
Plan działań edukacyjno - zawodowych w roku szkolnym 2018/2019 

 

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu  

 

Zadania do realizacji w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 29 

 

 
Lp. Zadanie do realizacji Forma realizacji zadania Osoby realizujące 

zadanie 
Termin realizacji 

zadania 

1. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie 

informacji dotyczących nauki w naszej szkole  i 

kierunków kształcenia (profile klas) 

A. Prowadzenie Szkolnego Punktu Informacji            

     Zawodowej 

szkolny doradca 

zawodowy 

 

cały rok 

 

B. Konsultacje z pedagogiem i psychologiem  

     szkolnym 

pedagog                         

i psycholog szkolny 

na bieżąco 

C. Pogadanki dot.   zainteresowań, zawodów, kierunków 

dalszej nauki  

wychowawcy 

 

cały rok 

2. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących dla 

uczniów, przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery 

 

Klasy 1-3 

A. Kto pracuje w naszej szkole? – poznanie 

zawodów (klasa 1). 

 

wychowawcy cały rok szkolny 

B. Praca zawodowa rodziców oraz najbliższej 

rodziny – poznawanie zawodów, tworzenie 

„Drzewa zawodowego rodziny” (klasa 2). 
 

wychowawcy cały rok szkolny 

C. W świecie ginących zawodów – wycieczki 

zawodoznawcze (okoliczni rzemieślnicy, 

wyjazdy do skansenów,  gospodarstw 

agroturystycznych, muzeów) (klasy 1-3). 

 

wychowawcy cały rok szkolny 

D. Zakłady pracy w mojej okolicy – tworzenie map 

zawodów na naszym osiedlu (klasy 3). 

 

wychowawcy cały rok szkolny 

Klasy 4-8 



A. Wstępna analiza znaczenia pracy w życiu 

osobistym człowieka i społeczeństwa oraz 

organizacji pracy i jej efektów na przestrzeni 

czasu (klasy 4). 

nauczyciel historii cały rok szkolny 

B. Zwiedzanie zakładów pracy w mojej 

miejscowości (klasy 4-8). Wycieczki 

zawodoznawcze 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotu 

cały rok szkolny 

C. Spotkania z przedstawicielami 

zawodów/rodzicami uczniów (klasy 4-8). 

 

wychowawcy cały rok szkolny 

D. Alfabet zawodów (przygotowanie prezentacji 
dot. wybranych zawodów) (klasy 4-8) 

nauczyciel informatyki 
nauczyciel plastyki 

cały rok szkolny 

E. Udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery  

 

 

 

 

 

F. Wprowadzenie w klasach 5 i 6 elementów 

poznawania samego siebie poprzez poznanie 

swoich mocnych i słabych stron 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

nauczyciel historii, 

wiedzy o 

społeczeństwie 

plastyki, informatyki 

 

 

Wychowawcy 

X 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

3. Integracja dzieci w ramach zespołów klasowych i 

grupy rówieśniczej 

A. Zajęcia integracyjne w klasach 4 - 8 szkoły  

     podstawowej: 

1. zajęcia warsztatowe, partnerzy zewnętrzni, np. 
CDZdM ( Centrum Doradztwa Zawodowego dl 

Młodzieży) 

2. rajdy - wycieczki zawodoznawcze  

3. Arena Zawodów 

 

wychowawcy klas, 

psycholog szkolny 

zgodnie z planem 

wychowawczym klas 

4. Zajęcia zawodoznawcze w klasie VII SP tematyka zajęć               Wymiar 10 godz. dydaktycznych  

 1. Wprowadzenie do doradztwa. Moje mocne i słabe strony.  

2. Moje zainteresowania, hobby, pasje.  

3. Moje umiejętności i zdolności  

4. Predyspozycje zawodowe, temperament 

5. Zarządzanie czasem ucznia- sportowca 

6.  Przedsiębiorczość i praca w zespole 

7. Praca moich bliskich 

Prowadzący: szkolny 

doradca zawodowy 

Termin:  

I semestr kl. VII A,  

kl. VII B,  

II semestr kl. VII C 



8. Świat zawodów ( sport) 

9. Trendy edukacyjne i zawodowe 

10.Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową ? 

5 Zajęcia zawodoznawcze w klasie VIII SP tematyka zajęć                                             Wymiar 10 godz. dydaktycznych 

1 System edukacji w Polsce  

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych 

„Zawodowcy”- szkolnictwo zawodowe 

Drogi do zawodu  

Rynek pracy 

Zawody przeszłości i przyszłości  
Zawód moich marzeń  

Praca wokół nas.  

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 

Trafny wybór szkoły 

prowadzący termin 

2 szkolny doradca 

zawodowy 

II semestr kl. VIII A, kl. 

VIII B, kl. VIII C 

II semestr kl. VII C 
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Opracował :  

Michał Motała 

 

Plan działań edukacyjno - zawodowych w roku szkolnym 2018 / 2019  

 

 
Zadania do realizacji w Gimnazjum Nr 5 – Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 

 

 

 

Lp. Zadanie do realizacji Forma realizacji zadania Osoby realizujące zadanie Termin realizacji 

zadania 

1. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie 

informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu                 i 

kierunku kształcenia 

 

A. Prowadzenie Szkolnego Punktu Informacji  

     Zawodowej  

biblioteka cały rok 

 

B. Konsultacja dot. rynku pracy z doradcą  

     Urzędu Pracy, doradcami zawodowymi innych 

instytucji, np. CDZdM 

 pedagog szkolny w ramach potrzeb 

C. Umieszczanie materiałów oraz informacji   z 

zakresu doradztwa Edukacyjno-zawodowego na stronie 

internetowej szkoły  

nauczyciel informatyki na bieżąco 

2. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych 

uczniom i ich rodzicom 

Rozmowy indywidualne pedagog szkolny cały rok 



 

3. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących dla 

uczniów, przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery 

 

klasy III gimnazjum I semestr  

A. Zajęcia dot. zainteresowań i  zawodów. 

Przykładowe tematy: 

- Jaki jestem. Oto jest pytanie. 

- Zainteresowania – inspiracja do działania i sposób na 

relaks 

- Podsumowanie wiedzy o sobie 

- Świadomy wybór zawodu 

 

 

wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotów 

cały rok 

B. Zajęcia warsztatowe dot. wyboru  

     przyszłego zawodu 

pracownik Centrum Doradztwa 

Zawodowego 

I semestr 

C. Organizowanie wycieczek do zakładów  

     pracy, fabryk 

wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotów 

cały rok 

 

E. Zawody związane z organizacją imprez 

sportowych 

wychowawcy 

nauczyciele przedmiotów 

doradca zawodowy  

cały rok 

G. Słynni sportowcy – ich droga do kariery wychowawcy 

trener 

cały rok  

klasy III gimnazjum II semestr 

A. Zajęcia nt. oferty edukacyjnej  

     szkolnictwa ponadgimnazjalnego 

pracownik Centrum Doradztwa 

Zawodowego 

luty/marzec 



B. Zajęcia nt. zasad rekrutacji do poznańskich  

     szkół ponadgimnazjalnych, wypełniania  

     podań 

C. Zajęcia dotyczące wyboru szkoły i zawodu' 

Przykładowe tematy: 

- Decyzje – szanse czy ograniczenia 

- Zawody – co warto o nich wiedzieć 

- Szkolnictwo ponadgimnazjalne- ale jakie? 

 

pedagog szkolny 

wychowawcy 

II semestr 

5. Kształtowanie i rozwijanie postaw 
przedsiębiorczych uczniów oraz motywowanie do 

podejmowania inicjatyw przygotowujących ich do 

wejścia na rynek pracy 

A. Realizacja projektów edukacyjnych rozwijających u 
uczniów postawy przedsiębiorcze 

B. Działania podejmowane  przez uczniów  w ramach 

szkolnego Wolontariatu 

 

C. Współpraca z Wydziałem Ekonomiczno- 

Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

(wykłady otwarte)? 

 

D.Udział w konkursach przedmiotowych – Konkurs 

Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 

 
E.Udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery  

 

koordynatorzy projektów, 
opiekun Wolontariatu, 

nauczyciele matematyki   i 

wiedzy o społeczeństwie 

cały rok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 2018 
 

 

   

F.Spotkanie informacyjne dla rodziców  

     uczniów klas III gimnazjum nt. zasad  

     rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 

pedagog szkolny kwiecień 

7. Indywidualna praca z uczniami i rodzicami, którzy 

mają problemy zdrowotne oraz którzy mogą mieć 

problemy z wyborem szkoły i zawodu.  

A. Rozmowy indywidualne 

 

pedagog i psycholog szkolny cały rok  

 

B. Kierowanie na konsultacje do poradni  

     psychologiczno-pedagogicznej 

pedagog i psycholog szkolny w ramach potrzeb 

8 Czego nauczył mnie sport ? Wybór dalszej drogi 

edukacyjno-zawodowej  

Zajęcia warsztatowe Doradca zawodowy 

Trener 

II semestr 

Opracował :  

Michał Motała 



Plan działań edukacyjno - zawodowych w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

Zadania do realizacji w całym zespole 

 

Lp. Zadanie do realizacji Forma realizacji zadania Osoby realizujące zadanie Termin realizacji 

zadania 

1. Monitoring losów absolwentów naszego 

gimnazjum 

A. Prowadzenie rejestru absolwentów 

gimnazjum 

 
 

sekretariat szkoły, pedagog 

szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

 

2. Współpraca z Radą Pedagogiczną  

 

A. Uwzględnienie zadań wewnątrzszkolnego  

     systemu doradztwa zawodowego w  
     statucie szkoły 

pedagog szkolny, 

biblioteka 

na bieżąco 

B. Realizacja zadań z zakresu przygotowania  
    uczniów do wyboru dalszej drogi   

    kształcenia wynikających z planu  

    opiekuńczo-wychowawczego szkoły 

wszyscy nauczyciele na bieżąco 

3. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji A. Seminaria informacyjne dot. sytuacji na  

     rynku pracy i realizacji zajęć      

     warsztatowych z zakresu doradztwa   

     zawodowego organizowane przez Centrum  

     Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w  

     Poznaniu, Wydział Oświaty Urzędu Miasta 

Poznania, Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą 

pedagog i psycholog szkolny w terminach 

wyznaczonych przez 

placówkę 

B. Konsultacja realizowanych zadań z  

     pracownikami Krajowego Ośrodka  

     Wspierania Edukacji Zawodowej i  
     Ustawicznej 

pedagog i psycholog szkolny, 

biblioteka 

w ramach potrzeb 

4. Monitorowanie realizacji doradztwa edukacyjno-
zawodowego przez dyrektora szkoły 

A. Spotkania z realizatorami zadań programu dyrektor szkoły cały rok 



B. Udział w zajęciach i spotkaniach poświęconych 

doradztwu  

dyrektor szkoły cały rok, na bieżąco 

5. Ewaluacja A. Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów  

    dot. zapotrzebowania uczniów na  

     informacje nt. planowania dalszego  

     kształcenia w bieżącym roku szkolnym 
 

pedagog, wychowawcy październik 

B. Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych na  

     zakończenie zajęć warsztatowych 

 

prowadzący zajęcia w wyznaczonych 

terminach zajęć 

C. Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych na  

     zakończenie spotkania z rodzicami 
 

pedagog szkolny w wyznaczonym 

terminie spotkania 

 

 

Opracował :  

Michał Motała 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO  

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

  I.  WSTĘP:  

 

 Zmiany zachodzące we współczesnym rynku pracy, globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów i dróg kształcenia oraz 

bezrobocie, powodują trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Młody człowiek musi być przygotowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowy do 

podnoszenia swoich kwalifikacji, ustawicznego dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności, przydatnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru 
zawodu. Dlatego tak ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej przez uczniów, umiejętność podejmowania trafnych decyzji i dokonywania 

wyborów. Planowanie nie jest jednak jednorazową decyzją, ale procesem występującym w okresie całego życia. Profesjonalne poradnictwo zawodowe, działania z zakresu 

orientacji zawodowej pomagają w kształtowaniu tej kariery. Skuteczne poradnictwo zawodowe wzmacnia poczucie wartości młodych ludzi, co pozwala im trafniej określać 

swoje umiejętności, kompetencje, zainteresowania.  

 Założeniem doradztwa zawodowego jest ułatwienie młodzieży planowania kariery zawodowej, dokonywanie świadomych wyborów, szkoły, zawodu i w przyszłości 

umiejętność poruszania  się na rynku pracy.   

 Szkolny program doradztwa umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku pracy i zasad 

nim rządzących, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej.  

 

II. AKTY PRAWNE:  

 
      Dokumenty, które  regulują kwestie udzielania  pomocy w wyborze zawodu, kierunku kształcenia oraz wprowadzają doradztwo zawodowe do szkół:  

 Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 18 Maja 2004 -  9286/04 jest to najważniejszy             do tej pory dokument wydany przez Unię Europejską dotyczący poradnictwa 

zawodowego. „Wszyscy obywatele Europy powinni mieć dostęp do usług związanych z poradnictwem, informacją zawodową i planowaniem kariery na każdym etapie 

swojego życia”.  

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) zobowiązuje placówki oświatowe do „przygotowania 

uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia”.  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r.                 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej                  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach    (Dz. U. Nr 11, poz. 114).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach    (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).   

 Ustawa Prawo oświatowe z dn. 14.12.2016r : -Art.98.1. Statut szkoły zawiera w szczególności: 16) organizację wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego, -Art.109.1. 
Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:   5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  7) zajęcia z zakresu 

doradztwa zawodowego   6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt.7, są organizowane dla uczniów klas VII                i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, 

liceum ogólnokształcącego                  i technikum.    7. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt.7, są realizowane niezależnie od pomocy              w wyborze kierunku 

kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć,                      o których mowa w ust. 1 pkt.5.  

Realizowane obecnie w szkołach doradztwo edukacyjno-zawodowe, organizowane                     w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, zostaje od 

roku 2017/2018 dodatkowo wzmocnione zajęciami z doradztwa zawodowego w klasach VII, a w przyszłości klasach VIII.  

Działanie to powinno zagwarantować uczniom i ich rodzicom wszechstronne wsparcie                w procesie decyzyjnym wyboru szkoły i kierunku kształcenia, oraz udział 

uczniów                              w grupowych zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, zorganizowanych w formie obowiązkowych zajęć lekcyjnych.  
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W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane               w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia 

i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i 

stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.  

 

III. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE:  

 

 
a) CELE OGÓLNE UKIERUNKOWANE NA:  

 

 Samopoznanie: - zainteresowania (zainteresowania, a zawód), - umiejętności i zdolności (dlaczego należy się nimi kierować przy wyborze zawodu, określone umiejętności 

w wybranych zawodach), - cechy charakteru i temperamentu (wymagane w różnych zawodach), - stan zdrowia (przeciwskazania zdrowotne w określonych zawodach), - 

określanie przez uczniów swoich indywidualnych zasobów - mocnych i słabych stron,  Poznanie wybranych zawodów:  -  przykłady zawodów w określonych branżach, - 

ścieżki kształcenia, - aktualna klasyfikacja szkolnictwa zawodowego (czym są kwalifikacje wyodrębnione w zawodach),  Określenie przez uczniów swoich preferencji 

zawodowych,   Rynek pracy (zawody deficytowe i nadwyżkowe, zawody przyszłości)  Realizację celów związanych z karierę zawodową,  Przygotowanie młodzieży do 

podjęcia  trafnych decyzji edukacyjno - zawodowych, wyboru szkoły ponadpodstawowej  zgodnej z zainteresowaniami i uzdolnieniami  oraz do roli  pracownika na 

współczesnym rynku pracy,  Przygotowanie uczniów do radzenia sobie z ciągłymi zmianami,   Kształtowanie proaktywnych postaw  we współczesnym świecie.  
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b) CELE SZCZEGÓŁOWE:  

Program  doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII – TEMATY SPOTKAŃ: 10 godzin dydaktycznych  

KLASA VII:  

1. Wprowadzenie do zajęć z doradztwa zawodowego. Mocne i słabe strony.  

2. Zainteresowania.  

3. Zdolności i umiejętności.  

4. Predyspozycje zawodowe.  

5. Czynniki trafnego wyboru zawodu. Osobowość zawodowa. 

6. Przygotowanie do zmian w życiu człowieka w kontekście planowania kariery.  
7. Motywacja.  

8. Praca w zespole. 

9. Świat zawodów.  

10. Kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy.  

 

KLASA VIII: ( 10 godzin dydaktycznych)  

1. System edukacji w Polsce.  

2. Cele edukacyjne i zawodowe. Poznanie ścieżek realizacji planów zawodowych.   

3. Autoprezentacja. Rozmowa kwalifikacyjna. 



 4. Współczesny rynek pracy.  

5. Ja na obecnym rynku pracy. Praca jako wartość.  

6. Zawód moich marzeń. Zawody przyszłości.  

7. Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych.  

8. Dokumenty aplikacyjne - Curriculum Vitae i List Motywacyjny.  

9. Co warto wiedzieć o szkołach zawodowych? Rekrutacja.  

10. Alternatywne drogi dojścia do zawodu.  

 
IV. EFEKTY działań w zakresie doradztwa zawodowego:  

 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:   
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 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.   Sporządzać CV  i List Motywacyjny.   Skutecznie się zaprezentować  również na rozmowie kwalifikacyjnej.  

Zachować się asertywnie.   Dopasować kompetencje do zawodu.   Sprawnie się komunikować .  Przewidzieć skutki działań.  

 
V. Do realizacji programu doradztwa zawodowego w szkole podstawowej można wykorzystać :   

 

 wycieczki do szkół zawodowych   spotkania z przedstawicielami zawodów   organizowanie konkursów zawodoznawczych  udział w przedsięwzięciach lokalnych: 

targi szkół, giełdy, tzw. dni otwarte  wycieczki do firm, itp.   

 

VI. Opis ról i zadań osób realizujących Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego:  

 Dyrektor.  Doradca zawodowy.   Koordynator – doradca zawodowy.   Wychowawcy szczególnie klas VII w roku szkolnym 2017/2018, a w przyszłości również klas 

VIII.  Pedagog, psycholog.  Nauczyciel bibliotekarz- gromadzenie aktualnych publikacji.   

7  

 

 Pozostali nauczyciele uczący różnych przedmiotów-korelacja.   Podział zadań wg kompetencji, wiedzy, doświadczenia i umiejętności w zakresie orientacji zawodowej.  
 

         „Nie ma sprzyjającego wiatru dla tego, kto nie wie dokąd płynie”.                /Seneka/  

 

                                                                                                                Opracowała:  

 

                                                                                                Agnieszka Jakubowska-Cetnar                                                                                                             doradca 

zawodowy 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY PROGRAM  DORADZTWA ZAWODOWEGO  



w Szkole Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” 

 w roku szkolnym 2016/2017 – 2018/2019 

 

PODSTAWA PRAWNA REALIZACKJI PROGRAMU  

 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) zobowiązuje placówki oświatowe do „przygotowania 

uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia”.  

 
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r . - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr203, poz. 1966, Nr 228, poz.2258 oraz z 2004r., Nr 

96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) dotyczy zasadności zatrudnienia w szkole doradcy zawodowego.  

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 

2001r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416) nakładają na dyrektorów i rady pedagogiczne „obowiązek organizacji 

wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu".  

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013.532 z dnia 7 maja 2013 r.). Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej... prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.  

 
 

• System doradztwa zawodowego jest kompatybilny priorytetami Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy w ramach Programu Rozwoju Edukacji w Warszawie w 

latach 2013 – 2020.  

 

 

 

CELE OGÓLNE 

 

• Przygotowanie uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej  metodami aktywnymi do wyboru kierunków kształcenia i zawodu poprzez samopoznanie, poznanie rynku 

pracy 

• Przygotowanie uczniów do radzenia sobie z ciągłymi zmianami we współczesnym świecie  

• Kształtowanie proaktywnych postaw we współczesnym świecie pos 

• Wspieranie uczniów w doradzaniu kierunków dalszego kształcenia, wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie 

• Wspieranie nauczycieli i rodziców w organizowaniu wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE  

 

Uczeń po odbyciu cyklu szkoleń w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum powinien: 

• Posiadać informacje na temat różnych grup zawodowych (charakter wykonywanej parcy, wymagania do konkretnego zawodu, przeciwskazania zdrowotne 

• Rozwija swoje zainteresowania i umiejętności, wie jak się uczyć 



• Rozwija umiejętność pracy w zespole (komunikatywność, zaangażowanie, właściwe relacje społeczne 

• Prezentuje postawę szacunku do pracy 

• Zna czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu 

• Rozwija umiejętność podejmowania decyzji 

• Jest otwarty i przygotowany na wyznawania współczesnego świata (gotowość do zmian) 

• zdobyć aktualną  wiedzę z zakresu rynku edukacyjnego, rynku pracy, zawodów przyszłości , kierunków studiów 

• znać swoje predyspozycje zawodowe, mocne i słabe strony i ograniczenia, umiejętności, zainteresowania i uzdolnienia 

• sprecyzować swoje zainteresowania, zdolności i możliwości w zakresie mocnych i słabych stron 

• nabyć umiejętności opracowania indywidualnego planu działania – myślenie o swoje przyszłości  

• świadomie umieć zaplanować swoją ścieżkę edukacyjno – zawodową (karierę zawodową)  

• być aktywny i mobilny zawodowo na rynku pracy 

Rodzice zostaną zaangażowani w proces Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego. Po zakończeniu trzyletniego cyklu rodzice: 

• zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu rynku edukacyjnego w Warszawie – oferty szkół, kształcenie zawodowe, zdobywanie kwalifikacji zawodowych 

• zapoznają się z lokalnym rynkiem pracy 

• zostaną uświadomieni o istotnej roli rodzica/ opiekuna prawnego w procesie przygotowania dziecka do wyborów edukacyjno – zawodowych 

• uzyskają pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych dziecka i wspólnym planowaniu drogi zawodowej 

• zostaną wskazane źródła informacji – informatory, publikacje, adresy internetowe  
Nauczyciele 

• potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów 

• wykorzystują wiedzę o uczniu, pomagają mu określając jego ścieżkę edukacyjną i zawodową  

• umożliwiają rozwój zainteresowań i dolności uczniów 

• realizują tematy zawodoznawcze 

• wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji sugerując pracę ze specjalistą 

• wyposażeni w materiały dydaktyczne, pakiet narzędzi diagnostycznych na poziomie klasy II i III gimnazjum oraz VII i VIII klasy szkoły podstawowej, scenariusze 

zajęć do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego  

• w ramach WDN zostaną przeszkoleni do przez szkolnego doradcę zawodowego do prowadzenia zajęć warsztatowych   

• zapewnienie dostępu do aktualnych informacji z zakresu doradztwa zawodowego – strony WCIES i KOWEZIU 

• analizują losy absolwentów 
 

ZASOBY 

• sale wyposażone w rzutniki multimedialne  

• programy komputerowe i płyty CD, DVD, filmy zawodoznawcze KOWEZIU  

• biblioteka szkolna – kącik (SzOK – Szkolny Ośrodek Kariery)  

• szafa z dostępnymi teczkami zawodowymi  

• materiały psychoedukacje  (literatura, gra edukacyjna „Story Cubes”) 

• szkolny doradca zarodowy  

• nauczyciele wos-u, wychowawcy, nauczyciele przedmiotów  



 

GRUPA DOCELOWA (ADRESACI) 

 

Program realizowany jest w trzech modułach, którym objęci są wszyscy uczniowie klas II – III gimnazjum oraz VII i VIII szkoły podstawowej  

 

KOORDYNATOR I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMY 

 

Dyrektor szkoły, szkolny doradca zawodowy, wychowawcy klas  
 

WSPÓŁPRACA 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 16, WCIES metodyk doradców zawodowych Pani M. Polkowska 

Centrum Kształcenia Praktycznego, Salon Edukacyjny Perspektywy 

 

METODY i FORMY PRACY 

• pogadanka 

• tworzenie portfolio  

• warsztaty psychoedukacyjne 

• testy 

• ankiety 

• wycieczki zapoznawcze i targi edukacyjne, giełdy szkół,  

• spotkania z przedstawicielami zawodów 

• kwestionariusze 

 

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 ponadgimnazjalną / ponadpodstawową zgodną z jego zainteresowaniami 

▪ współpracować w zespole 

▪ sporządzić CV i list motywacyjny 

▪ skutecznie zaprezentować się  

▪ zachować się asertywnie 

▪ dopasować kompetencje do zawodu 



▪ sprawnie się komunikować 

▪ przewidzieć skutki działań  

TREŚCI PROGRAMOWE  

MODUŁ 0 

Klasa VII szkoły podstawowej  

1. Lekcje wychowawcze (zawodoznawcze) realizowane na podstawie 4 scenariuszy WCIES (była klasa 1 gimnazjum) 

2. Lekcje z doradcą zawodowym  

• Mocne i słabe strony 

• Zdolności i umiejętności 

• Zainteresowania  

• Predyspozycje zawodowe 

• Osobowość zawodowa 

• Przygotowanie do zmian w życiu człowieka w kontekście planowania kariery 

• Motywacja 

• Praca w zespole 

• Świat zawodów 

• Kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy 

 

MODUŁ I 

 

Klasa VIII szkoły podstawowej  

1. Lekcje z doradcą zawodowym   

• System edukacji w Polsce  

• Cele edukacyjne i zawodowe 

• Współczesny rynek pracy  

• Ja na rynku pracy 

• Praca jako wartość  

• Zawody przyszłości  

• Dokumenty aplikacyjne  

• Autoprezentacja 

• Co warto wiedzieć o szkołach zawodowych? 

• Alternatywne drogi dojścia do zawodu  

 

MODUŁ II „Praca jako wartość” 

 

 Klasa II gimnazjum  

2. Lekcje wychowawcze (zawodoznawcze) realizowane na podstawie 4 scenariuszy WCIES 

• Osobowość zawodowa 

• Predyspozycje zawodowe 



• Temperament 

• Praca jako wartość 

• Zawody przyszłości  

• Wycieczka „Turniej zawodów”  

3. Lekcje wychowawcze z wykorzystaniem kwestionariuszy  

 

• Ankieta uzdolnień – „W czym jestem dobry?” 

• Typy osobowości według Hollanda – ankieta  

• Jak nie denerwować się przed klasówką / egzaminem  

• Ankieta umiejętności 

• Gra edukacyjna – bohaterowie bajek i baśni  

• Gra edukacyjna „Story Cubes” 

• Filmy o zawodach ze strony KOWEZIU 

• Wycieczka zawodoznawcza – „Turniej zawodów” 

2)  Lekcje wiedzy o społeczeństwie 

• Życie szkoły (zawody np.: nauczyciel, pedagog, bibliotekarz, pracownik obsługi i administracji, administrator sieci) 

• Społeczeństwo i jego funkcjonowanie (zawody np.: prawnik, filozof, politolog) 

• Mój udział w życiu gospodarczym (zawody: sfery bankowej i ekonomicznej) 

• Przekształcenia ustroju gospodarczego w Polsce po 1989 roku (zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnymi) 

• Pojęcie i funkcjonowanie giełdy w gospodarce rynkowej (giełda edukacji, giełda pracy) 

• Gospodarka rynkowa (stała aktywność zawodowa) 

 

1) Lekcje informatyki: 

• Organizacja pracy i przepisy bhp (motywacja do pracy przy komputerze), 

• Edytory graficzne (zdolności plastyczne, wyobraźnia), 

• Tworzenie witryny WWW (rozwijanie wyobraźni twórczej), 

• Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym (koncentracja uwagi, zdolności matematyczne, rozwiązywanie problemów),  

• Tworzenie baz danych (zdolności organizacyjne, umiejętność tworzenia struktur informatycznych) 

• Budowa wewnętrzna komputera (zawody: elektronik, operator sieci) 

• Sposoby komunikacji użytkownika z komputerem (zawody: grafik komputerowy, architekt, kompozytor) 

 

2) Lekcje przedmiotowe: informacje dotyczące zawodów wynikające z treści nauczania 

 

 

MODUŁ III „Planowanie przyszłości – IPD, rynek edukacji i pracy. 

Klasa III gimnazjum  

1) Lekcje wychowawcze (zawodoznawcze) realizowane na podstawie  scenariusza WCIES 

• System edukacyjny – różne ścieżki kariery 



• Kwalifikacji i kompetencje uniwersalne 

• Wyznaczanie celów 

• Rynek pracy  

• Opracowanie IPD (Indywidualnego Programu Doradztwa ZAawodowego) 

 

2) Lekcje wychowawcze z wykorzystaniem kwestionariuszy  

 

• Oferta edukacyjna dla gimnazjalisty, 

• Mój rozwój zawodowy – plan kariery „1, 3, 5, 8” 

• Symulacja punktów – wybór szkoły – symulacja rekrutacji 

• Kwestionariusz skłonności zawodowych – E. Lis i J. Wroniecka  

• Kwestionariusz zainteresowań zawodowych i predyspozycji (kierowniczych, społecznych, metodycznych, innowacyjne, przedmiotowe) 

• Strategie, które pomogą w wyborze zawodu 

• Ankieta „W czym jestem mistrzem” 

• Mój stan zdrowia – przeciwskazania zdrowotne zawodowe 

• Wycieczka zawodoznawcza – Centrum Kształcenia Praktycznego i Perspektywy PKiN w Warszawie  

 

3) Lekcje WOS-u: 

 

➢ Lokalny i krajowy rynek pracy (list motywacyjny CV), Świat pracy (aktywność, mobilność zawodowa,  kreatywność w kraju za granica) 

➢ Mobilność zawodowa jako zjawisko cywilizacyjne 

➢ Samodzielna działalność gospodarcza (jak zostać przedsiębiorcą?) 

➢ Rola i zadania Polski w Unii Europejskiej (polityka edukacyjna) 

➢ Poznajemy zawody przyszłości 

➢ Działalność gospodarcza człowieka (odkrywanie aktywnych i twórczych postaw do pracy i nauki) 

➢ Przedsiębiorstwo-podmiot gospodarki rynkowej (przykłady ścieżek awansu pracowników, wymagane zdolności i umiejętności konieczne do rozpoczęcia 

działalności gospodarczej) 

➢ Wykonanie teczki zawodowa  

4) Lekcje przedmiotowe: informacje dotyczące zawodów wynikające z treści nauczania 

5) Ankieta informacyjna o dziecku dla rodzica  

 

EWALUCACJA WPDZ 

 

Ewaluacji poddawani są uczniowie, wypełniając ankietę po zakończeniu bloku z doradztwa zawodowego. Podsumowania dokonują wychowawcy klas, które w formie 

pisemnej przekazują szkolnemu doradcy zawodowemu.  Na ich podstawie szkolny doradca zawodowy dokona modyfikacji WPDZ i przedstawi do zaopiniowania Radzie 

Rodziców i Radzie Pedagogicznej.  

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  



 

L.p. ZADANIE Realizator Termin 

1 Zaopiniowanie WSDZ  

doradca zawodowy 

IX-2017  

2 SzOK-u w bibliotece szkolnej  dyrektor szkoły, doradca zawodowy, bibliotekarz cały rok szkolny 

3 Zaprowadzenie i aktualizacja szkolnej tablicy 

zawodoznawczej 

 

doradca zawodowy,  pedagog, dyrektor 

 

cały rok szkolny 

4 Psychoedukacja rodziców (spotkania, warsztaty, 

prelekcje , konsultacje) 

5 Przeprowadzenie 10 zajęć przez doradcę zawodowego w 

klasach VII i VIII 

cały rok szkolny  

6 Przeprowadzanie lekcji z WOS-u, techniki i informatyki nauczyciele  

7  Przeprowadzanie lekcji wychowawczych WCIE (4 

scenariusze na poziomach klas)   

wychowawcy klas I semestr  

8 Zorganizowanie wycieczek do CKP, turniej zawodów, 

targi edukacyjne  

Dyrektor, doradca zawodowy  III – IV  

9 Omówienie dokumentacji i kryteriów przyjęć uczniów 
do szkół ponadgimnazjalnych 

Dyrektor, doradca zawodowy III-IV 

10 Realizacja II etapu grantu BE „Zawodowa droga do 

przyszłości” – uczniowie klas III gimnazjum  

Szkolny doradca zawodowy  Rok szkolny 2017/2018  

11 Badanie losów absolwentów Zespół zadaniowy IX 

 

 

 

 

TEMATYKA  GODZIN Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS VII I VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

zaproponowany przez doradców zawodowych powiatu starogardzkiego  

(opracowany na spotkaniu szkolnych doradców zawodowych)  

 

Klasa VII  

1. Zainteresowania, pasje  

2. Motywacja  

3. Cechy charakteru - mocne i słabe strony  

4. Temperament i jego wpływ na wybór zawodu  

5. Wartości  

6. Kompetencje kluczowe  

7. Zawody - zmiany na rynku pracy (zawody przyszłości i przeszłości)  

8. Przedsiębiorczość - czy warto być przedsiębiorczym?  



9. Asertywność - komunikacja  

10. Stres - jak sobie radzić z emocjami?  

Klasa VIII  

1. Co ma wpływ na moją dalszą drogę kształcenia?  

2. Autoprezentacja  

3. Lokalny rynek pracy (w tym zawody nadwyżkowe i deficytowe)  

4.  System szkolnictwa - ścieżki kształcenia  

5. Oferta edukacyjna powiatu starogardzkiego  

6. Źródła informacji edukacyjnych  

7. Zasady rekrutacji do szkół, logowanie  

8. Podstawy prawne dotyczące zatrudniania osób młodocianych  

9. Niebezpieczeństwa, zagrożenia, BHP  

10. Indywidualna ścieżka kształcenia  

 # CV i listy motywacyjne - jak pisać? 

 

 

 

 

 

 
 


