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STRUKTURA PROGRAMU „Kierunek Przyszłość” 
 

Podstawa prawna 
 

 Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2016 roku (Dziennik Ustaw z 2017 pozycja 59) 

 Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dziennik Ustaw z 2017 pozycja 60) 

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

Wstęp 
 

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych 
przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi 
kształcenia i planowania kariery zawodowej.  

2. WSDZ jest częścią planu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jest włączony do Statutu 
szkoły. Zapewnia ciągłość działań doradczych, wskazuje korelację między tymi działaniami                                            
i procesami dydaktyczno-wychowawczymi w szkole. 

3. Służy prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjału edukacyjno – 
zawodowego oraz rozwijaniu jego tożsamości grupowej, jako ważnego elementu 
funkcjonowania społecznego. 

4. Działania w ramach WSDZ, zaplanowane na cały cykl kształcenia, są systematycznie 
realizowane według harmonogramu pracy szkoły.  
Kierowane są do trzech grup adresatów: uczniów, rodziców i nauczycieli. 

5. W ich realizację zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, 
wychowawcy, pozostali nauczyciele, wychowawcy świetlicy, nauczyciele - bibliotekarze, 
specjaliści (m.in. pedagog, psycholog, doradca zawodowy) oraz inne osoby zatrudnione  
w szkole, np. pielęgniarka szkolna. 

6. Realizację WSDZ w szkole koordynuje zespół nauczycieli w składzie: Aniela Presko, Renata 
Lesiak, Anna Gonciarz, Ewa Drabik, Emilia Niedziałek. 

7. Dla usprawnienia realizacji WSDZ zespół koordynatorów  we współpracy z radą pedagogiczną 
opracowuje roczne plany realizacji działań doradczych.  
 

  

Cel główny 
 
Głównym celem realizacji WSDZ jest przygotowanie uczniów do refleksyjnego i odpowiedzialnego 
podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów 
oraz informacje o rynku pracy i systemie edukacji.  
 

Cele i treści kształcenia z zakresu doradztwa zawodowego 
 

Oddziały 
 

Cele ogólne i szczegółowe Treści programowe 
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preorientacja 
zawodowa 

 
Wstępne zapoznanie 
dzieci z wybranymi zawodami 
oraz pobudzanie i rozwijanie 
ich zainteresowań                                
i uzdolnień: 
- rozwijanie wiedzy o zawodach 
i ich znaczeniu w najbliższym 

 
1.Poznanie siebie. 
Dziecko: 
1.2 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. 
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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. 
 
 
 

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. 
 

 
 

I – III 
 

orientacja 
zawodowa 

 
 

 
Zapoznanie uczniów                       
z wybranymi zawodami, 
kształtowanie pozytywnych 
postaw wobec pracy i edukacji 
oraz pobudzanie, 
rozpoznawanie i rozwijanie ich 
zainteresowań i uzdolnień: 
 
- 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. 
 

 
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 
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czynności i zadania niezbędne do realizacji celu; 
4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych 
bezpośrednio z jego osobą. 

IV – VI 
orientacja 
zawodowa 

 
Zapoznanie uczniów                      
z wybranymi zawodami, 
kształtowanie pozytywnych 
postaw wobec pracy i edukacji 
oraz pobudzanie, 
rozpoznawanie i rozwijanie ich 
zainteresowań i uzdolnień: 
- 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 o zawodach;                      
-rozwijanie kompetencji 
miękkich, szczególnie tych 
związanych z pracą zespołową, 
planowaniem, ustalaniem 
priorytetów i zarządzaniem 
zadaniami w czasie; 
-rozwijanie kompetencji 
transferowalnych, np. 
umiejętności komunikacyjne, 
argumentowania, 
podejmowania decyzji, pracy  
w grupie, budowania relacji, 
zdobywania nowej wiedzy, 
prezentacji, rozwiązywania 
problemów, poszukiwania 
informacji; 
-rozwijanie umiejętności 
uczenia się; 
-kształtowanie postawy 
szacunku wobec pracy własnej  
i cudzej; 
-redukowanie społecznych  
i kulturowych stereotypów 
dotyczących aktywności 
zawodowej. 

 
1. Poznawanie własnych zasobów. 
Uczeń: 
1.1 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: 
1.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów 
charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich 
uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach; 
1.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka; 
1.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 
1.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem 
oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny; 
1.5 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 styl uczenia się. 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – 
zawodowych.  
Uczeń: 
4. 1 opowiada o swoich planach edukacyjno-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. 
 

VII – VIII 
 
 

doradztwo 
zawodowe 

 

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: 

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); 
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 edukacyjno-zawodowych; 
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-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, usług edukacyjnych  
i wiedzy zawodoznawczej; 
-rozwijanie umiejętności 
wyszukiwania informacji, 
zasobów i sojuszników 
sprzyjających planowaniu  
i realizacji celów edukacyjnych  
i zawodowych; 
-kształtowanie umiejętności 
planowania ścieżek 
edukacyjnych i zawodowych;        
-rozwijanie kompetencji 
związanych z procederami 
rekrutacyjnymi w obszarze 
edukacji i rynku pracy; 
-przygotowanie do pełnienia 
możliwych ról na rynku pracy – 
pracownika, pracodawcy, 
współpracownika; 
-rozwijanie kompetencji 
miękkich i transferowalnych; 
-rozwijanie umiejętności 
uczenia się; 
-kształtowanie postawy 
szacunku wobec pracy własnej  
i cudzej; 
-redukowanie społecznych  
i kulturowych stereotypów 
dotyczących aktywności 
zawodowej. 

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;  
1.7 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 

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

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje 
podjętych wyborów. 

 

 
 

Realizacja doradztwa zawodowego w szkole 
 

Formy oddziaływań Adresaci 
 

Realizatorzy 

 
Preorientacja, orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe             
dla uczniów są realizowane: 
1) w klasach „0” na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie  
z przyjętym programem wychowania przedszkolnego; 
2) w klasach I–VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  
z zakresu kształcenia ogólnego; 
3) w klasach VII i VIII na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 
4) we wszystkich klasach na zajęciach z nauczycielem wychowawcą 
opiekującym się oddziałem; 

 
Uczniowie 
 
 

 
Współpraca całej 
Rady Pedagogicznej,  
korelacja 
przedmiotowa 
(nauczyciele, 
wychowawcy,  
wychowawcy 
świetlicy, 
nauczyciele -  
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5) ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie 
przez uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach; 
6) podczas zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania  
i uzdolnienia; 
7) podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym 
realizowanych w szkole ( np. projekty edukacyjne, konkursy 
zawodoznawcze, spotkania z przedstawicielami zawodów) lub poza 
nią (np. udział w targach edukacyjnych, festiwalu zawodów, 
wycieczkach do zakładów pracy, szkół ponadpodstawowych); 
8) poprzez udzielanie porad i konsultacji indywidualnych; 
9) poprzez udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier 
edukacyjnych, filmów i innych e-zasobów) ułatwiających 
samopoznanie, podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych; 
10) organizowanie kącików zawodoznawczych, np. w świetlicy 
szkolnej, w salach edukacji wczesnoszkolnej; 
 

bibliotekarze, 
specjaliści,  
koordynatorzy WSDZ, 
doradca zawodowy) 
oraz 
rodzice uczniów 
 

 
1) Udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między 
innymi poprzez: biblioteczkę publikacji, stronę www szkoły, tablice 
informacyjne, e-dziennik); 
2) włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów,  
w szkolne działania związane z orientacją zawodową i doradztwem 
zawodowym; 
3) promowanie dni uczniowskiej przedsiębiorczości - zainteresowań, 
umiejętności; 
4) wspomaganie rodziców w procesie podejmowania przez dziecko 
decyzji zawodowych; 
5) organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcami 
zawodowymi; 
6) prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno – 
zawodowych uczniów. 
 

 
Rodzice 
 

 
doradca zawodowy,  
 
 
nauczyciele, 
wychowawcy,  
wychowawcy 
świetlicy, 
nauczyciele -  
bibliotekarze, 
specjaliści,  
rodzice, 
koordynatorzy WSDZ 

 
1) Umożliwienie udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa 
zawodowego; 
2) udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego; 
3)  wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego. 
 

 
Nauczyciele, 
wychowawcy, 
specjaliści 
 

 
Dyrektor szkoły, 
doradca zawodowy 

 
 

Metody realizacji DZ w ramach lekcji wychowawczych i zajęć z doradcą zawodowym : 
 

 wycieczki i wizyty zawodoznawcze, 

 spotkania z przedstawicielami zawodów, 

 metody aktywizujące - np. burza 
mózgów, dyskusja panelowa, śnieżna 
kula, 

 dramy - inscenizacje , odgrywanie ról, 

 warsztaty 

 projekty edukacyjne 
 

 prezentacje 

 testowe – kwestionariusze, ankiety 

 audiowizualne –filmy, prezentacje 
multimedialne 

 gry i zabawy interakcyjne 

 kalambury 

 metody plastyczne, np. plakaty, komiksy,  
schematy, mapy mentalne. 
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Przewidywane efekty realizacji WSDZ 
 
 

Uczeń pod koniec kształcenia w szkole 
podstawowej potrafi: 

 

 
Rodzice: 

 dostrzec swoje zasoby, 

 dokonać adekwatnej samooceny, 

 samodzielnie i krytycznie myśleć o swojej 
przyszłości, 

 samodzielnie podejmować decyzje 
edukacyjne i zawodowe, 

 współpracować w zespole, 

 dokonać autoprezentacji, 

 zaplanować swoją karierę zawodową, 

 dostosować się do zmian na rynku pracy, 

 analizować źródła informacji zawodowej, 

 określić swoje ograniczenia zdrowotne. 
 
 

• Zdobywają aktualne informacje o ofercie 
szkół ponadpodstawowych, systemie 
szkolnictwa, możliwościach i kierunkach 
kształcenia, o rynku pracy; 

 znają mocne i słabe strony swojego dziecka, 
jego zainteresowania; 

• pomagają mądrze planować przyszłość 
edukacyjno-zawodową swojego dziecka; 

• wiedzą, gdzie szukać informacji na temat 
szkół, zawodów i wymagań wobec uczniów; 

 są przygotowani do efektywnego wspierania 
dzieci w ich wyborach edukacyjnych. 

 

 
                      Nauczyciele: 
 
• potrafią diagnozować i nazywać potrzeby                       
i zasoby swoich uczniów; 

 potrafią wspierać rodziców i uczniów                      
w procesie doradczym i informacyjnym; 

 znają zdolności, zainteresowania                                   
i predyspozycje swoich uczniów (uzdolnienia, 
ograniczenia zdrowotne); 
• znają ofertę szkół ponadpodstawowych                        
oraz zasady rekrutacji do szkół     
ponadpodstawowych. 
 
 
 

 

Szkolni sojusznicy – sieć współpracy 
 

 Biuro Edukacji m. st. Warszawa 

 szkoły ponadpodstawowe ( dni otwarte) 

 uczelnie  

 media 

 ORE (KOWEZIU)    

 Centrum Kształcenia Praktycznego  

 Poradnie PP     

 OHP 

 przedsiębiorcy  

 Urząd Pracy 

 absolwenci   

 Dzielnicowy Koordynator doradztwa 
zawodowego 

 Młodzieżowe Centrum Kariery 

 instytucje rynku pracy  

 WCIES 
 

 Fundacje realizujące poradnictwo i doradztwo zawodowe 
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Ewaluacja wewnętrzna  
 
Ewaluacja programu „Kierunek Przyszłość” ma na celu sprawdzenie, czy działania doradcze na terenie 
szkoły były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów i ich rodziców oraz spełniły swe założenia.                                          
Wychowawcy, jako osoby odpowiedzialne za realizację programu w klasach, przygotowują dwa razy               
w roku szkolnym zestawienie zrealizowanych w klasie działań doradczych w tabeli ewaluacyjnej. 
Na podstawie analizy dokumentacji, rozmów z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami, zespół 
koordynatorów DZ pozyskuje informacje zwrotne na temat jakości oferowanej pomocy doradczej. 
Stanowią one podstawę do modyfikacji WSDZ. 
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Realizacja programu Kierunek Przyszłość w roku szkolnym 2018/2019 

 

Lp. TEMATYKA DZIAŁAŃ 
ODBIORCY/ 

KLASY 

METODY                  
I FORMY 

REALIZACJI 

TERMINY 
 

OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE / 

WSPÓŁPRACA 

1.  Spotkanie z zespołem ds. 
realizacji DZ: 
- analiza i aktualizacja 
dotychczasowych rozwiązań 
w zakresie WSDZ w świetle 
nowego Rozporządzenia  z 
dnia 16 sierpnia 2018 

--- dyskusja, 
analiza 
dokumentów,  
analiza potrzeb 

Wrzesień Doradca zawodowy 
zespół ds. realizacji 

DZ 

2. Diagnoza planów  i aspiracji 
uczniów oraz ich potrzeb 
doradczych. 

klasy VII                  
i VIII 

sondaż 
rozmowy  

październik  koordynator DZ, 
wychowawcy 

3. Realizowanie zajęć                     
z  doradztwa zawodowego 
zgodnie z opracowanym 
planem. 

klasy VII  
 
 
klasy VIII  

warsztaty 
gry 
zabawy 
dyskusje 
karty pracy 

I półrocze 
 
 
II półrocze 

szkolny  
doradca  
zawodowy 
 

4. Realizowanie treści z zakresu 
doradztwa zawodowego             
na zajęciach lekcyjnych i 
wychowawczych. 

wszystkie 
klasy 

warsztaty 
gry 
dyskusje 
dramy 
projekty 

I i II półrocze  wychowawcy, 
 nauczyciele 
przedmiotowi 

5.  Indywidualne wspieranie 
uczniów w poznawaniu 
własnych zasobów,  
w podejmowaniu decyzji 
zawodowych; 
kierowanie uczniów, w tym 
uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi,  
na konsultacje do PPP i MCK 

wszyscy 
uczniowie  
 
klasy 
VII i VIII 

konsultacje, 
rozmowy 
doradcze 

 I i II półrocze koordynator DZ, 
pedagog, 
 psycholog , 
terapeuci 
pedagogiczni, 
 wychowawcy  
i nauczyciele; 
PPP nr 20, 
Młodzieżowe 
Centrum Kariery 

6. Szkolny „Mam talent”, „Idol” 
- prezentacja uczniowskich 
talentów, pasji 

Klasy I - III Uczniowskie 
prezentacje, 
wystawa 
plakatów, 
udział w 
wydarzeniu 

Październik 
Marzec/Kwiecień 

Wychowawcy 
świetlicy 

7. Wycieczki zawodoznawcze, 
w szczególności do miejsc 
pracy rodziców  uczniów             
oraz Centrum Kształcenia 
Praktycznego. 
 

wszystkie 
klasy,              
a zwłaszcza  
klasy  VII             
i  VIII  

-----------------  I i II półrocze  koordynator DZ, 
 wychowawcy; 
 
 zakłady pracy  
rodziców,                     
lokalne firmy, CKP 

7. Spotkania z 
przedstawicielami ciekawych  

uczniowie      
i ich rodzice 

wywiady 
prezentacje 

I i II półrocze nauczyciele,                 
rodzice uczniów, 
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zawodów, ludźmi sukcesu. dyskusje 
warsztaty 

zaproszeni goście 

8. Rozwijanie zainteresowań 
 i uzdolnień uczniów. 
 
 
 
 
Uczestnictwo w 
wydarzeniach: 
Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości, 
Targi Edukacyjne, 
„Miasteczko Zawodów”, 
Dzień otwarty doradztwa 
zawodowego na Bemowie, 
XXX Salon Edukacyjny 
Perspektywy 2019, 
„Zawody zatrzymane  
w obiektywie”. 

wszyscy 
uczniowie  
 
 
 
 
 
 
klasy 
VII,VIII 
 
 
 
 
 
klasy IV-VIII 

koła 
zainteresowań, 
wolontariat, 
udział  
w konkursach, 
prezentacje  
 
 
 
udział                   
w wydarzeniach 
i konkursach 
 

I i II półrocze 
 
 
 
 
 
 
listopad 
 
marzec 
 
maj 
 
5-9 marca 
 
 
styczeń/luty 

nauczyciele, 
wychowawcy, 
specjaliści 
 
 
 
 
PPP nr 20 
 
Biuro Edukacji  
m. st. Warszawy 
 
 
Perspektywy 
 
 
PPP nr 20 

9. Spotkania szkoleniowo – 
informacyjne dla rodziców              
i nauczycieli. 

rodzice                 
i 
nauczyciele 

informacje  
w formie 
elektronicznej, 
dyskusje, 
konsultacje, 
pogadanki 

I i II półrocze dyrektor szkoły, 
pedagog, 
koordynator DZ, 
 

10. Gromadzenie i 
udostępnianie informacji  
eukacyjno-zawodowych, w 
tym: 
- system edukacji w Polsce, 
- typy szkół i idea kształcenia 
się przez całe życie, 
- zawody przyszłości, 
- informatory o zawodach, 
-kryteria rekrutacyjne  
i harmonogram rekrutacji  
do szkół 
ponadpodstawowych. 
 

uczniowie      
rodzice, 
nauczyciele 

tablica 
informacyjna, 
kącik 
zawodoznawczy               
w bibliotece, 
zajęcia  
w klasach, 
baza stron 
internetowych -
udostępnienie 
uczniom  
i rodzicom, 
publikowanie 
informacji  
 na stronie 
internetowej 
szkoły, 

I i II półrocze 
 
 
 
 
 
 
 
luty - kwiecień 

 koordynator DZ 
 
wychowawcy 
nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 CKP / WCIES / MEN 

11. Aktualizacja gazetki szkolnej. ---------- tablica 
informacyjna 

cały rok szk. koordynator DZ, 
wybrani uczniowie 
kl.VIII 

12. Wspieranie uczniów                      
w procesie elektronicznego 
logowania się do szkół. 

uczniowie 
klas VIII              
i ich rodzice 
 

Informacje, 
instruktaż, 
pomoc                  
w logowaniu się  
 

maj, czerwiec nauczyciele 
informatyki, 
wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog 
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TEMATYKA ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 

KLASY VII   -   I półrocze KLASY VIII   –   II półrocze 
 

1. Przychodzi doradca zawodowy do ucznia,  
a uczeń: Kim jesteś? (1.1, 1.2) 

2. Powiedz mi, kim jesteś, a powiem Ci, gdzie 
pracujesz. (1.3)  

3. Lepiej później znaleźć siebie niż wcale. (1.2) 
4. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o 

kwalifikacjach, a boicie się zapytać. (1.4) 
5. Raz, dwa, trzy i wybierasz za mnie Ty! (2.6) 
6. Cudze zainteresowania, mocne strony, talenty i 

umiejętności chwalicie, swych nie znacie, sami 
nie wiecie, co posiadacie. Cz. 1. (1.5; 1.6) 

7. Cudze zainteresowania, mocne strony, talenty i 
umiejętności chwalicie, swych nie znacie, sami 
nie wiecie, co posiadacie. Cz. 2. (2.1) 

8. Kto pyta i odpowiada, nie pobłądzi. (2.3) 
9. Rynek pracy. (2.4, 2.5)  
10. Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a 

zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem… 
(2.6) 

11. Kariery w mojej rodzinie. (3.4)  
12. Moja droga do sukcesu .(4.1; 4.2,) 

 
 

 
1. Praca w zgodzie z samym sobą – zawód 

dopasowany do temperamentu. (1.1) 
2. Wszyscy jesteśmy zdolni – 7 inteligencji (1.5) 
3. Aukcja wartości. Test kotwic Scheina (1.7) 
4. Moje zasoby. Podsumowanie wiedzy  

o sobie. (1.3 ) 
5. Trudna sztuka skutecznej autoprezentacji 

(2.7) 
6. Praca jako wartość (2.6)  
7. Różne ścieżki kształcenia (3.1, 3.2) 
8. Ja na współczesnym rynku pracy(2.3) 
9. Zawsze mogę lepiej! O kształceniu 

ustawicznym (3.3; 3.4) 
      10. Będę autorem swojej kariery!            
               Ognisko sukcesu. (4.1, 4.2, 4.3)   

11.   W której szkole chcę się uczyć?  (4.4) 
 

 

 

 


