztwa zawodowego (klasie- VIII): 

• wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego                             

i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu,                                   

z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych 

oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku. 

Szkolny Program Doradztwa Zawodowego realizowany jest w Szkole Podstawowej            

z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr.10 w Rybniku. 

Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego kierowane są do: 

• uczniów, 

• rodziców/opiekunów prawnych, 

• nauczycieli. 

Formy i sposoby realizacji: 

• zajęcia grupowe realizujące treści programowe dla klas I-III, IV-VI, VII–VIII 

związanych tematycznie z obszarami: poznawanie siebie i własnych zasobów; 

świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; 

planowanie własnego rozwój i podejmowanie decyzji edukacyjno- 

zawodowych: 

• konsultacje indywidualne, porady, 

• udostępnianie literatury z zakresu doradztwa zawodowego, 

• praca z informatorami o zawodach, (barometr zawodów) 

• projekcje filmów o zawodach, 

• wizyty zawodoznawcze, 

Przykłady działań kierowanych do rodziców/opiekunów prawnych: 

• organizowanie spotkań doradczych, 

• przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zdolnościach, 

zainteresowaniach. 

 



Metody pracy 

Metody w poradnictwie indywidualnym stosowane w pracy doradczej: Uczniowie 

• konsultacje indywidualne, 

• diagnoza zainteresowań, mocnych stron, 

Metody w poradnictwie grupowym stosowane w pracy doradczej: 

• burza mózgów, dyskusja, pogadanki, 

• metody testowe (np. ankiety), 

• metody audiowizualne - filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, 

https://epodreczniki.pl/a/preorientacja-i-orientacja-zawodowa/DpQ1p1wjh 

https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/ 

• gry symulacyjne i zabawy, 

• zajęcia plastyczne. 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego: 

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych – jednolitych                    

z obszarami wszystkich programów zestawu – które wyznaczają treści programowe 

orientacji zawodowej: 

Klasy I-III ( preorientacja zawodowa) 

W obszarach: 

1. POZNANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – uczeń: 

1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać; 

1.2 prezentuje swoje zainteresowania na forum; 

1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi; 

1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach; 

1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje co z nich wynikło dla 

niego       i dla innych; 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – uczeń: 

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie; 

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym 

otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach; 

https://epodreczniki.pl/a/preorientacja-i-orientacja-zawodowa/DpQ1p1wjh
https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/


2.3 opisuje, czym jest praca i omawia jej znaczenie w życiu człowieka (na wybranych 

przykładach); 

2.4 omawia znaczenie zaangażowania w wykonywaniu danego zawodu; 

2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu; 

2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz                

w sposób twórczy i niekonwencjonalny. 

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

3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności; 

3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć; 

3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich. 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI 

EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH – uczeń: 

4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić; 

4.2 planuje swoje działania (lub działania grupy), wskazując na podstawowe 

czynności/zadania niezbędne do realizacji celu; 

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych 

bezpośrednio        z jego osobą. 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV –VI 

1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – 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 ZAWODÓW I RYNEK PRACY – uczeń: 

2.1 wymienia rożne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystyczne 

dla poszczególnych grup, opisuje rożne ścieżki ich uzyskania 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. 

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. 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VIII 

W obszarach: 

1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – uczeń: 

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych; 

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, 

kompetencje, predyspozycje zawodowe oraz stan zdrowia); 

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zdrowotnej 

informacji o sobie wynikających z autoanalizy, oceny innych osób oraz innych źródeł 

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów 

edukacyjno-zawodowych; 

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań 

zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich 

realizacji. 

1.7określa własną hierarchię wartości i potrzeb. 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – uczeń: 

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane 

zawody, uwzględniając kwalifikacje  wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich 

uzyskania; 



2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy                                   

i oczekiwaniami pracodawców; 

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy,                           

z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy; 

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka; 

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy. 

2.6 wskazuje wartości z praca i etyką zawodową; 

2.7 dokonuje autoprezentacji; 

2.8 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-

zawodowej,   w tym instytucje rynku pracy. 

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

3.1 analizuje oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod katem 

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  

nieformalnej; 

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie. 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI 

EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH – uczeń: 

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, samodzielnie lub przy 

wsparciu doradczym; 

4.2  określa cele i plany edukacyjno-zawodowe uwzględniając  własne zasoby 

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-

zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy; 

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową uwzględniając konsekwencje podjętych 

wyborów. 
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