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I. Charakterystyka programu. 

Szczegółowy program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego realizowany jest w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 4 w Rzeszowie, ul. 

Staroniwska 55. 35-101 Rzeszów oraz opiera się na treściach programowych z zakresu 

doradztwa zawodowego dla oddziałów przedszkolnych, dla klas I-VI szkół podstawowych 

oraz dla klas VII-VIII zgodnych z rozporządzeniem MEN z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie 

doradztwa zawodowego. 

Działania z zakresu doradztwa zawodowego w klasach 0-VI realizowane są przez 

wychowawców, nauczycieli oraz pedagoga szkolnego i obejmują następujące treści: 

- Poznanie siebie- hobby, umiejętności, spędzanie czasu wolnego 

-Poznanie własnych zasobów-uzdolnienia, mocne strony, podejmowanie działań w 

sytuacjach zadaniowych 

- Świat zawodów i rynek pracy- definicja pracy, różne grupy zawodów, czynniki wpływające 

na wybór zawodu. 

-Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie-różne sposoby zdobywania wiedzy, ulubione 

przedmioty szkolne, różne źródła wiedzy oraz próby samodzielnego docierania do nich 

-Planowanie własnego rozwoju oraz podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych- Kim 

chcę zostać w przyszłości, planowanie swoich działań oraz próby samodzielnego 

podejmowania decyzji.  

 Działania z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII przewidują 20 godzin 

dydaktycznych podzielonych na dwa lata nauki( po 10 godzin dla klas VII i VIII). Zajęcia 

prowadzone przez doradcę zawodowego pomogą uczniom i ich rodzicom w świadomej 

decyzji dotyczącej dalszej ścieżki kształcenia oraz trafnym wyborze przyszłego zawodu. 

Program obejmuje następujące obszary działań: 

-praca z uczniami, 

-współpraca z rodzicami 



4 
 

- współpraca z nauczycielami, wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym 

Szkolny Program doradztwa Zawodowego dla klas VII-VIII składa się z realizacji 

czterech obszarów tematycznych: 

1. Poznawanie własnych zasobów. 

W tym obszarze uczniowie rozpoznają swoje mocne i słabe strony, pasje, zainteresowania, 

wartości i zdolności. Określą własną hierarchię potrzeb, dowiedzą się czym jest motywacja, 

kreatywność i przedsiębiorczość i jaką rolę spełniają te czynniki w planowaniu własnej ścieżki 

edukacyjno-zawodowej. 

2. Świat zawodów i rynek pracy. 

Obszar ten pomoże uczniom w zdobyciu wiedzy na temat rodzajów spotykanych zawodów 

oraz charakterystyki poszczególnych zawodów. Wskaże uczniom wartości związane z pracą i 

etyką zawodową oraz pomoże dokonać im autoprezentacji. 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie. 

Uczniowie przeanalizują oferty szkół ponadpodstawowych w Rzeszowie i szkół wyższych pod 

względem możliwości dalszego kształcenia oraz określą znaczenie uczenia się przez całe 

życie. 

4. Planowanie własnego rozwoju oraz podejmowanie decyzji edukacyjno-

zawodowych. 

W tym obszarze uczniowie nauczą się jak planować własną ścieżkę edukacyjną oraz jak 

umiejętnie planować i zarządzać czasem. Poznają również podstawowe narzędzia radzenia 

sobie ze stresem i nieoczekiwanymi trudnościami oraz nauczą się jak pisać dokumenty 

aplikacyjne. 

II. Cele programu. 

Cel główny: 

-przygotowanie uczniów do trafnego wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia 
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Cele szczegółowe: 

-wdrażanie uczniów do samopoznania, analizy swoich mocnych i słabych stron, 

-pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących wybory zawodu i szkoły 

-przygotowanie uczniów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stres, bezrobocie, 

problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy 

-zachęcanie uczniów do poznania różnych grup zawodowych 

III.  Zadania przy realizacji programu. 

-gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych dla 

danego poziomu kształcenia 

- systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informację oraz pomoc w 

planowaniu kształcenia i kariery zawodowej 

- udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom 

- prowadzenie zajęć grupowych aktywizujących i wspierających uczniów w świadomym 

planowaniu dalszej ścieżki kształcenia oraz podjęciu roli zawodowej 

- w przypadku spraw trudnych, kierowanie do specjalistów: doradców zawodowych w 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy 

- współpraca z Radą Pedagogiczną  

-współpraca z instytucjami wspierającymi szkolny program doradztwa zawodowego: 

kuratorium oświaty, OHP, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy 

IV. Treści nauczania 

Klasa VII 

1. Doradca zawodowy. Kto to taki?- Cel ogólny: Identyfikowanie osób i instytucji 

wspomagających planowanie kariery i wyjaśnianie, w jakich sytuacjach korzystać z ich 

pomocy. 
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2. Wstęp do preorientacji zawodowej- Cel ogólny: Komunikacja interpersonalna. 

Uświadamianie sobie roli i znaczenia autoprezentacji oraz komunikacji 

interpersonalnej w grupie. Doskonalenie umiejętności słuchania oraz budowania 

precyzyjnych wypowiedzi w grupie. 

3. Jaki jestem? Moje mocne i słabe strony. Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności 

dostrzegania, nazywania i wykorzystywania swoich mocnych stron. 

4. Ja w moich oczach. Cel ogólny: Rozpoznawanie własnych zasobów, zainteresowań, 

zdolności, kompetencji. 

5. Współpraca w grupie jako ważny element życia społecznego. Cel ogólny: Rozwijanie 

umiejętności pracy w zespole. 

6. Moje umiejętności- moje sukcesy. Cel ogólny: Rozpoznawanie własnych zasobów, 

zainteresowań, zdolności, kompetencji. 

7. Zarządzanie sobą w czasie. Cel ogólny: Doskonalenie umiejętności organizacji czasu 

wolnego i zarządzania sobą w czasie. 

8. Rozpoznaje swoje aspiracje. Cel ogólny: Określanie aspiracji i potrzeb w zakresie 

własnego rozwoju i możliwości sposobu ich realizacji. 

9. Autoprezentacja- czyli sztuka przedstawiania siebie. Cel ogólny:  Dokonywanie 

autoprezentacji. 

10. Kreatywność -co to jest i do czego mi się przyda? Cel ogólny: Kształtowanie myślenia 

kreatywnego w obszarze samopoznania, rozwiązywania problemów, pracy 

zespołowej. 

 

 

Klasa VIII 

 

1. Moje zdolności i uzdolnienia. Cel ogólny: Rozpoznawanie własnych zasobów, 

zainteresowań, zdolności, kompetencji. 

2. Temperament jak z bajki. Cel ogólny: Rozpoznawanie własnych zasobów, 

zainteresowań, zdolności, kompetencji. 



7 
 

3. Ograniczenia czy możliwości? Cel ogólny: rozpoznawanie własnych ograniczeń 

jako wyzwań w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych. 

4. Jakie wartości są dla mnie ważne? Cel ogólny: Charakteryzowanie wartości z 

uwzględnieniem wartości pracy i etyki zawodowej. 

5. Ku własnym wyborom. Cel ogólny: Zwiększanie wiedzy w kontekście dokonywania 

wyborów edukacyjno-zawodowych oraz rozwijanie kluczowej umiejętności  z 

zakresu asertywności. 

6. Sposoby radzenia sobie z trudnościami w podejmowaniu decyzji. Cel ogólny: 

rozwijanie umiejętności wspierających proces podejmowania decyzji. 

7. Wolontariat wstępem do kariery. Cel ogólny: Analizowanie znaczenia i możliwości 

doświadczania pracy. 

8. Zawody wokół nas. Cel ogólny: Wyszukiwanie i analizowanie informacji na temat 

zawodów oraz charakteryzowanie wybranych zawodów uwzględniając 

składowych ich opisów, w tym dróg ich zdobywania. 

9. Nowe zawody na rynku pracy. Cel ogólny: Wyszukiwanie i analizowanie informacji 

na temat zawodów oraz charakteryzowanie wybranych zawodów uwzględniając 

składowych ich opisów, w tym dróg ich zdobywania. 

10. Szkoła podstawowa i co dalej? Moja edukacyjna przygoda. Cel ogólny: 

Charakteryzowanie systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji 

pozaszkolnej. 

 

V. Metody i formy pracy 

Metody i formy pracy wykorzystywane w klasach 0-VI: 

-mini wykłady i zajęcia warsztatowe w ramach godzin wychowawczych, 

-spotkania z przedstawicielami zawodów, 

-wycieczki ukierunkowane na poznawanie różnego rodzaju zawodów 

-indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego 

- informacje o doradztwie zawodowym na stronie internetowej szkoły 
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 Metody wykorzystywane na zajęciach doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII 

-metody aktywizujące- burza mózgów, dyskusje 

-metody testowe(kwestionariusze, ankiety, testy) 

-metody audiowizualne- filmy edukacyjne, programy multimedialne, zasoby Internetu, 

prezentacje multimedialne 

- mini wykłady 

-pogadanki 

-wywiady 

-gry i zabawy 

 Wśród form pracy z uczniami klas VII-VIII przeważać będzie forma warsztatowa: 

-zajęcia warsztatowe służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania rozwoju i 

kariery zawodowej 

- zajęcia warsztatowe służące samopoznaniu i określaniu predyspozycji wyznaczających 

rozwój zawodowy i karierę zawodową 

-zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i 

współdziałania- 

-zajęcia warsztatowe uczące umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych ( CV i list 

motywacyjny). 

  Na zajęciach prowadzona będzie również obserwacja oraz diagnoza zapotrzebowania 

na działania doradcze prowadzone w szkole oraz organizacja spotkań z przedstawicielami 

różnych zawodów w tym rodziców wykonujących ciekawe zawody. 

VI. Przewidywane efekty 

Wdrożony Szkolny Program Doradztwa Zawodowego pomoże uczniom: 
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- poznać swoje zainteresowania, predyspozycje, mocne i słabe strony oraz ich znaczenie w 

wyborze zawodu, 

- zrozumieć jak ważne dla własnego rozwoju obecnego i przyszłego jest ciągłe kształcenie i 

doskonalenie 

-poznać źródła stresu i sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

- poznać podstawowe podziały zawodów oraz wymagania, stanowisko pracy, czynności, 

przeciwwskazania zdrowotne interesujących go zawodów 

- poznać źródła informacji o ofertach szkół ponadpodstawowych 

- nauczyć się pisania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) 

 VII. Ewaluacja   

Ewaluacja realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego dokonywana jest na bieżąco na 

podstawie rozmów z uczniami ( informacja zwrotna), rodzicami, wychowawcami klas oraz 

pedagogiem szkolnym. Ewaluacja odnosi się do wszystkich rodzajów działań z uczniami: 

udzielanej informacji, rozmów z uczniami, pracy grupowej. 

 

 

 

 

 

       Opracowała Ewelina Wrzos-Gołojuch 


