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Spis treści: 

1. Wprowadzenie 

 

Zgodnie z ustawą program powinien zawierać treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz 

możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi – a zatem informacje 

edukacyjnozawodowe, informacje dotyczące rynku pracy i informacje dotyczące samopoznania.  

 

Podstawy prawne : 

Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w klasach VII - VIII szkoły podstawowej reguluje ustawa z dnia 14 

grudnia 2016 r. oraz Rozporządzenie MEN z dnia 16.08.2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego, oraz z dnia 11 lutego 2019 r. w 

sprawie doradztwa zawodowego. 

 Prawo oświatowe, w którym zapisano, że system oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku 

kształcenia, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

jako jedne z podstawowych form działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły. Szczegółowe regulacje wprowadzają 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, między innymi w sprawie doradztwa zawodowego, w sprawie ramowych planów 

nauczania dla publicznych szkół oraz w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. System oświaty zapewnia w szczególności : dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do 



wymogów rynku pracy, kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w 

życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i 

metodycznych, przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. 

 

 

 

 
2. Główne obszary działań, cele programu. 

Główne obszary działań: 

 poznawanie siebie, zawodów, udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej. 

 autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych, kompetencje twarde i miękkie 

 planowanie własnego rozwoju 

 analiza potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na rynku pracy. 

 pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego. 

 konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów. 

 pomoc w  wyborze i  nabywaniu kwalifikacji zawodowych. 

 pomoc w budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno-zawodowego. 

 określenie zgodności predyspozycji uczniów. 

 poruszanie się na rynku pracy. 

 realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli pracownika, 



 kształtowanie gotowości do wejścia na rynek pracy; 

  rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie. 

Cele programu: 

  Celem doradztwa zawodowego w klasie 7  i 8 szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego 

planowania ścieżki swojej kariery i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki przy wsparciu 

doradcy zawodowego. 

 

3.  Warunki i sposoby realizacji programu: 

Warunki i sposoby realizacji programu:  

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji:  

a. podczas wynikających z ramowych planów nauczania grupowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, które są prowadzone 

przez doradcę zawodowego; 

 b. podczas: - zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

- wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w bieżącej pracy z uczniami, zajęcia prowadzone przez doradcę 

zawodowego, nauczycieli i wychowawców na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych;  

c. podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole lub poza nią, np. konkursy 

zawodoznawcze, wycieczki z wychowawcą itp.  

4. Zadania szkolnego Doradcy Zawodowego i nauczycieli: 

 Szkolny koordynator  współpracuje z nauczycielami, wychowawcami i szkolnymi specjalistami. 



 Wspólnie: - diagnozują potrzeby i zasoby uczniów;  

- wspierają rodziców i uczniów w procesie doradczym i informacyjnym;  

- przygotowują młodzież do podjęcia trafnych decyzji o dalszym kształceniu i aktywności zawodowej; 

 - wskazują źródła informacji o świecie zawodów;  

- przygotowują rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych; 

 - kształtują świadomość uczniów dotyczącą odpowiedzialności za własną przyszłość zawodową; 

 - wspierają uczniów niepełnosprawnych w decyzjach edukacyjno - zawodowych;  

- wzmacniają myślenie o karierze zawodowej w perspektywie procesu podejmowania decyzji i uczenia się przez całe życie; 

 - kształtują proaktywną postawę wobec zmian na rynku pracy; 

 - kształtują proaktywną postawę osób niepełnosprawnych na rynku pracy. 

 

 

 

 

Tematyka zajęć w klasach 7 
 

Czas trwania  Termin  
 
Zgodnie z planem 10 godzin dla 
każdego oddziału  

Wszyscy jesteśmy zdolni!  45 minut 
Kompetencje kluczowe .  45 minut 
Kompetencje miękkie.  90 minut 



Murarz własnej kariery.  45 minut 
Umiejętności, a zawód  45 minut  
Moje umiejętności 45 minut 
Kto nam jest potrzebny ? Zawody 
przyszłości 

45 minut  

Mapa karier- warsztat 
multimedialny  

45 minut  

Kompetencje okiem pracodawców 45 minut   
Co po szkole? System edukacji w 
Polsce. 

45 minut   

 
 
Tematyka zajęć w klasach 8 
 

Czas trwania  Termin  
Zgodnie z planem 10 godzin dla 
każdego oddziału 

Wszyscy jesteśmy zdolni!  45 minut 
Kompetencje kluczowe .  45 minut 
Kompetencje miękkie.  90 minut 
Murarz własnej kariery.  45 minut 
Umiejętności, a zawód  45 minut  
Moje umiejętności  45 minut 
Kto nam jest potrzebny ? Zawody 
przyszłości 

45 minut 

Moja przyszłość edukacyjno-
zawodowa 

45 minut  

Mapa karier- warsztat 
multimedialny  

45 minut  

Co po szkole? System edukacji w 45 minut  



Polsce. 
 


