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1. WSTĘP  

 

Niniejszy Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) stanowi ogół        

działań podejmowanych przez Szkołę Podstawową nr 66 im. M. Skłodowskiej - Curie w Poznaniu              

w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. Motywem            

przewodnim prowadzonych działań doradczych jest rozwijanie kompetencji kluczowych, które         

mają wartość uniwersalną i ponadczasową w świecie nieustannych zmian oraz realizacja treści            

programowych z zakresu doradztwa zawodowego, określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 16            

sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.  

Działania skierowane są do uczniów na wszystkich etapach kształcenia. Działania          

w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I-VI 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. Doradztwo            

zawodowe w klasach I-VI jest realizowane na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu            

kształcenia ogólnego. 

Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII 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. Doradztwo zawodowe w klasach VII -               

VIII jest realizowane na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego.  

 

1.1. ZAŁOŻENIA WSDZ 

 

Wybór ścieżki edukacyjno - zawodowej nie jest jednorazowym aktem, a procesem, który            

dokonuje się przez całe życie. Składają się na niego decyzje podejmowane na przestrzeni lat. Na               

wybór satysfakcjonującego zawodu składa się wiele komponentów. Wśród nich najważniejsze to:           

poznanie siebie (samoświadomość), wiedza na temat zawodów i ścieżek edukacyjnych oraz na            

temat rynku pracy, cechy osobowościowe ucznia, zainteresowania, umiejętności, mocne strony,          

wyznawane wartości, czynniki emocjonalne i zdrowotne, a także wpływ otoczenia i własna            

motywacja. Działania wszystkich podmiotów w ramach WSDZ mają przysłużyć się do           

podejmowania przez uczniów bardziej przemyślanych decyzji, inspirować do planowania ścieżki          

kariery, wyznaczania sobie celów i wytrwałego ich osiągania. WSDZ ma charakter działań            
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planowanych, obejmujących: 

● wspieranie uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej: wyboru szkoły         

ponadpodstawowej, przygotowania do planowania kariery edukacyjno-zawodowej oraz       

udzielanie wszelkich informacji na ten temat, jak również przygotowanie ich do           

ustawicznego uczenia się, przyjęcia postawy proaktywnej na rynku edukacyjnym i rynku           

pracy, 

● wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji WSDZ oraz w planowaniu lekcji           

przedmiotowych i zajęć związanych z wyborem ścieżki edukacyjno-zawodowej przez         

uczniów, 

● wspieranie rodziców podczas wyboru przez ich dziecko ścieżki kariery         

edukacyjno-zawodowej.  

 

 1.2. CELE OGÓLNE WSDZ  

 

Głównym celem WSDZ jest zaplanowanie i realizacja działań z zakresu doradztwa           

zawodowego, opartych na współpracy doradcy zawodowego, członków Rady Pedagogicznej,         

rodziców, organizacji zewnętrznych, takich jak Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży          

w Poznaniu, których adresatami są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 66 im. M. Skłodowskiej -              

Curie w Poznaniu, ich rodzice, a także nauczyciele (nauczyciele są zarazem realizatorami, ale             

również beneficjentami działań doradczych). Owe działania mają przygotować uczniów do          

świadomego planowania swojej ścieżki edukacyjno - zawodowej.  

 

  

2. AKTY PRAWNE REGULUJĄCE REALIZACJĘ DORADZTWA ZAWODOWEGO 

W SZKOLE 

● Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997, nr 78 poz 483) 

● Ustawa prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. 

w  sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1675) 

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach - Dz. U. 2017 poz. 1591  
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● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół, Dz. U. 2017, poz.703 

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli - Dz. U. 2017, poz. 

649 

● Ustawa z dnia 7 września 1991 – o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943) 

 

3. CELE SZCZEGÓŁOWE  

 

Celem prowadzonych działań jest kształcenie kompetencji interdyscyplinarnych, które nie         

są przypisane do konkretnego zawodu, lecz mają być bazą osiągania przez uczniów sukcesów na              

ścieżce edukacyjnej i zawodowej niezależnie od obranego kierunku. Zestawem najbardziej          

pożądanych przez pracodawców kompetencji, czyli tzw. zestawem kompetencji przyszłości są          

kompetencje kluczowe. Są one niezbędne każdemu, mają wartość uniwersalną i ponadczasową           

w świecie nieustannych zmian. Poniżej przedstawiono cele szczegółowe w odniesieniu do           

adresatów planowanych działań , tj. uczniów, nauczycieli i rodziców.  

1. Uczniowie: 

● Poznają siebie. 

● Nazywają swoje umiejętności, zainteresowania, talenty, mocne strony. 

● Planują ścieżkę kariery, znają narzędzia, które pomagają zarządzać swoim czasem 

i formułować cele. 

● Posiadają informacje o zawodach, ofercie edukacyjnej i rynku pracy. 

● Podejmują decyzje w oparciu o wiedzę o swoich zasobach.  

2. Nauczyciele: 

● Potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów. 

● Wspierają rodziców i uczniów w procesie wyboru przez dziecko przyszłej ścieżki 

edukacyjno-zawodowej, udzielają informacji, kierują do specjalistów.  

● Rozwijają talenty i zainteresowania uczniów. 

3. Rodzice: 

● Znają ofertę edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego. 

● Wspierają dzieci w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej. 

● Posiadają informacje o możliwościach i zagrożeniach dziecka. 
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4. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ WSDZ  

 
W realizację działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy          

członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele (w tym         

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej), nauczyciel-wychowawca w świetlicy szkolnej, specjaliści        

(m.in. pedagog, psycholog, doradca zawodowy). Poniżej przedstawiono zakres działań z obszaru           

doradztwa dla poszczególnych osób i formę organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa          

zawodowego.  

 

Realizatorzy (partnerzy działań) Działania 

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 orientacji zawodowej     i 
doradztwa zawodowego; 

● organizuje w szkole wspomaganie 
realizacji działań z zakresu orientacji 
zawodowej i doradztwa zawodowego 
poprzez planowanie 
i przeprowadzanie działań mających na 
celu poprawę jakości pracy placówki 
w tym obszarze.  

Doradca zawodowy – koordynator doradztwa 
zawodowego w szkole 

● systematycznie diagnozuje 
zapotrzebowanie uczniów na działania 
związane z realizacją doradztwa 
zawodowego; 

● prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa 
zawodowego, o których mowa w art. 
109 ust. 1 pkt 7 ustawy; 
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● opracowuje we współpracy 
z innymi nauczycielami, w tym 
nauczycielami wychowawcami 
opiekującymi się oddziałami, 
psychologami lub pedagogami, 
program, o którym mowa w § 5 ust. 1, 
oraz koordynacja jego realizacji; 

● wspieranie nauczycieli, w tym 
nauczycieli wychowawców 
opiekujących się oddziałami, 
psychologów lub pedagogów, 
w zakresie realizacji działań 
określonych w programie, o którym 
mowa w § 5 ust. 1; 

● koordynuje działalność 
informacyjno-doradczą realizowaną 
przez szkołę, w tym gromadzenie, 
aktualizacja i udostępnianie informacji 
edukacyjnych 
i zawodowych; 

● realizuje projekt “Uczeń z pasją” – 
w ramach projektu spotkania grupowe 
oraz indywidualne doradztwo kariery 
(IPD) dla uczniów klas VII i VIII, 
którzy zadeklarowali uczestnictwo 
w projekcie. 

Wychowawcy  ● określają mocne strony, predyspozycje, 
zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

● eksponują w trakcie bieżącej pracy 
z uczniami związki realizowanych 
treści nauczania z treściami 
programowymi orientacji zawodowej 
i doradztwa zawodowego;  

● włączają do swoich planów 
wychowawczych zagadnienia 
z zakresu orientacji zawodowej 
i doradztwa zawodowego;  

● realizują tematy związane 
z orientacją zawodową 
i doradztwem zawodowym na 
godzinach wychowawczych;  
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● 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 (w tym nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej) 

● włączają treści doradczych 
w swoje lekcje; 

● kontaktują się z rodzicami 
i przedstawicielami świata różnych 
zawodów w kontekście wykonywanego 
przez nich zawodu oraz możliwości 
zaproszenia klas do ich miejsca pracy; 

● organizują wycieczki, wyjścia 
z aspektem zawodoznawczym. 

 

Nauczyciele - wychowawcy w świetlicy 
szkolnej 

● włączają w zajęcia realizowane 
w świetlicy szkolnej treści z zakresu 
orientacji  zawodowej;  

● organizują w sali kącik 
zawodoznawczy; 

● rozpoznają i wspierają w rozwoju 
zdolności i uzdolnienia uczniów;  

Nauczyciele – wychowawcy w świetlicy 
szkolnej 

● wyświetlają filmy edukacyjne, 
organizują gry i zabawy 
zawodoznawcze; 

Nauczyciele bibliotekarze ● gromadzą i udostępniają publikacje, 
literaturę, informatory, materiały 
z zakresu doradztwa zawodowego; 

Nauczyciele informatyki ● umożliwiają przeprowadzenie 
w pracowni komputerowej ankiet oraz 
różnorodnych kwestionariuszy online; 

6 



 

Psycholog i pedagog szkolny ● prowadzą zajęcia/warsztaty (np. 
w ramach godzin wychowawczych, 
zastępstwo lub inne) z umiejętności 
miękkich (komunikacja, zarządzanie 
sobą w czasie, praca w grupie – 
w zależności od potrzeb); 

● realizują działania wynikające z planu 
wychowawczo - profilaktycznego, 
wpisujące się w działalność doradczą 

Centrum Doradztwa Zawodowego dla 
Młodzieży  

● przeprowadza seminaria informacyjne 
dla uczniów klas VIII, 

● przeprowadza konsultacje dla 
nauczycieli/ psychologów/ pedagogów 
w zależności od potrzeb; 

● prowadzą dodatkowe działania na rzecz 
uczniów, rodziców, nauczycieli 
(zgodnie z ofertą CDZDM). 

 

Inicjatywy w postaci imprez i konkursów ujęte w kalendarzu imprez Szkoły wpisują się             

realizację WSDZ, jako że stanowią one naturalną przestrzeń realizacji i rozwijania zainteresowań            

uczniów, jak również ich prezentacji wobec innych osób.  

 

5. TREŚCI PROGRAMOWE  

 

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem dotyczącym doradztwa zawodowego treści        

programowe uwzględniają cztery moduły tematyczne. Są to kolejno moduły:  
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Działania doradcze realizowane są w zakresie ww. obszarów dla wszystkich klas Szkoły.            

Wraz z wiekiem tematyka jest coraz bardziej pogłębiona i skoncentrowana stricte wokół przyszłości             

zawodowej. Poniżej przytoczono  treści określone przez Rozporządzenie dla poszczególnych klas.  

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I-III:  

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. 
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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. 
 
 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV-VI szkół podstawowych 

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: 
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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; 
3.3.podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 
3.4.posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy            
i niekonwencjonalny; 
3.5.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 sposób nauki; 
3.2.wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć; 
3.3.samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 
 
5. 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. 
 
TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS VII 

I VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

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; 
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. 
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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. 
 
 

6. DIAGNOZA POTRZEB BENEFICJENTÓW 
 
W pierwszej połowie września przeprowadzona została diagnoza, mająca na celu          

rozpoznanie potrzeb beneficjentów WSDZ, tj. uczniów, nauczycieli i rodziców, jak również           
rozpoznać możliwe formy zaangażowania się i współpracy. Beneficjenci mieli okazję wypełnić           
anonimowe ankiety drogą elektroniczną.  
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Z ankiet dla rodziców wynika, że oczekują oni głównie informacji dotyczących           
współczesnych zawodów oraz rynku edukacyjnego, jak i zdiagnozowaniem zasobów swoich dzieci.           
Za najbardziej dogodną formę komunikacji uznali wiadomości w dzienniku internetowym Librus.           
Ponad 85 % badanych wskazała, że mogłaby zaangażować się w działania doradcze poprzez             
wykonywanie z dzieckiem dodatkowych zadań, 40 % rodziców wypełniających ankietę wyraziło           
gotowość uczestnictwa z dzieckiem w Arenie Zawodów i Targach Edukacyjnych.  

Nauczyciele wskazali, że użyteczną dla nich pomocą byłaby baza gotowych scenariuszy           
i materiałów. Wobec tego na stworzony zostanie “Bank pomysłów DZ” - folder z pomocami na               
ogólnodostępnym komputerze.  

Uczniom z kolei najbardziej zależy na poznaniu zawodów i prowadzących do nich ścieżek             
kształcenia oraz na poznaniu regionalnej oferty kształcenia. Uczniowie wskazali również miejsca,           
które chętnie odwiedziłabym w ramach wycieczki zawodoznawczej. Najczęściej wymieniali:         
gabinet księgowej i sąd, pojawiły się również: teatr, gabinet okulisty, restauracja i inne. Część              
uczniów miałaby ochotę wziąć udział w konkursie, w którym należałoby nakręcić filmik dotyczący             
ciekawych zawodów.  

 
7. FORMY I METODY DZIAŁAŃ 

 
Formy i metody działań 

Działania adresowane do 
uczniów 

● Zajęcia „Doradztwo 
zawodowe”; 

● Diagnoza i analiza 
potrzeb uczniów na 
podstawie obserwacji, 
testów doradczych, 
ankiet, wywiadów; 

● Koła zainteresowań; 
● Realizacja treści 

zawodoznawczych na 
lekcjach 
poszczególnych 
przedmiotów; 

● Spotkania 
z przedstawicielami 
różnych zawodów; 

● Spotkania 
z przedstawicielami 
szkół ponad - 
podstawowych / 
uczelni wyższych; 

Działania adresowane do 
rodziców 

● Diagnoza i analiza 
potrzeb rodziców na 
podstawie obserwacji, 
rozmów, ankiet; 

● Przedstawienie założeń 
pracy informacyjno – 
doradczej Szkoły na 
rzecz uczniów; 

● Przedstawienie 
aktualnej oferty 
edukacyjnej 
szkolnictwa na różnych 
jego poziomach; 

 

Działania adresowane do 
nauczycieli 

● Utworzenie 
i zapewnienie 
ciągłości działania 
WSDZ zgodnie ze 
statutem szkoły; 

● Diagnoza i analiza 
potrzeb nauczycieli 
na podstawie 
obserwacji, rozmów, 
ankiet; 

● Tworzenie warunków 
do nabywania 
i aktualizowania 
wiedzy doradczej 
zgodnie ze 
zdiagnozowanymi 
potrzebami, dzielenie 
się wiedzą w ramach 
zespołów; 

● Udostępnianie 
zasobów 
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● Wyjścia i wycieczki 
szkolne; 

● Udział uczniów 
w konkursach; 

● Działanie samorządu 
szkolnego 
i Szklonego Koła 
Wolontariatu; 

 

i materiałów 
doradczych; 

 

Sposoby realizacji  

● Lekcje 
wychowawcze; 

● Lekcje przedmiotowe; 
● Zastępstwa; 
● Zajęcia pozalekcyjne; 
● Wycieczki; 
● Porady indywidualne 

w ramach projektu 
„Uczeń z pasją”. 

● Informacje pojawiające 
się na stronie 
internetowej Szkoły; 

● Korespondencja 
z rodzicami poprzez 
dziennik elektroniczny; 

● Zebrania rodziców 
(z wychowawcą); 

● Rozmowy indywidualne 
ze szkolnym doradcą, 
wychowawcami, 
nauczycielami 
w ramach konsultacji 
zgodnie z harmono - 
gramem spotkań 
z rodzicami 

● Spotkania zespołów; 
● Rady pedagogiczne; 
● Korespondencja 

w dzienniku 
elektronicznym; 

● Strona internetowa 
szkoły; 

● Konsultacje 
indywidualne/ 
grupowe z doradcą 
lub 
przedstawicielami 
instytucji 
zewnętrznych - 
według potrzeb. 

 
 

8. PLAN I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

ROCZNY PLAN I HARMONOGRAM REALIZACJI WSDZ DLA KLAS I- III 

 Moduł  Tematyka/ 
działanie 

Metoda/Formy Termin Realizatorzy 

Poznanie siebie “Lubię to! Każdy 
ma swoje 
zainteresowania” 
(1.1; 
1.2;1.3.1.4;1.5) 

zabawa grupowa, 
rozmowa, 
indywidualne 
wypowiedzi z 
elementami 
prezentacji 

I semestr nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

Świat zawodów i 
rynek pracy 

Wariant 1. 
Spotkanie z 

rozmowa, 
autoprezentacja 

I semestr  nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, 
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przedstawicielam
i świata różnych 
zawodów 
(2.1;2.2;2.3;2.4;2
.5;2.6) 

dyskusja, 
zabawa 

rodzice, zaproszeni 
goście 

Wariant 2. 
“Zawód moich 
rodziców” 
(2.1;2.2;2.3;2.4;2
.5;2.6) 
 

opowiadanie, 
rozmowa 
kierowana, 
zabawa 
naśladowcza 

I semestr nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

Rynek 
edukacyjny i 
uczenie się przez 
całe życie 

“Ciekawe 
dlaczego warto 
chodzić do 
szkoły” 
(3.1.;3.2) 

praca z tekstem, 
quiz, rozmowa 
kierowana 

II semestr nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

“Detektyw 
Głoska na tropie, 
czyli poszukuję, 
gdy nie wiem” 
(3.3) 

rozmowa, 
wywiad, 
ekspresja twórcza 

II semestr nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

Planowanie 
własnego 
rozwoju i 
podejmowanie 
decyzji 
edukacyjno - 
zawodowych 

“Dzisiejszy Jaś - 
kim będzie jako 
Jan?” 
(4.1;4.2;4.3; 2.3) 

rozmowa 
kierowana, 
pantomima, 
zabawa 
ruchowa,ekspresj
a plastyczna.  

II semestr   psycholog/ 
 pedagog  

 

Powyżej zaproponowane działania mają stanowić pomoc służącą zrealizowaniu treści         

z zakresu doradztwa zawodowego przewidzianego przez ww. rozporządzenie i ich zrealizowanie           

dokładnie w takiej formie nie jest obligatoryjne. Treści będą realizowane na obowiązkowych            

zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, z wykorzystaniem obranych przez          

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej programów, jak również przy okazji różnorodnych         

wycieczek.  

W ramach np. edukacji polonistyczno - społecznej omawiane będą następujące grupy           

zawodów: weterynarz, fotograf, pisarz, tancerz, budowniczy, nauczyciel, konstruktor mostów,         

rolnik, poeta, kolejarz, dietetyk, piekarz, przyrodnik, filozof, aptekarz, krawiec, malarz i in. Przy             

okazji np. wizyty w teatrze uwaga dzieci będzie kierowana również na pracowników teatru i ich               

zadania.  
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ROCZNY PLAN I HARMONOGRAM REALIZACJI WSDZ DLA KLAS IV-VI 

Moduł  Tematyka/ 
działanie 

Metoda/Formy Termin Realizatorzy 

Poznanie siebie Klasa 4: “Moc 
jest ze mną - ja 
też jestem 
Supermanem” 

autorefleksja, 
praca w grupach, 
wizualizacja, 
rozmowa 
kierowana 

rok szkolny 
2019/2020 

wychowawcy  
klas 

Klasa 5:“Ja - to 
znaczy kto? 
 

kalambury, opis 
przypadku, 
rozmowa 
kierowana 

rok szkolny 
2019/2020 

wychowawcy 
klas  

Klasa 6: 
“Poznajemy 
siebie” 

mapa mentalna 
i rozmowa 
kierowana  

rok szkolny 
2019/2020 

wychowawcy 
klas  

Świat zawodów i 
rynek pracy 

Klasa 4: 
“Zawodowy idol 
- czy płotki 
biegają przez 
płotki?” 

zabawa 
dydaktyczna, 
rozmowa 
kierowana, gra 
dydaktyczna, 
dyskusja 
grupowa  

rok szkolny 
2019/2020 

nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

Klasa 5: 
“Zawodowy idol 
- Czy Picasso też 
był kiedyś 
dzieckiem?” 

zabawa 
dydaktyczna, 
rozmowa 
kierowana, gra 
dydaktyczna, 
dyskusja 
grupowa  

rok szkolny 
2019/2020 

nauczyciel 
plastyki 

Klasa 6: “Twój 
zawód”  

projekcja filmu, 
dyskusja  

rok szkolny 
2019/2020 

nauczyciele 
informatyki  

Rynek 
edukacyjny i 
uczenie się przez 
całe życie 

Klasa 4:”Jak 
uczyć się 
szybciej i 
efektywniej? - 
mój 
indywidualny 
styl uczenia się.” 

giełda pomysłów, 
dyskusja; metoda 
przewodniego 
tekstu; 
metoda 
praktyczna; praca 
indywidualna; 
praca w małych 
grupach; mapa 
myśli 

rok szkolny 
2019/2020 

nauczyciele 
przyrody przy 
okazji 
realizowania 
treści z zakresu 
układu 
nerwowego 
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Klasa 5: 
“Przedmioty, 
które lubię - jako 
drogowskazy 
zawodowe” 

praca w grupach; 
wirujące plakaty; 
rysunek; 
autorefleksja 

rok szkolny 
2019/2020 

wychowawcy 
klas  

Klasa 6: 
“Kolorowa 
podróż po 
świecie edukacji”  

autorefleksja; 
praca w grupach; 
dyskusja 

rok szkolny 
2019/2020 

wychowawcy 
klas  

Planowanie 
własnego 
rozwoju i 
podejmowanie 
decyzji 
edukacyjno - 
zawodowych 

Klasa 6: “Mój 
plan działania”  

mapa mentalna i 
rozmowa 
kierowana  

II semestr  wychowawcy 
klas  

Kompetencje 
kluczowe 

Klasa 6 - 
dziewczyny (po 
rekrutacji) 
projekt CDZDM  
“Wzmacnianie 
kompetencji 
przywódczych 
dziewcząt”  

debata 
oksfordzka, 
spotkania z 
kobietami - 
liderkami 

I semestr Mariusz Nowicki 
- psycholog  

Rozwijanie kompetencji kluczowych na wszystkich przedmiotach. 

 

Powyżej zaplanowane działania mają stanowić pomoc służącą realizacji treści zakładanych          

przez Rozporządzenie MEN z dn. 16.08. 2018r. Nauczyciele wychowawcy w celu realizacji treści             

z zakresu doradztwa zawodowego mogą wykorzystać działania zakładane przez siebie w planie            

wychowawczym również we współpracy z innymi podmiotami. Nauczyciele uczący         

poszczególnych przedmiotów niejako przy okazji realizacji treści z danego przedmiotu będą mieli            

na uwadze realizację treści z zakresu doradztwa zawodowego.  

 

ROCZNY PLAN I HARMONOGRAM REALIZACJI WSDZ DLA KLAS VII 

Moduł Tematyka/ 
działanie 

Metoda/Formy Termin Realizatorzy 

Poznanie siebie Realizacja zajęć 
zgodnie  
z programem 
“Postaw na 

zajęcia grupowe  rok szkolny 
2019/2020  

doradca 
zawodowy 
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przyszłość” 

Świat zawodów i 
rynek pracy 

Wycieczki 
zawodoznawcze  

wycieczka rok szkolny 
2019/2020 

wychowawcy 
klas/ rodzice 

Realizacja zajęć 
zgodnie  
z programem 
“Postaw na 
przyszłość” 

zajęcia grupowe rok szkolny 
2019/2020 

doradca 
zawodowy 

Rynek 
edukacyjny i 
uczenie się przez 
całe życie 

Arena Zawodów wyjście  15 listopada 
2019 r.  

wychowawcy 
klas/ rodzice 

Realizacja zajęć 
zgodnie  
z programem 
“Postaw na 
przyszłość” 

zajęcia grupowe rok szkolny 
2019/2020 

doradca 
zawodowy 

Planowanie 
własnego 
rozwoju i 
podejmowanie 
decyzji 
edukacyjno - 
zawodowych 

Realizacja zajęć 
zgodnie  
z programem 
“Postaw na 
przyszłość” 

zajęcia grupowe rok szkolny 
2019/2020 

doradca 
zawodowy 

Rozwijanie kompetencji kluczowych na wszystkich przedmiotach. 

 

W realizację WSDZ dla klas VII aktywnie włączają się partnerzy wymienieni w punkcie             

szóstym - role i działania realizatorów WSDZ.  

 

ROCZNY PLAN I HARMONOGRAM REALIZACJI WSDZ DLA KLAS VIII 

Obszar/ moduł 
tematyczny 

Tematyka/ 
działanie 

Metoda/Formy Termin Realizatorzy 

Poznanie siebie Realizacja zajęć 
zgodnie  
z programem 
“Postaw na 
przyszłość” 

zajęcia grupowe rok szkolny 
2019/2020 

Martyna Pluta - 
doradca 
zawodowy 

Poznanie siebie “Poznaj siebie” konsultacje 
indywidualne dla 
chętnych 
(rozwiązywanie i 
omawianie 

rok szkolny 
2019/2020 
(według potrzeb 
i możliwości) 

Maryna 
Romaniuk - 
pedagog 
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prostych testów 
osobowości i 
zainteresowań) 

Świat zawodów 
i rynek pracy 

“Poznaj 
prawdziwych 
zawodowców” 

projekcja filmów 
edukacyjnych, 
Mapa Karier  

rok szkolny 
2019/2020 

wychowawcy 
klas, nauczyciele 
wchodzący na 
zastępstwa  

Realizacja zajęć 
zgodnie  
z programem 
“Postaw na 
przyszłość” 

zajęcia grupowe rok szkolny 
2019/2020 

doradca 
zawodowy 

Arena Zawodów  wyjście  15 listopada 2019 wychowawcy/ 
rodzice 

Rynek 
edukacyjny 
i uczenie się 
przez całe życie 

Targi 
Edukacyjne  

wyjście  6-8 marca 2020  wychowawcy/ 
rodzice 

Realizacja zajęć 
zgodnie  
z programem 
“Postaw na 
przyszłość” 

zajęcia grupowe rok szkolny 
2019/2020 

doradca 
zawodowy 

Planowanie 
własnego 
rozwoju i 
podejmowanie 
decyzji 
edukacyjno - 
zawodowych 

“System 
szkolnictwa 
w Polsce”  

seminarium I semestr roku 
szkolnego 
2019/2020 

Centrum 
Doradztwa 
Zawodowego dla 
Młodzieży  

“Procedura 
rekrutacyjna do 
szkół 
ponadpodstawo - 
wych z 
elementami 
oferty 
edukacyjnej” 

seminarium II semestr roku 
szkolnego 
2019/2020 

Centrum 
Doradztwa 
Zawodowego dla 
Młodzieży 
 

Poznanie siebie/ 
planowanie 
własnego 
rozwoju  

coaching  konsultacje 
indywidualne - 
pomoc w 
odnalezieniu 
swojej ścieżki 
i wyboru szkoły 
ponadpodstawo- 
wej 

rok szkolny 
2019/2020 
(według potrzeb 
i możliwości) 

Monika Łukasik - 
coach  

Poznanie siebie/ konsultacje metoda IPD  rok szkolny Martyna Pluta - 
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planowanie 
własnego 
rozwoju  

indywidualne Indywidualny 
Plan Działania) 

2019/2020 
(według potrzeb 
i możliwości) 

doradca 
zawodowy 

Rozwijanie kompetencji kluczowych na wszystkich przedmiotach. 

 

W realizację WSDZ dla klas VIII aktywnie włączają się partnerzy wymienieni w punkcie             

szóstym - role i działania realizatorów WSDZ.  

 

ROCZNY PLAN I HARMONOGRAM REALIZACJI WSDZ – ELEMENTY WSPÓLNE DLA 

WSZYSTKICH KLAS 

Zadanie Osoba 

odpowiedzialna 

Odbiorcy Termin Metoda i formy 

pracy 

Zapoznanie Rady  
Pedagogicznej 
z WSDZ 

Doradca 

zawodowy  

Rada 

Pedagogiczna 

27.09.2019 r.  Rada 

szkoleniowa 

Zapoznanie rodziców 

z WSDZ 

Wychowawcy 

klas 

Rodzice 

uczniów klas I -    

VIII 

28.10. 2019 r.  Zebranie 

rodziców; 

dokument 

zamieszczony w 

plikach szkoły 

(Librus) 

Stworzenie 

w bibliotece półki 

doradczej z folderami 

szkół 

ponadpodstawowych i 

materiałami dla 

nauczycieli  

Opiekun  

biblioteki,  

doradca 

zawodowy, 

uczniowie  

Wszyscy 

uczniowie, 

rodzice, 

nauczyciele  

marzec 2020r.  Gromadzenie 

i udostępnianie 

materiałów 

dotyczących 

wyboru dalszej 

ścieżki 

edukacyjno - 

zawodowej 

Realizacja tematyki z 

zakresu doradztwa 

edukacyjno – 

zawodowego na 

poszczególnych 

Nauczyciele 

przedmiotów 

I - VIII Cały rok 

szkolny 

2019/2020 

Metody 

przewidziane 

przez nauczycieli 

przedmiotu na 

daną lekcję 
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lekcjach (zgodnie 

z podstawą 

programową) 

Realizacja tematyki 

z zakresu doradztwa 

zawodowego 

w ramach lekcji 

wychowawczych 

Wychowawcy 

klas podczas zajęć 

z wychowawcą 

IV- VIII Cały rok 

szkolny 

2019/2020 

Zajęcia grupowe 

prowadzone 

metodą 

warsztatową lub 

inną, jaką 

wybierze 

nauczyciel 

Udział uczniów 

w zajęciach 

rozwijających 

zainteresowania 

Nauczyciele 

prowadzący kółka  

zainteresowań 

I - VIII Cały rok 

szkolny 

2019/2020 

Metody 

dostosowane 

przez 

nauczyciela 

prowadzącego 

zajęcia 

Wycieczki 

z zauważeniem treści 

związanych 

z doradztwem 

zawodowym 

Wychowawcy 

klas i nauczyciele  

przedmiotów 

I - VIII Cały rok 

szkolny 

2019/2020 

Zajęcia w terenie 

 

 

9. DZIAŁANIA WSDZ DLA NAUCZYCIELI I DLA RODZICÓW 

9.1. Dla nauczycieli 

● warsztaty dla liderów WSDZ - zespołów nauczycielskich (wrzesień 2019), 

● szkolenie dla Rady Pedagogicznej (wrzesień 2019), 

● baza scenariuszy i materiałów na ogólnodostępnym komputerze (październik 2019), 

● konsultacje indywidualne/ warsztaty dla chętnych nauczycieli (według 

zapotrzebowania, rok szkolny 2019/2020). 

9.2. Dla rodziców  

● materiały informacyjne dotyczące rekrutacji, aktualności z zakresu doradztwa 

zawodowego poprzez Librus (rok szkolny 2019/2010), 
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● konsultacje indywidualne (podczas konsultacji znajdujących się w kalendarzu 

szkoły). 

● spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji (II semestr, według potrzeb 

i możliwości). 

 

10. INSTYTUCJE DO WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI DZIAŁAŃ 

W ZAKRESIE WSDZ 

● Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży,  

● Uczelnie wyższe, 

● Szkoły – dni otwarte, 

● Przedsiębiorcy lokalni, 

● Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. 

 

11.  EWALUACJA 

● Narzędzia do diagnozy potrzeb - ankiety dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 

● Analiza wyników diagnozy potrzeb wraz z rekomendacjami, 

● Informacje na stronie internetowej Szkoły na temat odbywających się w danym czasie form 

współpracy z instytucjami zewnętrznymi, konkursów i imprez, 

● Narzędzie do ewaluacji: ankiety dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 

● Analiza wyników ewaluacji wraz z rekomendacjami do dalszej pracy, 

● Sprawozdania z konkursów, 

● Informacja na stronie internetowej Szkoły dotycząca zajęć pozalekcyjnych, kółek 

zainteresowań.  

 

12.  ZAŁĄCZNIKI 

● Program Doradztwa Zawodowego “Postaw na przyszłość” dedykowany klasom VII i VIII,           

Martyna Pluta i Anna  Grzesiak – Pajek, 2018r.  

● Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I – III szkoły podstawowej           

z proponowanymi scenariuszami, Bożena Czapla i inni. Ośrodek Rozwoju Edukacji,         

Warszawa 2017  

● Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV – VI szkoły podstawowej           

z proponowanymi scenariuszami, Jolanta Brzezińska – Lauk i inni. Ośrodek Rozwoju          

Edukacji, Warszawa 2017  
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● Poznański Ramowy Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dla Szkół        

Podstawowych opracowany przez CDZdM, Poznań, 2018 r.  

 

WSDZ w trakcie realizacji może być modyfikowany, weryfikowany i aktualizowany          

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, w taki sposób, by jak najlepiej odpowiedzieć na            

zdiagnozowane potrzeby naszych uczniów. 
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14. Netografia  

https://indywidualni.pl/edustrefa/wewnatrzszkolny-system-doradztwa-zawodowego-krok-po-kroku 

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

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2018.168.0001675,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodo

wej-w-sprawie-doradztwa-zawodowego.html 
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