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PROGRAM ZAJĘĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO 
DLA UCZNIÓW KL. VII i VIII 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 307 W WARSZAWIE  
 

1. Podstawa prawna:  
 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania dla publicznych szkół. (Dz.U. 2017 poz. 703), 
§2. 1. Ramowy plan nauczania określa: 
pkt.  3) minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; - minimum 10 
godzin w roku, w klasie VII i w kl. VIII szkoły podstawowej.  
 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej 
(Dz.U. 2017 poz. 356) 
 

Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Szkoła 
prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 
Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma 
nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w 
środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz 
organizacja i zarządzanie projektami. 
 

- Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2017 poz. 59), 
Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: 
19)  przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia; 
 

Art. 109. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 
7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 
 

ust. 6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są organizowane dla uczniów klasy VII i VIII 
szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum. 
ust. 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, prowadzonych w 
ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
 

- Ustawa Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 
grudnia 2016 r. (Dz.U.2017 poz. 60), 
Art. 292.  
1. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w 
art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, są realizowane w oparciu o program 
przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez 
dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  
2. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, 
kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z 
potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi. 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/860
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/860
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/860
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- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 poz. 649). 
§ 17. 2. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności: 
pkt.  3 d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 
 
- 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),  
§ 18. W przypadku szkoły podstawowej /…/ organizuje się  zajęcia związane z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu, które uzupełniają działania szkoły i placówki w zakresie 
doradztwa zawodowego.  
 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie 
doradztwa zawodowego ( Dz. U. 2018 poz. 1675) 
§ 2. 1. Publiczne /.../, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy 
wychowania przedszkolnego, publiczne szkoły, /.../ realizują doradztwo zawodowe przez 
prowadzenie zaplanowanych i systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów 
i słuchaczy w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.  
.  

2. Założenia programu:  
 

Opracowany Program zajęć doradztwa zawodowego jest spójny z obowiązującym w szkole 
Programem Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego i Treściami 
Programowymi z zakresu doradztwa zawodowego zawartymi w Rozporządzeniu MEN w 
sprawie doradztwa zawodowego. Zakłada on, że wybór zawodu jest procesem długofalowym 
i wynikającym z predyspozycji, doświadczeń oraz decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu 
lat życia człowieka.  Na wybór zawodu mają wpływ różne czynniki: wyznawane wartości, 
wiedza o samym sobie, wiedza na temat różnorodnych zawodów, ścieżek edukacyjnych oraz 
potrzeby i sytuacja na rynku pracy. Bardzo ważne jest planowe i systematyczne realizowanie 
działań z zakresu doradztwa zawodowego od najmłodszych lat szkolnych, aby przygotować 
uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. 
 

3. Cele ogólne programu:  
 

Głównym celem programu jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego wyboru 
dalszej ścieżki kształcenia i później wykonywanego zawodu. Zakłada to konieczność 
kształcenia w uczniach konkretnych umiejętności niezbędnych w różnych rolach zawodowych 
i społecznych.  

Program w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII maj 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.  
Celem doradztwa edukacyjno – zawodowego w klasie VII i VIII jest przygotowanie uczniów do 
odpowiedzialnego planowania własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej przy wsparciu doradcy 
zawodowego, nauczycieli i rodziców.  
 

Program zawiera cele ogólne:  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000649
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000649
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000649
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- poznanie samego siebie, swoich mocnych i słabych stron, kształtowanie umiejętności 
samooceny, 
- przygotowanie do świadomego wyboru szkoły, a następnie zawodu zgodnie z własnymi 
zainteresowaniami i możliwościami,  
- przekazanie informacji na temat różnych zawodów i profesji,  
- analizę informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy,  
- rozwijanie umiejętności efektywnego uczenia się, poszerzania zainteresowań, rozwijanie 
umiejętności uczenia się przez całe życie, 
- kształtowanie szacunku do pracy,  
- kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, komunikacji, odpowiedzialności za 
powierzone zadanie i pracy w zespole,  
- budowanie w uczniach pozytywnych postaw wobec kształcenia zawodowego, 
- przekazanie uczniom informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz 
możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami 
zawodowymi. 
 

4. Treści szczegółowe programu:  
 

3. Uczniowie klas VII - VIII: 

● Poznanie siebie: 

Uczeń:   

- określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych; 

- rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, 

predyspozycje zawodowe);  

- dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej 

informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;  

- rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-

zawodowych; 

- rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań 

zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;  

- określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich 

realizacji;  

- określa własną hierarchię wartości i potrzeb.  

 

● Świat zawodów i rynek pracy: 

Uczeń:  

- wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane 

zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich 

uzyskiwania;  

- porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami 

pracodawców;  

- wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z 

uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;  
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- uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;  

- analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;  

- wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;  

- dokonuje autoprezentacji.  

 

●  Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie:  

Uczeń:  

- analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości 

dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;  

- analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych 

zasobów;  

- charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji 

pozaformalnej i nieformalnej;  

- określa znaczenie uczenia się przez całe życie.  

 

● Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych:  

Uczeń:  

- dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy 

wsparciu doradczym;  

- określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;  

- identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-

zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;  

- planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych 

wyborów.  
 

5. Metody pracy:  
 

- ćwiczenia grupowe,  
- debata: „za i przeciw”, 
- burza mózgów,  
- dyskusja problemowa,  
- mini wykład, 
- rozwiązywanie problemów,  
- autoprezentacja, 
- indywidualne ćwiczenia tematyczne,  
- projekt tematyczny,  
- ćwiczenia praktyczne,  
- analiza przypadku,  
 
 
 

6. Formy techniki pracy doradczej :  
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- indywidualna,  
- grupowa 

 

7. Oczekiwane efekty: 
 

W zakresie WIEDZY uczeń:  
● zna pojęcia związane z tematyka rynku pracy i kwalifikacji zawodowych, 
● zna swoje możliwości psychofizyczne i predyspozycje zawodowe,  
● rozumie zależność między zainteresowanymi a wyborem zawodu, 
●  zna umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w równych rolach 

zawodowych i społecznych, 
● zna ofertę szkoło ponadpodstawowych i zasady procesu rekrutacji, 

 

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI uczeń:  
● umie rozwijać swoje zainteresowania,  
● wykorzystuje wiedze z zakresu doradztwa zawodowego dla określenia własnych 

predyspozycji, zdolności, umiejętności i zainteresowań,  
● potrafi dokonać autoprezentacji,  
● potrafi przygotować dokumentacje rekrutacji edukacyjnej lub zawodowej,  
● samodzielnie lub z pomocą doradcy planuje dalszą ścieżkę rozwoju edukacyjno – 

zawodowego, 
 

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH uczeń:  
● skutecznie współpracuje z kolegami w zespole,  
● przyjmuje otwartą i refleksyjną postawę wobec przekonań, sposobu postepowania 

innych ludzi,  
● rozwiązuje konflikty powstające podczas pracy zespołowej,  

 

8. Sposoby ewaluacji:  
 

- pytania ewaluacyjne,  
- ćwiczenia ewaluacyjne,  
- rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami,  
- informacje uzyskiwane od absolwentów na temat dalszej ścieżki edukacji i wyboru szkoły.  
 

9. Tematy zajęć:  
Klasa VII: 

1. Moja przyszłość edukacyjno – zawodowa. System edukacji i obecne w nim ścieżki 
kształcenia. 

2. Zwody w moim najbliższym otoczeniu. 
3. Zawody zanikające.  
4. Jak planować przyszłość edukacyjno – zawodową. Podejmowanie decyzji.  
5. Umiejętności a zawód.  
6. Moje mocne i słabe strony.  
7. Sposoby rozwijania własnych zainteresowań.  
8. Kompetencje na rynku pracy. Czego poszukują pracodawcy u swoich pracowników? 

9. Praca w grupie, jako przykład kompetencji kluczowej.  
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10. Kwalifikacje przypisane wybranym zawodom.  
11. Wszyscy jesteśmy zdolni. Poczucie własnej wartości.  
12. Zarządzanie czasem.  
13. Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.  
14. Trudna sztuka autoprezentacji. 

 

Klasa VIII:  
1. Komunikacja interpersonalna w relacjach międzyludzkich. Mowa ciała.  
2. Asertywność w pracy zespołowej. 
3. Planowanie. Trudna sztuka wyznaczania celów i sposobów ich realizacji.  
4.Podejmowanie decyzji. 
5. Twórczość i kreatywność w planowani ścieżki własnego rozwoju. 
6. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Stres w życiu człowieka. 
7. Przedsiębiorczość.  
8. Etyka zawodowa. Zasady na rynku pracy.  
9. Techniki uczenia się i zapamiętywania.  
10. Trudna sztuka wyboru ścieżki kształcenia. 
11. Cele i plany edukacyjno - zawodowe z uwzględnieniem własnych zasobów, talentów i 
możliwości.  
12. Ograniczenia zdrowotne w edukacji i wyborze zawodu. 
13. Oferta szkól ponadpodstawowych. 
14. Zasady rekrutacji.  
15. Porażki w życiu człowieka.  
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