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1. Podstawy prawne 

- Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (art. 47 ust.1, pkt 4)  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie 

doradztwa zawodowego  

2. Wstęp i założenia  

Wstęp 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje celowe, uporządkowane i 

wzajemnie powiązane działania związane preorientacją zawodową, orientacją zawodową oraz 

doradztwem zawodowym podejmowane przez daną szkołę, podlegające wewnętrznej 

ewaluacji. Dla działań tych – zaplanowanych na cały cykl kształcenia – zostają określeni 

adresaci, realizatorzy oraz partnerzy. 

Wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowi sekwencje decyzji podejmowanych na 

przestrzeni kilku lat. Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń z dzieciństwa i 

rozwijają się wraz z upływem czasu. Na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki 

emocjonalne, poziom wykształcenia i wpływ środowiska. Dlatego też szkoła odgrywa 

znaczącą rolę w procesie wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej.  

Szybko następujące zmiany na rynku pracy i w życiu społecznym wymuszają potrzebę 

wsparcia uczniów w procesie samookreślenia, samodoskonalenia i świadomego planowania 

własnej kariery zawodowej oraz poznawania siebie i świata przez całe życie.  

Działania wewnątrzszkolnego sytemu doradztwa zawodowego umożliwiają: 

- uzyskanie przez uczniów dostępu do wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego; 

- wsparcie rodziców w związku z udzielaniem przez nich pomocy w podejmowaniu 

przez dzieci decyzji edukacyjno-zawodowych; 



- wzbogacenie oferty szkoły i jej promocję w obszarze działań z zakresu doradztwa 

zawodowego; 

- przejrzystość i ciągłość oddziaływań poprzez wskazanie osób działających na rzecz 

WSDZ oraz określenie zakresu ich odpowiedzialności; 

- zaplanowanie działań w cyklu kształcenia. 

Sprawnie funkcjonujący system doradztwa zawodowego dzięki zaangażowaniu wszystkich 

osób realizujących zadania z doradztwa zawodowego daje efekt synergii. Przygotowany 

dokument WSDZ zapewnia ciągłość działań doradczych, służy wskazaniu korelacji między 

tymi działaniami i procesami dydaktyczno-wychowawczymi w szkole. 

 

Założenia  

Celem doradztwa zawodowego realizowanego w szkole jest przygotowanie uczniów do 

refleksyjnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz zawodu. Tak ogólnie zarysowany cel 

będzie realizowany poprzez: 

• 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. 

 

3. Główny cel realizacji preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa 

zawodowego w oddziałach przedszkolnych i w szkole podstawowej 

Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami 

najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, 

pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych 

marzeń. 

Celem orientacji zawodowej w klasach I–III 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. 

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. 

 

4. Działania związane z doradztwem zawodowym i ich adresaci 

 

Działania związane z doradztwem zawodowym w szkole podstawowej są kierowane 

do trzech grup adresatów: 

- uczniów, 

- rodziców, 

- nauczycieli. 

 

1. Działania kierowane do uczniów: 

- udzielanie porad i konsultacji indywidualnych; 

- prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie 



własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się 

przez całe życie; planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- 

-zawodowych; 

-aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów np. poprzez udział 

w konkursach, przygotowywanie określonych zadań na zajęcia przedmiotowe, udział 

w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych; 

-określanie potencjału edukacyjno-zawodowego; 

- prowadzenie kół zainteresowań; 

- organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy; 

-stwarzanie okazji do udziału w wydarzeniach takich jak np. targi edukacyjne; 

-umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami szkół 

ponadpodstawowych; 

- informowanie o ofercie kształcenia w szkołach programowo wyższych; 

- umożliwienie udziału w spotkaniach z absolwentami szkoły; 

-organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów; 

-organizowanie spotkań z inspirującymi osobami (pasjonatami, autorami innowacyjnych 

rozwiązań – młodymi ludźmi, którzy odnieśli sukces zawodowy); 

-organizowanie wycieczek zawodoznawczych; 

- stwarzanie uczniom klas VII–VIII możliwości udziału w ramach zajęć edukacyjnych 

w zajęciach u pracodawców lub w centrach kształcenia praktycznego – zgodnie z ich 

zainteresowaniami i potrzebami; 



- umożliwienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej poprzez stronę internetową 

szkoły, tablice informacyjne oraz bibliotekę; 

-organizowanie imprez o charakterze zawodoznawczym, np. konkursy, festiwale 

czy prezentacje zawodów; 

-udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych 

e-zasobów) ułatwiających samopoznanie, podejmowanie decyzji edukacyjnych 

i zawodowych; 

- prowadzenie projektów edukacyjnych tematycznie powiązanych z orientacją zawodową 

oraz doradztwem zawodowym. 

 

2. Działania kierowane do nauczycieli, wychowawców, specjalistów: 

- umożliwienie udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa zawodowego; 

- zwoływanie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej; 

- udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego; 

- wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego. 

 

3. Działania kierowane do rodziców: 

- organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym w szkole; 

-prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów; 

- informowanie o targach edukacyjnych; 



- udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez: 

biblioteczkę 

publikacji, stronę www szkoły, tablice informacyjne, e-dziennik); 

- włączanie rodziców w szkolne działania związane z preorientacją, orientacją zawodową i 

doradztwem zawodowym. 

 

Preorientacja zawodowa, orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe dla uczniów są 

realizowane: 

- podczas grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym prowadzonych przez 

doradcę zawodowego, które wynikają z ramowych planów nauczania; 

-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, zajęciach z wychowawcą 

i innych zajęciach, a także w formie indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych 

przez psychologa i pedagoga szkolnego (lub innych specjalistów, wychowawców, 

nauczycieli); 

- podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole 

(jak np. projekty edukacyjne, konkursy zawodoznawcze) lub poza nią (np. udział w targach 

edukacyjnych, w wizytach zawodoznawczych,w zakładach pracy). 

 

5. Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym 



 

W szkole podstawowej w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym 

zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele 

wychowawcy, 

nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji przedszkolnej w klasach 0, wczesnoszkolnej), 

nauczyciel-bibliotekarz, specjaliści (m.in. pedagog, psycholog, doradca zawodowy). 

 

Dyrektor: 

- odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym; 

- współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ; 

- wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz doradztwa 

zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi; 

- zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć preorientacji i orientacji zawodowej oraz 

doradztwa zawodowego; 

- organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań z zakresu preorientacji i orientacji 

zawodowej oraz doradztwa zawodowego poprzez planowanie i przeprowadzanie działań 

mających na celu poprawę jakości pracy placówki w tym obszarze. 

 

 

 

Szkolny koordynator ds. doradztwa zawodowego : 

- prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII 

- koordynuje działania z zakresu doradztwa zawodowego w klasach 0-VIII 



- przekazuje informace o możliwości skorzystania z profesjonalnej pomocy doradców 

zawodowych w PPP, 

-określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

- pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

- prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego; 

- wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań 

związanych 

z doradztwem zawodowym; 

- systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania 

związane z doradztwem zawodowym; 

- planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane 

z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami, 

nauczycielami i specjalistami; 

- gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla 

danego poziomu kształcenia; 

- organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą 

efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem zawodowym; 

- współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z preorientacją i orientacją 

zawodową oraz doradztwem zawodowym; 

- wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ; 

- gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z preorientacja i orientacją zawodową 

oraz doradztwem zawodowym; 



- współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami 

działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu 

realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

Wychowawcy: 

- określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

- eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania 

z treściami programowymi preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego; 

- włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu preorientacji i orientacji 

zawodowej oraz doradztwa zawodowego; 

- realizują tematy związane z preorientacją i orientacją zawodową oraz 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 : 

- określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 



- eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania 

z treściami programowymi preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego; 

- współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć z preorientacji i 

orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla uczniów; 

- przygotowują uczniów do udziału w konkursach np. zawodoznawczych; 

- prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe; 

- współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie 

realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym. 

 

Specjaliści: 

- określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

- włączają treści z zakresu preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego 

w prowadzone przez siebie zajęcia dla uczniów; 

- współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu preorientacji i 

orientacji zawodowej oraz 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. 

 

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. 

 

 

6.Treści realizacji i organizacji programu 

 

Klasy O 

Rozporządzenie 

§ 2. 1. Publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy 

wychowania przedszkolnego,publiczne szkoły, z wyjątkiem artystycznych, oraz publiczne 

placówki, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, realizują doradztwo zawodowe przez 

prowadzenie zaplanowanych i systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów 

i słuchaczy w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

2. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego obejmują 

preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami 

oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

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 

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA 

PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH 

PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 roku 

1. Poznanie siebie 

Dziecko: 

1.1 określa, co lubi robić; 

1.2 podaje przykłady różnych zainteresowań; 

1.3 określa, co robi dobrze; 

1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych. 

2. Świat zawodów i rynek pracy 

Dziecko: 

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie; 

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i 

nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje 

czynności zawodowe wykonywane przez te osoby; 



2.3 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w 

zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę; 

2.4 podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny; 

2.5 opowiada o sobie w grupie rówieśniczej. 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

Dziecko: 

3.1 nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej); 

3.2 nazywa czynności, których lubi się uczyć. 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

Dziecko: 

4.1 opowiada, kim chciałoby zostać; 

4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej 

przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu; 

4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach 

działań grupy rówieśniczej. 

Zajęcia w zakresie preorientacji zawodowej w klasach O są spójne z treściami 

realizowanego na tym etapie edukacyjnym programu: Wiesława Żaba-Żabińska, 

„Wokół Przedszkola. Program edukacji przedszkolnej”  

Zrealizowane zostaną zajęcia z wychowawcą na podstawie publikacji: M. Bujakowski, I. 

Chmiel, J. Hytkowska-Fąfara, K. Łabędzka-Stanecka, K.Sarad-Deć, D. Sowiar, 



Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z proponowanymi 

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

o Urządzamy kąciki zainteresowań 

o Pokaz naszych zainteresowań 

o Zielono Mi! 

o Wiem, kto pracuje w przedszkolu 

o Jak jest w szkole? 

o Gdy będę większy, to… 

o Mój pokój mój – mój świat 

• według uznania i potrzeb nauczyciela w ramach preorientacji zawodowej zrealizowane 

będą wycieczki do miejsc pracy oraz spotkania z przedstawicielami zawodów. 

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

podstawy programowej.  

 

Klasy I-III 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 w sprawie doradztwa 

zawodowego §2, pkt 3 Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I–VI szkół 

podstawowych obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z 

wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz 

pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień 

§3 Doradztwo zawodowe jest realizowane pkt 2 w klasach I–VI szkół podstawowych na 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa 

wart. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy;pkt 5 w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4 



ustawy, na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w 

ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy; pkt 6 w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, 

z wyjątkiem szkół policealnych i szkół dla dorosłych, na zajęciach z nauczycielem 

wychowawcą opiekującym się oddziałem; pkt 7 w przedszkolach, szkołach podstawowych i 

ponadpodstawowych w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez 

dzieci, uczniów i słuchaczy środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u 

pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach, o których 

mowa w art. 2 pkt 4 ustaw 

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. 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I–III szkół 

podstawowych 

1. Poznanie siebie 

Uczeń: 

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

1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób; 

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 wyniknęło 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; 

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

przykładach; 

2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym 

funkcjonuje; 

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 i 

zadania niezbędne do realizacji celu; 

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego 

osobą. 

Zajęcia w zakresie orientacji zawodowej w klasach I-III wkomponowane są w proces 

realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia realizowane są na 

podstawie programów: 

 

 

Lp.  

 

Klasa  

 

 

Przedmiot 

 

Nazwa programu 

 

Autorzy 

1.  I Edukacja 

wczesnoszkolna 

Program nauczania-uczenia się dla I etapu 

kształcenia edukacji wczesnoszkolnej 

„Elementarz odkrywców” 

 

Teresa Janicka- Panek 

2.  I Język angielski Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. 

Program nauczania języka angielskiego do 

edukacji wczesnoszkolnej 

 

Magdalena Szpotowicz, 

Małgorzata Szulc-

Kurpaska 

3.  II Edukacja 

wczesno- 

szkolna 

Program nauczania-uczenia się dla I etapu 

kształcenia edukacji wczesnoszkolnej 

„Elementarz odkrywców” 

 

Teresa Janicka- Panek 

4.  II Język angielski Program nauczania języka angielskiego do 

edukacji wczesnoszkolnej 

 

Magdalena Szpotowicz, 

Małgorzata Szulc-

Kurpaska 



5.  III Edukacja 

wczesno- 

szkolna 

Elementarz XXI wieku Teresa Janicka- Panek 

6.  III Język angielski Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. 

Program nauczania języka angielskiego dla 

edukacji wczesnoszkolnej 

Magdalena Szpotowicz, 

Małgorzata Szulc- 

Kurpaska 

 

Ponadto w ramach orientacji zawodowej zrealizowane zostaną zajęcia z wychowawcą na 

podstawie publikacji: B. Czapla, B. Matyszewska , E. Ptasznik, M. Skoryna, 

Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z 

proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017. 

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

o Brawo ja! – prezentacja własnych talentów 

o Zawód moich rodziców 

o Halo! Usterka! Szukam pomocy 

o Reporterskim okiem – wywiad z pracownikami szkoły 

o Dzisiejszy Jaś – kim będzie jako Jan? 

o Po co się uczę? 

o Jak zmieścić dzień w słoju? 

zrealizowane zostaną wycieczki zawodoznawcze oraz spotkania z przedstawicielami 

zawodów. Wydarzenia te mają być spójne z celami i treściami realizowanymi w 

odniesieniu do podstawy programowej. 

Klasy IV-VI 



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 w sprawie doradztwa 

zawodowego §2, pkt 3 Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I–VI szkół 

podstawowych obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z 

wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz 

pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień §3 Doradztwo 

zawodowe jest realizowane pkt 2 w klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 

1 ustawy; pkt 5 w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, na zajęciach 

związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 

pkt 5 ustawy; pkt 6 w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół 

policealnych i szkół dla dorosłych, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym 

się oddziałem; pkt 7 w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w 

ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez dzieci, uczniów i 

słuchaczy środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w 

szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach, o których mowa w art. 2 

pkt 4 ustaw 

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. 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV-VI szkól 

podstawowych 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW 

Uczeń: 

l. l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje; 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach 

życia; 

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

wnioski na przyszłość; 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem 

zaciekawienia odbiorców. 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY 

Uczeń: 

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla 

poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki 

ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka; 

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 



2.4 posługuje się przyborami i 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 różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, 

oraz omawia swój indywidualny 

PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI 

EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH 

Uczeń: 

4. l opowiada o swoich planach edukacyjna-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 lub 

pośrednio z jego osobą. 

W roku szkolnym 2018/2019 zadania w zakresie orientacji zawodowej realizowane będą 

poprzez: 

1. Zajęcia w zakresie orientacji zawodowej w klasach IV-VI wkomponowane są w 

proces realizacji podstawy programowej. Zajęcia realizowane są na podstawie 

programów: 

IV Język polski „Między nami”. Program nauczania języka 

polskiego w szkole podstawowej w klasach IV – 

VIII. 

J. Piasta – Siechowicz, 

A. Łuczak A. Marudzek, E. 

Prylińska 



IV Historia  Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły 

podstawowej „Wczoraj i dziś”.  

Tomasz Maćkowski 

IV Język 

angielski 

Program nauczania języka angielskiego w klasach 

IV-VIII szkoły podstawowej. 

Melanie Ellis Anna Rak 

IV Matematyka „Matematyka z plusem”. Program nauczania 

matematyki w szkole podstawowej.  

Marta Jucewicz, Marcin 

Karpiński, Jacek Lech 

IV Przyroda 

 

„Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody 

w klasie 4 szkoły podstawowej.  

Jolanta Golanko  

IV Informatyka Autorski program nauczania informatyki w klasie 

IV.  

Dorota Matuszczak 

Jarosław Popik  

 

IV Wychowanie 

fizyczne 

Program nauczania wychowania fizycznego dla 

ośmioletniej szkoły podstawowej.  

Krzysztof Warchoł  

IV Technika 

 

Program nauczania techniki w szkole podstawowej. 

„Jak to działa?” 

Lech Łabecki Marta 

Łabecka 

IV Plastyka 

 

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły 

podstawowej „Do dzieła!” 

Jadwiga Lukas Krystyna 

Onak Marta Ipczyńska 

Natalia Mrozkowiak 

IV Muzyka 

 

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej. 

„Lekcja muzyki”.  

Monika Gromek Grażyna 

Kilbach 

IV Język 

hiszpański 

Program nauczania języka hiszpańskiego w Szkole 

Podstawowej nr 133 w Warszawie. 

 

Martyna Połeć – program 

własny 

IV Wychowanie 

do życia w 

rodzinie 

„Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w 

rodzinie. Program nauczania dla klasy IV. 

Teresa król  

V Język polski „Między nami” Program nauczania języka polskiego 

w szkole podstawowej w klasach 4-8. 

Agnieszka Łuczak 

Anna Murdzek 

J. Piasta-Siechowicz 

E. Prylińska 

V Historia  „Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w 

klasach 4-8 szkoły podstawowej 

Tomasz Maćkowski  



 

V Język 

angielski 

Program nauczania języka angielskiego w klasach 

IV-VIII szkoły podstawowej 

 

Melanie Ellis Anna Rak 

V Matematyka „Matematyka z plusem”. Program nauczania 

matematyki w szkole podstawowej 

 

Marta Jucewicz, Marcin 

Karpiński, Jacek Lech 

V Biologia Program nauczania biologii w kl. 5 – 8 szkoły 

podstawowej „Puls życia”. 

 

Anna Zdziennicka 

V Geografia Program nauczania geografii w szkole podstawowej 

„Planeta Nowa” 

Maria Tuz 

Barbara Dziedzic 

V Informatyka Program nauczania. Informatyka. Klasy 4-8. 

Program przeznaczony do nauczania Informatyki w 

klasach 4-8. 

W.Karnas 

W. Jochemczyk 

I. Krajewska-Karnas 

M. Wyczółkowski 

V Wychowanie 

fizyczne 

Program nauczania wychowania fizycznego dla 

ośmioletniej szkoły podstawowej 

Krzysztof Warchoł 

V Technika 

 

„Jak to działa?”  

Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w 

klasach 4–6 szkoły podstawowej 

 

Lech Łabecki 

 

V Plastyka 

 

Do dzieła! Program nauczania plastyki 

w klasach IV-VI szkoły podstawowej 

 

Jadwiga Lukas Krzysztof 

Onak 

V Muzyka 

 

Program nauczania ogólnego muzyki w szkole 

podstawowej. „Lekcja muzyki”. 

Monika Gromek Grażyna 

Kilbach 

V Język 

hiszpański 

Program nauczania języka hiszpańskiego w Szkole 

Podstawowej nr 133 w Warszawie 

 

Martyna Połeć – program 

własny 



V Wychowanie 

do życia w 

rodzinie 

„Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w 

rodzinie. Program nauczania dla klasy IV szkoły 

podstawowej 

 

Teresa Król 

VI Język polski „Między nami” Program nauczania dla szkoły 

podstawowej klasy 4-6. 

Agnieszka Łuczak 

Anna Murdzek 

VI Matematyka „Matematyka z plusem”. Program nauczania 

matematyki w szkole podstawowej. 

Marta Jucewicz Marcin 

Karpiński Jacek Lech 

VI Język 

hiszpański 

Program nauczania języka hiszpańskiego w Szkole 

Podstawowej nr 133 w Warszawie 

Martyna Połeć 

VI Wychowanie 

do życia w 

rodzinie 

„Wędrując ku dorosłości”. Program zajęć 

wychowania do życia w rodzinie 

Teresa Król 

VI Historia i 

społeczeństwo 

„Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego 

historii i społeczeństwa w klasach IV – VI szkoły 

podstawowej  

Tomasz Maćkowski  

VI Język 

angielski 

Program nauczania języka angielskiego, kurs dla 

klas 4-6 szkoły podstawowej II etap edukacyjny 

Melanie Ellis Anna Rak 

VI Przyroda 

 

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody 

w kl. 4 – 6 szkoły podstawowej 

Jolanta Golanko 

VI Zajęcia 

komputerowe 

„Zajęcia komputerowe z pomysłem“. Program 

nauczania dla szkoły podstawowej. 

Anna Wysocka 

VI Wychowanie 

fizyczne 

„ Ruch – zdrowie dla każdego”. Program nauczania 

wychowania fizycznego dla II i III etapu 

edukacyjnego wraz z planami pracy. 

Stanisław Żołyński 

VI Zajęcia 

techniczne 

 

„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć 

technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowej 

Lech Łabecki 

 

VI Plastyka 

 

„Do dzieła!” Program nauczania plastyki 

w klasach IV-VI szkoły podstawowej. 

Jadwiga Lukas Krzysztof 

Onak 

 

VI Muzyka 

 

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-

VI szkoły podstawowej 

Monika Gromek Grażyna 

Kilbach 

 



2. zajęcia w ramach lekcji z wychowawcą na podstawie publikacji: J. Brzezińska-Lauk, 

E. Kruk-Krymula, K. Nikorowska, Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas 

IV-VI – szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 

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

• 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 

 

Klasy VII-VIII 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 w sprawie doradztwa 

zawodowego §2, pkt 4 Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII 

szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych mają na celu 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 pracy. §3 Doradztwo 

zawodowe jest realizowane pkt 3 w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w szkołach 

ponadpodstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe również na 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa 

w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy; pkt 4 w klasach VII i VIII szkół podstawowych, w branżowych 

szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, 



na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1pkt 7 

ustawy;pkt 5 w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, na zajęciach 

związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 

pkt 5 ustawy; pkt 6 w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół 

policealnych i szkół dla dorosłych, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym 

się oddziałem; pkt 7 w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w 

ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez dzieci, uczniów i 

słuchaczy środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, 

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. 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół 

podstawowych 

Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia w 

sprawie doradztwa zawodowego 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW 

Uczeń: 

l. l określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych; 

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, 

predyspozycje zawodowe); 

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o 

sobie wynikających z autoanalizy, ocen 

innych osób oraz innych źródeł; 



1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów 

edukacyjnozawodowych; 

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; 

l .7 określa 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 uzyskiwania; 

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 związane z 

pracą i etyką zawodową; 

2.7 dokonuje autoprezentacji. 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 



Uczeń: 

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości 

dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji; 

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych 

zasobów; 

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji 

pozaformalnej i 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 edukacyjnozawodowej i 

wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy; 4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-

zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów 

W roku szkolnym 2018/2019 zadania w zakresie doradztwa zawodowego realizowane 

będą poprzez: 

1. Zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII - VIII wkomponowane są w 

proces realizacji podstawy programowej. Zajęcia realizowane są na podstawie 

programów: 

VII Język polski „Między nami” Program nauczania dla szkoły Agnieszka Łuczak 



podstawowej w klasach 4-8. 

Anna Murdzek 

 

VII Matematyka „Matematyka z plusem”. Program nauczania 

matematyki w szkole podstawowej. 

Marta Jucewicz Marcin 

Karpiński Jacek Lech 

VII Język 

hiszpański 

Program nauczania języka hiszpańskiego w Szkole 

Podstawowej nr 133 w Warszawie 

Martyna Połeć 

VII Wychowanie 

do życia w 

rodzinie 

„Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w 

rodzinie. Program nauczania dla klasy VIII szkoły 

podstawowej. 

Teresa Król 

VII Historia  „Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w 

klasach IV – VIII szkoły podstawowej  

Tomasz Maćkowski  

VII Język angielski Program nauczania języka angielskiego klasach IV-

VIII szkoły podstawowej. 

Melanie Ellis Anna Rak 

VII Biologia 

 

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły 

podstawowej „Puls życia”. 

Anna Zdzienicka 

VII Geografia Program nauczania geografii w szkole podstawowej 

„Planeta Nowa”. 

Maria Tuz Barbara 

Dziedzic 

VII Informatyka Program nauczania. Informatyka. Klasy 4-8. 

Program przeznaczony do nauczania Informatyki w 

klasach 4-8 

W. Karnas 

W. Jochemczyk 

I. Krajewska-Karnas 

M. Wyczółkowski 

VII Wychowanie 

fizyczne 

Program nauczania wychowania fizycznego dla 

ośmioletniej szkoły podstawowej.  

Krzysztof Warchoł  

VII Chemia Program nauczania chemii w szkole podstawowej. 

Chemia Nowej Ery. 

Teresa Kulawik Maria 

Litwin 

VII Plastyka 

 

Program nauczania plastyki w klasach IV-VII 

szkoły podstawowej „Do dzieła!”. 

Jadwiga Lukas Krzysztof 

Onak 

Marta Ipczyńska 

Natalia Mrozkowiak  

VII Muzyka 

 

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej. 

„Lekcja muzyki”. 

Monika Gromek Grażyna 

Kilbach 

VIII Język polski „Między nami” Program nauczania języka polskiego 

w szkole podstawowej w klasach 4-8. 

Agnieszka Łuczak 



Anna Murdzek 

J. Piasta-Siechowicz 

E. Prylińska 

VIII Historia  „Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w 

klasach 4-8 szkoły podstawowej. 

 

Tomasz Maćkowski  

VIII Wiedza o 

społeczeństwie  

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w 

szkole podstawowej „Dziś i jutro”. 

Barbara Furman  

VIII Język angielski Program nauczania języka angielskiego w klasach 

IV-VIII szkoły podstawowej. 

 

Melanie Ellis 

Anna Rak 

VIII Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły 

podstawowej „Puls życia”. 

 

Anna Zdzienicka 

VIII Chemia Program nauczania chemii w szkole podstawowej. 

Chemia Nowej Ery 

 

Teresa Kulawik 

Maria Litwin 

VIII Geografia Program nauczania geografii w szkole podstawowej 

„Planeta Nowa”. 

 

Maria Tuz, Barbara 

Dziedzic 

VIII Fizyka „To jest fizyka”. Program nauczania fizyki w szkole 

podstawowej 

 

Marcin Braun Weronika 

Śliwa 

VIII Matematyka „Matematyka z plusem”. Program nauczania 

matematyki w szkole podstawowej 

 

Marta Jucewicz Marcin 

Karpiński Jacek Lech 

VIII Informatyka Program nauczania. Informatyka. Klasy 4-8. 

Program przeznaczony do nauczania Informatyki w 

klasach 4-8 

W. Karnas 

W. Jochemczyk 

I. Krajewska-Karnas 

M. Wyczółkowski 



VIII Wychowanie 

fizyczne 

Program nauczania wychowania fizycznego dla 

ośmioletniej szkoły podstawowej 

Krzysztof Warchoł 

VIII Język 

hiszpański 

Program nauczania języka hiszpańskiego w Szkole 

Podstawowej nr 133 w Warszawie 

Martyna Połeć– program 

własny 

VIII Wychowanie 

do życia w 

rodzinie 

„Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w 

rodzinie. Program nauczania dla klasy VIII szkoły 

podstawowej. 

 

Teresa Król 

VIII Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Programu nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w 

szkole podstawowej – „Żyję i działam bezpiecznie”. 

Jarosław Słoma 

 

 

 

2. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM 

 

 Rodzaj 

przedsięwzięcia. 

Temat 

Forma 

realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna 

Realizator  Uczestnicy Termin 

realizacji 

1. Mocne i słabe strony Pogadanka, 

prezentacja, 

testy 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Kl. VII Luty 

2019 

2. Zdolności i 

umiejętności 

Pogadanka, 

prezentacja, 

testy 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Kl. VII Luty 

2019  

3. Zainteresowania Pogadanka, 

prezentacja, 

testy 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Kl. VII Marzec 

2019 

4. Predyspozycje 

zawodowe 

Pogadanka, 

prezentacja, 

testy 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Kl. VII Marzec 

2019 

5. Osobowość 

zawodowa 

Pogadanka, 

kserówka 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Kl. VII Kwiecień 

2019 



6. Przygotowanie do 

zmian w życiu 

człowieka w 

kontekście 

planowania kariery 

Pogadanka, 

kserówka 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Kl. VII Kwiecień 

2019 

7. Motywacja Pogadanka, 

kserówka 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Kl. VII Maj 

2019 

8. Praca w zespole Pogadanka, 

kserówka 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Kl. VII Maj 

2019 

9. Świat zawodów Pogadanka, 

kserówka 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Kl. VII Czerwiec 

2019 

10. Kwalifikacje i 

kompetencje na 

rynku pracy 

Pogadanka, 

kserówka 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Kl. VII Czerwiec 

2019 

 

11. System edukacji w 

Polsce 

Pogadanka, 

prezentacja 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Kl. VIII Luty 

2019 

12. Cele edukacyjne i 

zawodowe 

 

Pogadanka, 

kserówka 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Kl. VIII Luty 

2019 

13. Współczesny rynek 

pracy 

 

Pogadanka, 

prezentacja 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Kl. VIII Marzec 

2019 

14. Ja na obecnym 

rynku pracy 

 

Pogadanka, 

kserówka 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Kl. VIII Marzec 

2019 

15. Praca jako wartość 

 

Pogadanka, 

kserówka 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Kl. VIII Kwiecień 

2019 

16. Zawody przyszłości Pogadanka, 

prezentacja, 

Koordynator 

doradztwa 

Koordynator 

doradztwa 

Kl. VIII Kwiecień 



 film 

edukacyjny 

zawodowego zawodowego 

2019 

17. Dokumenty 

aplikacyjne 

 

Pogadanka, 

prezentacja, 

film 

edukacyjny 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Kl. VIII Maj  

2019 

18. Autoprezentacja 

 

Pogadanka, 

prezentacja, 

film 

edukacyjny 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Kl. VIII Maj 

2019 

19. Co warto wiedzieć o 

szkołach 

zawodowych? 

 

Pogadanka, 

prezentacja, 

film 

edukacyjny 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Kl. VIII Czerwiec 

2019 

20. Alternatywne drogi 

dojścia do zawodu 

Pogadanka, 

prezentacja, 

film 

edukacyjny 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

Kl. VIII Czerwiec 

2019 

 

3. Ponadto w ramach doradztwa zawodowego zrealizowane zostaną zajęcia z 

wychowawcą na podstawie publikacji: A. Dziurkowska, B. Fronczek, S. Glaziński, 

Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej z 

proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 

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

Moje umiejętności – moje sukcesy.  

Ja w moich oczach.  

Ograniczenia czy możliwości?  

Jakie wartości są dla mnie ważne?  

W jakich zawodach wykorzystam wiedzę z …?  



Wolontariat – wstępem do kariery.  

Informacje w zasięgu ręki, czyli poznaję ofertę szkół ponadpodstawowych.  

W szkole czy poza szkołą? Gdzie się uczymy?  

Co dwie głowy, to nie jedna. Kto może mi pomóc w wyborze szkoły i zawodu?  

 

7. Metody i formy pracy doradczej 

Metody działań realizowanych w ramach WSDZ: 

 

a) adresowane do uczniów:  

- prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,  

- udzielanie informacji o dniach otwartych i spotkaniach informacyjnych szkół,  

- udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej zainteresowanym uczniom  

 

 

b) adresowane do rodziców:  

- udzielanie informacji z zakresu doradztwa zawodowego i/bądź kierowanie ich do 

specjalistów 

 

c) adresowane do nauczycieli:  



- śledzenie losów absolwentów,  

- organizacja dni otwartych szkoły (promocja placówki) 

 

 

Formy działań realizowanych w ramach WSDZ:  

 

- informacja edukacyjno-zawodowa,  

- poradnictwo indywidualne,  

- poradnictwo grupowe. 

 

8. Sojusznicy – sieć współpracy 

 

Działania placówek współpracujących ze szkołą w obszarze doradztwa 

zawodowego: 

 

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna (PPP): 

-diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów; 

-udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia 

i kariery; 

-prowadzenie dla uczniów zajęć grupowych z doradztwa zawodowego; 



- konsultowanie z doradcą zawodowym działań i dokumentów szkolnych (np. opracowań 

WSDZ); 

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

- tworzenie sieci doradców zawodowych i osób zainteresowanych doradztwem zawodowym. 

 

Ośrodki doskonalenia nauczycieli (ODN): 

-organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji dla doradców zawodowych 

oraz osób zainteresowanych doradztwem zawodowym, 

- tworzenie sieci doradców zawodowych i osób zainteresowanych doradztwem zawodowym, 

-przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

Biblioteki pedagogiczne: 

- udostępnianie szkołom informacji o usługach doradczych w regionie, wydarzeniach, 

konferencjach i szkoleniach z zakresu doradztwa ezawodowego; 

- wspieranie nauczycieli-bibliotekarzy w pozyskiwaniu, gromadzeniu i udostępnianiu 

informacji edukacyjno-zawodowych; 

- gromadzenie i udostępnianie doradcom zawodowym i nauczycielom publikacji z zakresu 

doradztwa zawodowego; 

- współorganizowanie wystaw i spotkań z zakresu doradztwa zawodowego. 

 



Szkoły ponadpodstawowe (szkoły programowo wyższe): 

- udzielanie osobom zainteresowanym informacji na temat oferty edukacyjnej i zawodowej 

oraz zasad rekrutacji, itp.; 

- prowadzenie laboratoriów, wykładów i warsztatów, rozwijających zainteresowania 

uczniów; 

- organizowanie Dni Otwartych dla uczniów klas VII i VIII. 

 

Pracodawcy: 

- aranżowanie spotkań przedstawicieli firm z uczniami, rodzicami i nauczycielami; 

- organizowanie wycieczek zawodoznawczych do firm i obserwacji zawodowych; 

- przeprowadzanie wywiadów z przedstawicielami zawodów ona temat specyfiki pracy 

w wybranym zawodzie lub na wybranym stanowisku pracy; 

 

Kuratoria oświaty i urzędy miast:  

- tworzenie sieci doradców zawodowych; 

- opracowywanie i wdrażanie programu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa 

zawodowego; 

-powoływanie powiatowych lub gminnych koordynatorów ds. doradztwa zawodowego. 

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE): 



- organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji z zakresu doradztwa zawodowego; 

- przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego; 

- opracowywanie dokumentów wspierających pracę doradcy zawodowego (programy, 

wzorcowe rozwiązania, e-zasoby); 

- prowadzenie platformy Moodle z informacjami, zasobami z zakresu doradztwa 

zawodowego. 

 

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP: 

- organizowanie konferencji, szkoleń dla doradców zawodowych, 

- organizowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. 

 

Organizacje pozarządowe: 

- propagowanie idei wolontariatu; 

- umożliwianie uczniom doświadczania pracy; 

- realizowanie wspólnych projektów edukacyjnych. 

 

 

9. Przewidywane rezultaty (efekty) 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:  

- dokonać adekwatnej samooceny  

- rozpoznać mocne i słabe strony 



- wymienić zdolności, zainteresowania i umiejętności 

- racjonalnie planować ścieżkę edukacyjno - zawodową 

- dostosować się do zmian 

- analizować źródła informacji edukacyjno- zawodowej 

- potrafi wybrać szkołę ponadpodstawową zgodną z jego zainteresowaniami.  

- współpracować w zespole 

- zachować się asertywnie  

- dopasować kompetencje do zawodu 

- sprawnie się komunikować  

- przewidzieć skutki działań 

- skutecznie się zaprezentować 

- korzystać z informacji dotyczącą systemu szkolnictwa, zasad i terminów rekrutacji.  

- wymienić podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy 

- trafnie podjąć decyzje dotyczące wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej w oparciu o 

wymagania szkoły i własne możliwości psychofizyczne. 

 

Nauczyciele będą rozwijać zainteresowania i predyspozycje swoich uczniów w oparciu o 

uzyskaną wiedzę o nich.  

Rodzice będą brali czynny udział w procesie doradczym swoich dzieci. 

 

10. Monitoring i ewaluacja wewnętrzna WSDZ 



 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz roczny plan doradztwa są 

monitorowane. Za monitoring odpowiada bezpośrednio koordynator do spraw doradztwa 

zawodowego. Monitoring stanowi podstawę do okresowej ewaluacji i koniecznych 

modyfikacji WSDZ. Ocena i ewaluacji WSDZ będzie odbywać się poprzez rozmowy z 

uczniami, nauczycielami oraz rodzicami oraz obserwację. Ewaluacja WSDZ jest niezbędna, 

aby działania prowadzone przez szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego i 

pozostałych nauczycieli zgodne były z potrzebami uczniów i ich rodziców. Rada 

pedagogiczna, rodzice uczniów, osoby i instytucje z otoczenia gospodarczo-społecznego są 

informowani o realizacji doradztwa zawodowego w szkole. Działanie to ma charakter 

informacyjny, a także promujący szkołę i pracę doradcy zawodowego oraz osób 

zaangażowanych w zadania z doradztwa zawodowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


