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I. Oddziały przedszkolne oraz klas I-III 

Celem doradztwa zawodowego w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III jest zapoznanie dzieci  

z wybranymi zawodami na rynku pracy, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji 

oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.  

 

Działania z zakresu doradztwa 
zawodowego 

 

Metody i formy 
realizacji działań 

Terminy 
realizacji 
działań 

Osoby 
odpowiedzialne 

za realizację 
działań 

Podmioty, z którymi 
szkoła współpracuje 
przy realizacji działań 

Kształtowanie umiejętności 
przedstawienia siebie. 
Odkrywanie swoich zainteresowań 
i mocnych stron oraz wskazywanie 
sposobu ich rozwijania. 
Wspieranie uczniów w podejmowaniu 
różnych zadań oraz dokonywaniu oceny 
ich skuteczności. 
Zapoznanie uczniów ze znaczeniem 
własnych zainteresowań 

Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne 
Filmy edukacyjne 
Gry i zabawy 
Konkursy 
Uroczystości klasowe 
i szkolne 
Autoprezentacja 
Warsztaty doskonalące 
umiejętności w zakresie 
komunikacji 
interpersonalnej 

IX 2019 – VI 
2020 
wg kalendarza 
XII 2019 

Nauczyciel zajęć 
edukacyjnych 
Pedagog szkolny 
Psycholog szkolny 

Rodzice 
Szkoły uczestniczące 
w konkursach 
 

Zapoznanie uczniów z pojęciem "zawód" 
oraz różnymi zawodami. 
Wskazywanie znaczenia zdolności, 
zainteresowań i predyspozycji 
w wykonywaniu danego zawodu. 
Zachęcanie do odgrywania różnych ról 
zawodowych podczas zabawy 

Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne 
Udział przedstawicieli 
różnych zawodów 
z zajęciach 
edukacyjnych 
Wycieczki do zakładów 
pracy 
Uroczystości klasowe i 
szkolne 
Zajęcia rozwijające 
zainteresowania 
Drama 

IX 2019– VI 
2020 
wg kalendarza 

Nauczyciel zajęć 
edukacyjnych 
 

Przedstawiciele 
różnych zawodów 
 

Zapoznanie uczniów z zawodami w ich 
otoczeniu. 
Zapoznanie z pojęciem "praca" oraz jej 
znaczeniem w życiu człowieka. 
Kształcenie u uczniów umiejętności 
posługiwania się przyborami 
i narzędziami zgodnie z ich 
przeznaczeniem 

Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne  
Wycieczki do zakładów 
pracy 
Zajęcia rozwijające 
zainteresowania 

IX 2019 – VI 
2020 

Nauczyciel zajęć 
edukacyjnych 
Pedagog szkolny 
Opiekunowie kół 
zainteresowań 

Przedsiębiorcy, 
pracodawcy 
Rodzice 

Kształtowanie u uczniów potrzeby 
uczenia się i zdobywania nowych 
umiejętności.  
Zachęcanie uczniów do wskazywania 
tych treści, których lubią się uczyć. 
Rozwijanie umiejętności zdobywania 
wiedzy z różnych źródeł i zachęcanie 
do korzystania z nich 

Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne 
Konkursy 
Uroczystości klasowe i 
szkolne 
Filmy edukacyjne 
Zajęcia rozwijające 
zainteresowania 

IX 2019 – VI 
2020 
wg kalendarza 

Nauczyciel zajęć 
edukacyjnych 
Opiekunowie kół 
zainteresowań 

Rodzice 
Szkoły podstawowe 
uczestniczące 
w konkursach 

Zachęcanie uczniów do planowania 
własnego rozwoju – Kim będę 
w przyszłości. 

Kształcenie umiejętności planowania 
swoich działań lub działań 
zespołu/grupy. Wspieranie uczniów 
w samodzielnym podejmowaniu decyzji 
w sprawach bezpośrednio ich 
dotyczących 

Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne 
Warsztaty doskonalące 
współdziałanie w grupie 
Gry i zabawy 
Zajęcia rozwijające 
zainteresowania 

IX 2019 – VI 
2020 
 

Nauczyciel zajęć 
edukacyjnych 
Pedagog szkolny 
Psycholog 
Opiekunowie kół 
zainteresowań 

Rodzice – 
przedstawiciele 
różnych zawodów 



 

 

Zapoznanie rodziców z Programem 
realizacji wewnątrzszkolnego systemu 
doradztwa zawodowego  
Włączenie rodziców w realizację 
Programu 

Prelekcja, pogadanki, 
spotkania grupowe 
i indywidualne 

X 2019 
 
X 2019 – VI 
2020 

Nauczyciele 
obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych 
 

 

II. Oddziały klas IV-VI 

Celem doradztwa zawodowego w klasach IV-VI jest poznanie własnych zasobów, zapoznanie 

uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i aktywnej postawy 

uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych 

sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań.  

Działania z zakresu doradztwa 
zawodowego 

Metody i formy 
realizacji działań 

Terminy 
realizacji 
działań 

Osoby 
odpowiedzialne 

za realizację 
działań 

Podmioty, z którymi 
szkoła współpracuje 
przy realizacji działań 

Kształcenie umiejętności określania 
własnych uzdolnień i zainteresowań oraz 
kompetencji, swoich mocnych stron i 
możliwości ich wykorzystania w różnych 
dziedzinach życia 

Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne 
Zajęcia rozwijające 
zainteresowania 
Konkursy 
Uroczystości klasowe i 
szkolne 
Warsztaty doskonalące 
umiejętności 
w zakresie komunikacji 
interpersonalnej 

X-XI 2019 
IX 2019 – VI 
2020 
wg kalendarza 
 

Wychowawca 
oddziału 
Nauczyciele 
wszystkich 
obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych 
Opiekunowie kół 
zainteresowań 
Psycholog szkolny, 
Pedagog szkolny 

Rodzice 
Szkoły uczestniczące 
w konkursach 
 

Zachęcanie uczniów do podejmowania 
działań w sytuacjach zadaniowych. 
Kształcenie umiejętności oceniania swoich 
działań i formułowania wniosków 

Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne 
Zajęcia rozwijające 
zainteresowania 
Konkursy 
Uroczystości klasowe i 
szkolne 
Warsztaty doskonalące 
kompetencje 
w zakresie samooceny 

X 2019 – VI 
2020 
wg kalendarza 
 

Wychowawca 
oddziału 
Nauczyciele 
wszystkich 
obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych 
Opiekunowie kół 
zainteresowań 
Psycholog szkolny, 
pedagog szkolny 

Rodzice 
 

Kształcenie umiejętności prezentowania 
swoich zainteresowań, uzdolnień na forum 
grupy/oddziału/szkoły 

Konkursy 
Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne 
Zajęcia rozwijające 
zainteresowania 
Okolicznościowe 
uroczystości 
Drama 
Prezentacje 
Autoprezentacje 

X 2019 – VI 
2020 
wg kalendarza 

Wychowawca 
oddziału 
Nauczyciele 
wszystkich 
obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych 
Opiekunowie kół 
zainteresowań 
 

Rodzice 

Zapoznanie uczniów z różnymi grupami 
zawodów (specyfiką pracy) 
oraz możliwościami różnych ścieżek 
dojścia do określonych zawodów 

Wycieczki 
zawodoznawcze 
Spotkania 
z przedstawicielami 
zawodów 
Konkursy o tematyce 
zawodoznawczej 
Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne 
Filmy zawodoznawcze 

X 2019 – VI 
2020 
wg kalendarza 

Doradca zawodowy 
Pedagog 
Psycholog 
Nauczyciele 
obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych 

Przedstawiciele  
różnych zawodów 
Przedsiębiorcy, 
pracodawcy 

Zapoznanie uczniów z czynnikami 
wpływającymi na wybory zawodowe, 
znaczeniem pracy w życiu człowieka, rolą 

Zajęcia warsztatowe 
Filmy zawodoznawcze 
Konkursy o tematyce 

X 2019 - VI 
2020 
wg kalendarza 

Pedagog szkolny 
Psycholog 
Wychowawcy 

Rodzice 



 

 

pieniądza i jego związkiem z pracą zawodoznawczej 
Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne 

oddziału 

Zapoznanie uczniów z różnymi sposobami 
zdobywania wiedzy oraz wskazanie 
optymalnego indywidualnego sposobu 
nauki. Wskazywanie możliwości 
samodzielnego docierania do informacji i 
korzystania z różnych źródeł 

Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne 
Konsultacje 
indywidualne 
Autoprezentacja 
Prelekcje 

X 2019 – VI 
2020 

Nauczyciele 
obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych 
Wychowawca 
oddziału 
Pedagog szkolny 
Psycholog 

Rodzice 

Kształcenie u uczniów potrzeby 
samodzielnego podejmowania decyzji 
w sprawach dotyczących własnej osoby 

Warsztaty doskonalące 
umiejętności 
projektowania własnej 
ścieżki edukacyjno-
zawodowej 
Konsultacje 
indywidualne 
Ankiety/testy 

II 2019 – VI 
2020 

Pedagog szkolny 
Psycholog 
Wychowawca 
oddziału 

Rodzice 

Zapoznanie rodziców z Programem 
realizacji wewnątrzszkolnego systemu 
doradztwa zawodowego (z głównymi 
celami i działaniami, znaczeniem udziału 
rodziców w procesie informacyjno-
doradczym). 
Włączenie rodziców w realizację Programu 

Prelekcja, pogadanki, 
spotkania grupowe 
i indywidualne 

XI 2019 
XI 2019 – VI 
2020 

Nauczyciele 
obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych 
Doradca zawodowy 
Pedagog szkolny 

 

III. Oddziały klas VII-VIII 

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII jest poznanie własnych zasobów, zapoznanie 

uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i aktywnej postawy 

uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych 

sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań.  

Działania z zakresu doradztwa 
zawodowego 

Metody i formy 
realizacji działań 

Terminy 
realizacji 
działań 

Osoby 
odpowiedzialne 

za realizację 
działań 

Podmioty, z którymi 
szkoła współpracuje 
przy realizacji działań 

Uświadamianie uczniom wpływu stanu 
zdrowia na dalsze wybory 
edukacyjno-zawodowe i zadania 
zawodowe. 
Rozwijanie u uczniów zdolności 
rozpoznawania własnych zasobów 
(zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, 
kompetencje, predyspozycje zawodowe). 
Kształcenie umiejętności określania 
własnych możliwości i ograniczeń 
w zakresie wykonywania zadań 
zawodowych oraz uwzględniania ich 
w planowaniu ścieżki 
edukacyjno-zawodowej 

Zajęcia warsztatowe 
Imprezy 
okolicznościowe 
Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne 
Zajęcia rozwijające 
zainteresowania.  
Autoprezentacja 
Zajęcia z wychowawcą 

X 2019 
X 2018 – VI 
2019 
wg kalendarza 

Nauczyciel 
doradztwa 
zawodowego 
Wychowawca 
oddziału 
Nauczyciele 
obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych 
Pedagog szkolny 
Psycholog 
 

Powiatowy Urząd 
Pracy 

Zapoznanie uczniów z różnymi 
kwalifikacjami zawodowymi, 
możliwościami ich uzyskania  

Warsztaty 
zawodoznawcze 
Filmy zawodoznawcze 
Targi edukacyjne 
Konkursy o tematyce 
zawodowej 
Informator do szkół 
ponadpodstawowych 

IV 2019 
X 2019 – VI 
2020 
wg kalendarza 

Nauczyciel 
doradztwa 
zawodowego  
Pracownik 
Wychowawca 
oddziału 
Nauczyciele 
obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych 

Powiatowy Urząd 
Pracy 



 

 

Zapoznanie uczniów z oczekiwaniami 
pracodawców i preferencjami rynku pracy 
oraz współczesnym rynkiem pracy 
(regionalnym lokalnym) 

Warsztaty 
Filmy zawodoznawcze 
Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne 

X 2019 – VI 
2020 

Nauczyciel 
doradztwa 
zawodowego 
Pedagog szkolny 
Psycholog 

Powiatowy Urząd 
Pracy 
 

Uświadomienie uczniom znaczenia pracy 
w życiu człowieka. Zapoznanie uczniów z 
wartościami związanymi z pracą i etyką 
zawodową 

Prelekcje 
Filmy zawodoznawcze 
Konkursy o tematyce 
zawodowej 
Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne 
Godziny 
z wychowawcą 

X 2019 – VI 
2020 

Nauczyciel 
doradztwa 
zawodowego  
Pedagog szkolny 
Psycholog 
Nauczyciele 
obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych 
Wychowawca 
oddziału 

Rodzice 

Kształcenie u uczniów umiejętności 
autoprezentacji 

Autoprezentacja 
Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne 
Zajęcia z wychowawcą 
Filmy zawodoznawcze 
Prelekcje 
Drama 
 

X 2019 – VI 
2020 
 

Nauczyciel 
doradztwa 
zawodowego  
Wychowawca 
oddziału 
Nauczyciele 
obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych 

Rodzice 

Zapoznanie uczniów z aktualną sytuacją 
na polskim i europejskim rynku pracy 

Konsultacje 
indywidualne i grupowe 
Prelekcje 

X 2019 – VI 
2020 

Nauczyciel 
doradztwa 
zawodowego  

Powiatowy Urząd 
Pracy 

Zapoznanie uczniów z ofertą szkół 
ponadpodstawowych, źródłami wiedzy w 
tym obszarze 

Filmy edukacyjno-
zawodoznawcze 
Tworzenie bazy 
danych 
Informator 
Tworzenie gazetki 
informacyjnej  

X 2019 – VI 
2020 

Nauczyciel 
doradztwa 
zawodowego  
Pedagog szkolny 
Nauczyciel 
bibliotekarz 

Rodzice 

Zapoznanie uczniów, nauczycieli, rodziców 
z kryteriami przyjęć do szkół 
ponadpodstawowych. Zapoznanie uczniów 
ze strukturą systemu edukacji.Zapoznanie 
uczniów z korzyściami wynikającymi 
z uczenia się przez całe życie 

Filmy edukacyjno-
zawodoznawcze 
Godziny 
z wychowawcą 
Informator 
Gazetka informacyjna  

II półrocze roku 
szkolnego 
2019/2020 

Nauczyciel 
doradztwa 
zawodowego  
Pedagog szkolny 
 

Powiatowy Urząd 
Pracy 

Zapoznanie uczniów z możliwościami 
wyboru dalszej ścieżki 
edukacyjno-zawodowej. Wskazanie 
uczniom – zgodnie z ich zasobami – celów 
i planów edukacyjno-zawodowych. 
Wskazanie uczniom konsekwencji 
wynikających z podjętych wyborów 
edukacyjno-zawodowych 

Prelekcje 
Konsultacje 
indywidualne 
Obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne 

X 2019 – VI 
2020 

Nauczyciel 
doradztwa 
zawodowego  
Pedagog szkolny 
Nauczyciel 
bibliotekarz  
Pedagog szkolny 
Psycholog 
Wychowawca 
oddziału 
Nauczyciele 
obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych 

Powiatowy Urząd 
Pracy 
 

Zapoznanie uczniów z instytucjami 
i osobami wspierającymi planowanie 
ścieżki edukacyjno-zawodowej 

Prelekcje  
Konsultacje 
indywidualne 

X 2019 – VI 
20120 

Nauczyciel 
doradztwa 
zawodowego  
Wychowawca 
oddziału 

Powiatowy Urząd 
Pracy 
 

Prowadzenie zajęć przygotowujących 
uczniów do świadomego planowania 
kariery i podjęcia roli zawodowej 

Tematyka zajęć 
zgodna z Programem 
doradztwa 
zawodowego dla klasy 
VII i VIII 

IX 2019 – VI 
2020 

Nauczyciel 
prowadzący 
doradztwo 
zawodowe  

Powiatowy Urząd 
Pracy 
 



 

 

Zebranie informacji dotyczących 
zainteresowań, uzdolnień i umiejętności 
uczniów. 
Diagnoza zainteresowań i predyspozycji 
osobowościowych uczniów 

Ankiety/testy 
Obserwacja 
Rozmowy 
indywidualne 
Konsultacje zbiorowe 

X 2019 – VI 
2020 

Nauczyciel 
doradztwa 
zawodowego  
Pedagog szkolny 
Psycholog 
Wychowawca 
oddziału 

Poradnia 
psychologiczno-
pedagogiczna 
Rodzice 

Zapoznanie rodziców z Programem 
realizacji wewnątrzszkolnego systemu 
doradztwa zawodowego (z głównymi 
celami i działaniami, znaczeniem udziału 
rodziców w procesie informacyjno-
doradczym). 
Włączenie rodziców w realizację Programu 

Prelekcja, pogadanki, 
spotkania grupowe 
i indywidualne 

X 2019 
XI 2019 – VI 
2020 

Nauczyciel 
doradztwa 
zawodowego  
Pedagog szkolny 
Wychowawca 
oddziału 

 

Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie 
informacji edukacyjnych i zawodowych dla 
uczniów, nauczycieli, rodziców 

Dział informacyjny w 
bibliotece szkolnej 
(system edukacji 
w Polsce, regionie, 
instytucje rozwijające 
zdolności i talenty 
uczniów itp.) 
Doradztwo 
edukacyjno-zawodowe 
(dane o szkołach, 
informacje o 
zawodach, program 
realizacji 
wewnątrzszkolnego 
systemu doradztwa 
zawodowego na rok 
szkolny 2019/2020 itp.) 

X 2019 – VI 
2020 
 
 

Nauczyciel 
doradztwa 
zawodowego  
 

 

Udostępnianie narzędzi diagnostycznych 
oraz scenariuszy zajęć. 
Prowadzenie punktu konsultacyjnego. 
Grupy wsparcia dla nauczycieli 

Ankiety/testy 
Scenariusz zajęć 
Konsultacje 
indywidualne 
i zbiorowe 

X 2019 – VI 
2020 

Nauczyciel 
doradztwa 
zawodowego  
Pedagog szkolny 
Psycholog 

Poradnia 
psychologiczno-
pedagogiczna 
Powiatowy Urząd 
Pracy 
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