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Gdy widzę dziecko, ogarniają mnie dwa uczucia:  

czułość do tego, kim ono jest,  
oraz szacunek do tego kim może zostać w przyszłości” 

 L. Pasteur 

 
 
 



 

WSTĘP 

Szkoła podstawowa to pierwszy etap zorganizowanej nauki. Jest to też czas, w którym 

młody człowiek poznaje siebie, swoje zainteresowania i mocne strony. Powoli eksploruje 

świat zawodów, a także na miarę swoich możliwości – podejmuje decyzje edukacyjno-

zawodowe. Jest to szczególny czas dla młodego człowieka ze względu na intensywne 

nabywanie i rozwój kompetencji społecznych. Środowisko szkolne wspiera ucznia 

w samopoznaniu, a prawidłowy jego rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny warunkuje 

powodzenie na ścieżce edukacyjno-zawodowej. 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) w szkole obejmuje ogół działań 

mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do podejmowania przez nich 

korzystnych decyzji edukacyjno-zawodowych. 

 

Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  12 lutego 2019 roku w sprawie 

doradztwa zawodowego (Dz.U. 2019 poz. 325) 

Założenia ogólne 

Celem doradztwa zawodowego realizowanego w szkole jest przygotowanie uczniów 

do refleksyjnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz zawodu. 

Doradztwo zawodowe realizowane w Szkole Podstawowej im. Juliusz Słowackiego 

w Małochwieju ukierunkowane jest na: 

 rozwijanie kompetencji karierowych ucznia, 

 wspieranie kompetencji doradczych nauczycieli, 

 wspieranie kompetencji doradczych rodziców, 

 wykorzystywanie   lokalnych   zasobów   dla   wspierania   procesów   decyzyjnych   

ucznia   w   zakresie   wyboru   ścieżki   edukacyjnej i zawodowej. 

 

 



Cele ukierunkowane na ucznia: 

 rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń, 

 rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście 

planów i aspiracji zawodowych, 

 rozwijanie wiedzy o rynku pracy, 

 rozwijanie wiedzy zawodoznawczej, 

 kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku 

pracy, 

 rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników 

sprzyjających planowaniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych, 

 kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także 

w kontekście edukacji całożyciowej, 

 przygotowanie do roli możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, 

współpracownika, 

 rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z 

pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i 

zarządzaniem zadaniami w czasie, 

 rozwijanie kompetencji transferowalnych, 

 rozwijanie umiejętności uczenia się, 

 kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej, 

 redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności 

zawodowej. 

Cele ukierunkowane na nauczycieli: 

 budowanie zaangażowania w zakresie realizowania procesów wspierania decyzji 

edukacyjnych i zawodowych ucznia, 

 aktualizacja wiedzy na temat systemu edukacji i systemu kształcenia w zawodach, 

 rozwijanie kompetencji doradczych nauczycieli,  

 wskazanie na źródła informacji dotyczące informacji na temat ofert edukacyjnych i 

doradczych na terenie miasta Poznania. 

 



Cele ukierunkowane na rodziców: 

 aktualizacja wiedzy na temat systemu edukacji i systemu kształcenia w zawodach, 

 aktualizacja wiedzy na temat ofert poznańskich szkół ponadpodstawowych 

 aktualizacja wiedzy na temat procedur rekrutacyjnych do szkół ponadpodstawowych 

 udzielanie pomocy w procesie rozpoznawania predyspozycji zawodowych ucznia, 

 rozwijanie kompetencji doradczych rodzica, wskazanie obszarów wsparcia 

doradczego, 

 wzmacnianie proaktywnej postawy rodziców w procesie podejmowania decyzji 

edukacyjno-zawodowych przez ich dziecko, 

 wskazanie rodzicom aktualnych i rzetelnych merytorycznie źródeł informacji. 

 
 
Formy pracy 

 obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII, 

 lekcje z wychowawcą, specjalistami szkolnymi, 

 doradztwo indywidualne (realizowane w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej), 

 warsztaty, spotkania doradcze z ekspertami  

 wycieczki, wyjścia zawodoznawcze, 

 spotkania z rodzicami, 

 rady szkoleniowa (wsparcie doradcze dla nauczycieli), 

 formy wizualne – strona internetowa szkoły, gazetki. 

 

 
 

 

 

 

 



Oddział przedszkolny „0” 

 
Cele ogólne: 

  Rozwijanie wiedzy o zawodach i ich znaczeniu w najbliższym otoczeniu dziecka. 

  Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności 

zawodowej 

  Kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych 

  Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. 

  Rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole i organizacją 

własnej aktywności. 

 Realizacja powyżej wskazanych treści jest wkomponowana w realizowany na tym etapie 

edukacyjnym program wychowania przedszkolnego, wspomagający rozwój aktywności 

dzieci sześcioletnich , wybrany przez nauczyciela. 

 
Ponadto  preorientacja zawodowa wg uznania nauczyciela może być zrealizowana poprzez:  

 zajęcia na podstawie dostępnych opracowań i publikacji, 

 wycieczki do miejsc pracy, spotkania z przedstawicielami zawodów itp. 

Wydarzenia te będą spójne z celami i treściami realizowanymi w odniesieniu do podstawy 

programowej. Preferowane są spotkania z przedstawicielami zawodów. 

 

Literatura 

Mapa Karier https://mapakarier.org/inspirations/przedszkole 

Bujakowski M., Chmiel I., Hytkowska-Fąfara J., Łabędzka-Stanecka K., Sarad-Deć K., 

Sowiar D., Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z 

proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 

2017(https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/), 

Forma B., Przepióra A., Poznajemy zawody. Części 1,2,3, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, 
Kraków 2016 

Grzeszkiewicz B. (red.), Preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004. 

Maćkowiak A., Kim zostanę, gdy dorosnę? Piosenki o zawodach, Wydawnictwo Harmonia, 

Gdańsk 2016 Maćkowiak A., Zgadnij kto to, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011 

Strzemińska-Więckowiak D., Kim zostanę? Wierszyki o zawodach, SBM, Warszawa 2014. 

Filmy: https://www.tvp.pl/tvp-abc/platforma-tvp-abc/aplikacja/pokoj-

wideo/programy/blekitek-poznaje-zawody 



 

Klasy I-III 
 

Cele ogólne: 

 Rozwijanie wiedzy o zawodach i ich znaczeniu w najbliższym otoczeniu dziecka. 

 Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności 

zawodowej. 

  Kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych. 

 Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. 

 Rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole i organizacją własnej 

aktywności. 

Zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I-III wkomponowane są w proces 

realizacji podstawy programowej. edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia realizowane są na 

podstawie programów wybranych przez nauczycieli. 

Ponadto zadania w ramach orientacji zawodowej wg uznania nauczyciela mogą być 
zrealizowane poprzez: 

 zajęcia na podstawie dostępnych opracowań i publikacji, 

 wycieczki zawodoznawcze  spotkania z przedstawicielami zawodów itp. 

Wydarzenia te będą spójne z celami i treściami realizowanymi w odniesieniu do podstawy 

programowej. Preferowane są spotkania z przedstawicielami zawodów. 

Literatura 

Mapa Karier https://mapakarier.org/inspirations/klasa-i-iii 

Bartosz B., Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych; 

http://static.scholaris.pl/main- file/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf 

Czapla B., Matyszewska B., Ptasznik E., Skoryna M., Przykładowy program 

orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi 

scenariuszami, ORE, Warszawa 2017(https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-

i-wsdz/) 

Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu 

uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014; http://euroguidance.pl/ksiazki/ 

Forma B., Przepióra A., Poznajemy zawody. Części 1,2,3, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, 

Kraków 2016 

 Maćkowiak A., Kim zostanę, gdy dorosnę? Piosenki o zawodach, Wydawnictwo Harmonia, 

Gdańsk 2016 Maćkowiak A., Zgadnij kto to, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011 

 Strzemińska-Więckowiak D., Kim zostanę? Wierszyki o zawodach, SBM, Warszawa 2014 



 
 

Klasy IV-VI 

 

Cele ogólne: 

 Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń, predyspozycji i 

uzdolnień. 

 Rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście 

planów i aspiracji zawodowych. 

 Rozwijanie wiedzy o rynku pracy. 

 Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej. 

 Rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z 

pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i 

zarządzaniem zadaniami w czasie. 

 Rozwijanie kompetencji transferowalnych. 

 Rozwijanie umiejętności uczenia się. 

 Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej. 

 Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności 

zawodowej. 

Na tym etapie edukacyjnym zadania z zakresu doradztwa zawodowego będą realizowane 
w następujących formach: 

 zajęcia w ramach lekcji z wychowawcą 

 wycieczki zawodoznawcze  spotkania z przedstawicielami zawodów itp. 

Wychowawcy wybierają temat/tematy wg. uznania jednak zgodnie i spójnie z programem 

wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz podstawą programową np.: 

 Zdrowy styl życia jako przygotowanie do pełnienia ról zawodowych. 

 Wybieram ten zawód, bo… 

 Jak oszczędzić pierwszy milion? 

 Kiedy zaczynamy się uczyć i kiedy kończymy? 

 Jak się uczyć szybciej i efektywniej – mój indywidualny styl uczenia się. 

 Umiejętności – od przeszłości do przyszłości. 

 Przedmioty, które lubię – jako drogowskazy zawodowe. 



 

Literatura 

Mapa Karier https://mapakarier.org/inspirations/klasa-iv-vi 

Bartosz B., Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych; 

http://static.scholaris.pl/main- file/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf 

Brzezińska-Lauk J., Kruk-Krymula E., Nikorowska K., Przykładowy program orientacji 

zawodowej dla klas IV-VI – szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, 

Warszawa 2017 https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/ 

Wybieram zawód – pakiet edukacyjny dla klas 4-6 szkoły podstawowej 

http://www.scholaris.pl/zasob/103923 

Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu 

uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014; http://euroguidance.pl/ksiazki/ 

Greiner I., Kania I., Kudanowska E., Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., 

Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej 

uczniów, KOWEZiU, Warszawa 2006 

Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie 

zawodowym, KOWEZiU, Warszawa 2004 

 

Klasy VII-VII 

Cele ogólne: 

 Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów, ograniczeń, predyspozycji, 

zainteresowań zawodowych i uzdolnień. 

 Rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście 

planów i aspiracji zawodowych. 

 Rozwijanie wiedzy o rynku pracy. 

 Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej i wiedzy o rynku usług edukacyjnych. 

 Kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku 

pracy. 

 Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników 

sprzyjających planowaniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych. 

 Kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także 

w kontekście edukacji całożyciowej. 



 Rozwijanie kompetencji związanych z procederami rekrutacyjnymi w obszarze 

edukacji i rynku pracy. 

 Przygotowanie do roli możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, 

współpracownika. 

 Rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z 

pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i 

zarządzaniem zadaniami w czasie, autoprezentacją. 

 Rozwijanie kompetencji transferowalnych. 

 Rozwijanie umiejętności uczenia się. 

 Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej. 

 Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności 

zawodowej. 

Na tym etapie edukacyjnym zadania z zakresu doradztwa zawodowego będą realizowane 

w następujących formach: 

 OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA  DYDAKTYCZNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM 

 Godziny wychowawcze, tematy lekcji wychowawcy wybierają wg. uznania, jednak zgodnie 

i spójnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz podstawą programową. 

Przykładowe tematy:– Jakie wartości są dla mnie ważne?;– Rozpoznaję swoje aspiracje ; 

„Procedura rekrutacyjna do szkół ponadpodstawowych” 

 Indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne  

 Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

 Udział w tzw, „ Dniach otwartych”, szkół ponadpodstawowych 

 Udział w spotkaniach w ramach programu „ Zawodowy strzał w 10!” 

 Udział w spotkaniach informacyjno-doradczych np. „ Giełda szkół ponadgimnazjalnych”, 

„Targi edukacyjne”, „Dni kariery” itp. 

 Spotkania doradczo-informacyjne przedstawicielami zawodów, doradcami zawodowym 

lub innymi tzw. sojusznikami. 

W roku szkolnym 2021/2022 realizacja zajęć związanych z wizytami zawodoznawczymi 

oraz z zapraszaniem przedstawicieli zawodów do szkoły będzie uzależniona od sytuacji 

epidemicznej. 
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Gardner H., Inteligencje wielorakie, MT Biznes, Warszawa 2009 

Gladwell M., Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2008 

Greiner I., Kania I., Kudanowska E., Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Materiały 
metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów, KOWEZiU, 
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Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2012 

Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, 
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Załącznikiem do Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest: 
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