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Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany na terenie szkoły, nie jest systemem diagnozującym, lecz systemem 

doradczym, który stwarza możliwości i pomaga w rozwiązywaniu problemów powiązanych z wyborem kierunku kształcenia, drogi kształcenia  

i planowaniem kariery zawodowej. Do zadań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego należy koordynacja działań 

podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Podejmowane działania mają pomóc 

uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich 

rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych  

i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami, kompetencjami i zainteresowaniami. Działania  

z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego prowadzone na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bytyniu. Publiczne Przedszkole  

w Gaju Wielkim mają na celu wsparcie uczniów i rodziców w planowaniu ścieżki edukacyjno - zawodowej, przygotowanie uczniów do 

podejmowania trafnych decyzji edukacyjnych, a w konsekwencji życiowych. Działania mają również na celu zaktywizować młodzież szkolną do 

pracy na rzecz swojej przyszłości zawodowej, wczesnego planowania, wyznaczania sobie celów długoterminowych oraz krótkoterminowych, 

motywujących młodzież do aktywności, a tym samym zbliżając do realizacji planów. Działania doradcze na terenie szkoły, mają także 

umożliwić uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności poznawania siebie, wstępnie diagnozować indywidualne czynniki predysponujące do 

wykonywania określonych zawodów, kształtować postawy oraz dostarczyć wiedzy o rynku pracy, zawodach przyszłości, po to, aby przygotować 

uczniów szkoły podstawowej do podejmowania najtrafniejszych decyzji w kolejnych etapach edukacyjnych. Wszelkiego rodzaju wybory 

dotyczące zdobycia wykształcenia, czy kwalifikacji zawodowych wymagają coraz większej wiedzy o rynku pracy, rynku edukacyjnym i o sobie 

samym. Istotne jest, aby dokonując wyboru, uczeń kierował się własnymi zdolnościami, pasjami, możliwościami, predyspozycjami, a nie 

niespełnionymi ambicjami rodziców czy wyborami rówieśników z klasy. 
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Założenia: 

• Wybór zawodu nie jest pojedynczym, decyzyjnym aktem, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na 

przestrzeni kilku lat; 

• Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu;  

• Na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj, poziom wykształcenia, wpływ środowiska;  

• WSDZ obejmuje pracę indywidualną i grupową z uczniami, rodzicami, nauczycielami ma charakter działań planowych; 

 

 

1. Działania związane z doradztwem zawodowym i ich adresaci. 

Działania związane z doradztwem zawodowym w szkole podstawowej są kierowane do trzech grup adresatów: 

• uczniów, 

• nauczycieli, 

• rodziców, 

Działania kierowane do uczniów: 

• udzielanie porad i konsultacji indywidualnych; 

• prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek 

edukacyjny i uczenie się przez całe życie; planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych; 

• aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów np. poprzez udział w konkursach, przygotowywanie określonych 

zadań na zajęcia przedmiotowe; 

• prowadzenie kół zainteresowań; 
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• organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy; 

• stwarzanie okazji do udziału w wydarzeniach takich jak np. targi edukacyjne; 

• informowanie o ofercie kształcenia w szkołach programowo wyższych; 

• umożliwienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej poprzez strony internetowe szkoły, tablice informacyjne; 

• organizowanie imprez o charakterze zawodoznawczym, np. konkursy; 

• udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych e-zasobów) ułatwiających samopoznanie, 

podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych; 

Działania kierowane do nauczycieli, wychowawców i specjalistów: 

• udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego;  

• indywidualne spotkania z doradcą zawodowym; 

• wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego; 

• omówienie niezrozumiałych treści z zakresu doradztwa zawodowego, realizowanych na godzinach wychowawczych. 

Działania kierowane do rodziców: 

• organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym w szkole; 

• prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów; 

• informowanie o targach edukacyjnych; 

• udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez:, stronę WWW szkoły, tablice informacyjne; 
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2. Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym 

W szkole podstawowej w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej: 

dyrektor, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele, nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej, nauczyciel-bibliotekarz, specjaliści (m.in. 

pedagog, psycholog, doradca zawodowy). 

 

3. Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań: 

Dyrektor: 

• odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym; 

• współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WPDZ; 

• 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: 

• określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

• pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

• prowadzi zajęcia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia  

i zawodu; 
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• wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym; 

• prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów; 

• systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, na działania związane z doradztwem zawodowym; 

• planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez 

szkołę we współpracy z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami; 

• gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia; 

• współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym; 

• przygotowuje projekt WPDZ; 

• współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami działającymi na rynku pracy i partnerami z 

otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

 

 

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; 

• wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej; 

• współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci; 
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• współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem 

zawodowym. 

Nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej): 

• 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; 

• przygotowują uczniów do udziału w konkursach np. zawodoznawczych; 

• prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe; 

• współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w za-kresie realizacji działań związanych z doradztwem 

zawodowym. 

Specjaliści: 

• określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

• włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia dla uczniów; 

• współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla 

uczniów; 

• włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające  

z pracy specjalisty); 

• współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem 

zawodowym. 
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3. Cele ogólne realizacji orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w ZSP w Bytyniu.  

 

• Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci w oddziałach przedszkolnych z wybranymi zawodami najbliższymi ich 

otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich 

prozawodowych marzeń.  

 

• Celem orientacji zawodowej w klasach I –III jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie 

pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu 

zainteresowań oraz pasji.  

 

• Celem orientacji zawodowej w klasach IV –VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami  

i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i pro aktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji 

edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.  

 

• Celem doradztwa zawodowego w klasach VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery 

i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz 

informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.  

 

4. Metody i techniki w poradnictwie grupowym: 

• Aktywizujące problemowe – burza mózgów, dyskusja. 
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• Metoda dramy – inscenizacje i odgrywanie ról. 

• Metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy). 

• Metody audiowizualne – filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy multimedialne, prezentacje multimedialne. 

• Treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki. 

 

Techniki -  plastyczne, wzmacniające myślenie krytyczne oraz strategiczne (np. analizę SWOT), kwestionariusze, wywiady, gry i zabawy. 
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Działania WPDZ w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2022/2023 

 

• Zadaniem nauczyciela jest przeprowadzenie pogadanek z dziećmi podczas realizacji bloków tematycznych na temat zawodów  

np. realizując blok tematyczny „Bezpieczeństwo na drodze” przybliżają dzieciom specyfikę pracy policjanta. 

• Przeprowadzenie konkursu pt. „Zawody naszych rodziców”, który ma na celu poszerzenie wiadomości na temat wybranych zawodów. 

• Organizacja „Dnia zawodów”, podczas którego dzieci będą mogły zaprezentować strój przedstawiający wybrany zawód. Celem 

wydarzenia jest zbliżenie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy.  

 

 

Harmonogram działań WPDZ kl. I - III rok szkolny 2022/2023 

 

• Przeprowadzenie pogadanek na temat zainteresowań i talentów uczniów oraz marzeń związanych z wykonywanym w przyszłości  

zawodem (podczas realizacji poszczególnych tematów lekcji). 

• Przeprowadzenie konkursu pt. „Na tropie ginących zawodów”, którego celem  jest kształtowanie pozytywnego wizerunku ginących 

zawodów.  

• Organizacja „Dnia zdrowia”, podczas którego uczniowie zapoznają się ze specyfiką pracy zawodów medycznych.  Uczniowie podczas 

wydarzenia będą mieli okazję nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. 
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Harmonogram działań WPDZ kl. IV - VI rok szkolny 2022/2023 

Tematy działań Termin Proponowane metody i formy Odpowiedzialni 

Moje pasje i zainteresowania  Październik  

Rozmowa na godzinie 

wychowawczej na temat pasji  

i zainteresowań uczniów. 

Wychowawca 

Dlaczego ludzie pracują? 

Poznajemy świat zawodów 
Grudzień 

Rozmowa na godzinie 

wychowawczej, wyjaśnienie 

znaczenia pracy w życiu 

człowieka. Wyjaśnienie pojęć: 

zawód, praca. Zaznajomienie 

uczniów z różnorodnością 

zawodów, które może 

wykonywać człowiek. 

Wychowawca 

Kim będę gdy dorosnę? Marzec 

Rozmowa na godzinie 

wychowawczej - wypowiedzi 

uczniów i uzasadnienie przez nich 

wyboru. 

Wychowawca 

Organizacja czasu wolnego Maj 

Rozmowa na godzinie 

wychowawczej na temat 

przebiegu dnia ucznia, wspólne 

ustalenie mocnych i słabych stron 

Wychowawca 
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planowania dnia, zachęcenie do 

poprawy organizacji swojego dnia 

przez uczniów – stworzenie 

swojego planu dnia. 

 

 

Harmonogram działań WPDZ kl. VIII rok szkolny 2022/2023 

Tematy działań Termin 

(10h) 

Proponowane metody i formy Odpowiedzialni 

Praca w grupie jako przykład 

kompetencji kluczowej. 
II semestr  

Zapoznanie uczniów  

z zagadnieniami dotyczącymi 

kompetencji kluczowych. Rozwijanie 

umiejętności zgodnej współpracy i 

współdziałania  

w grupie. Umacnianie więzi 

grupowych. 

Doradca zawodowy 

Poznaję siebie – zdolności, które 

posiadam 
II semestr  

Rozmowa na temat swoich 

zainteresowań, uzdolnień, umiejętności, 

mocnych i słabych stron. Rozwijanie 

poczucia własnej wartości, 

pozytywnego myślenia i 

Doradca zawodowy 
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samoakceptacji. 

Jakie wartości są dla mnie 

ważne? 
II semestr 

Charakteryzowanie wartości  

z uwzględnieniem wartości pracy i 

etyki zawodowej. 

Doradca zawodowy 

Moje cele życiowe II semestr 

Wzbudzenie refleksji nad samym sobą. 

Uświadomienie uczniom jak istotne jest 

wyznaczanie celów  

i dążenie do ich realizacji. Zachęcanie 

do aktywnego kształtowania swojego 

życia poprzez wyznaczanie celów. 

Doradca zawodowy 

Różnorodność świata zawodów II semestr  

Zapoznanie uczniów z zawodami 

przyszłości, określanie treści zadań dla 

nich charakterystycznych. 

Doradca zawodowy 

W jakich zawodach wykorzystam 

wiedzę w…? 
II semestr  

Wyszukiwanie i analizowanie 

informacji na temat zawodów oraz 

charakteryzowanie wybranych 

zawodów z uwzględnieniem 

składowych ich opisów, w tym dróg ich 

zdobywania. 

Doradca zawodowy 

Jak długo uczymy się? II semestr  
Określanie znaczenia uczenia się przez 

całe życie. 
Doradca zawodowy 



14 

 

Specyfika uczenia się  

a planowanie kariery zawodowej 
II semestr  

Uświadomienie uczniom roli stylów 

uczenia się  

w podejmowaniu decyzji zawodowych. 

Zapoznanie uczestników z ich stylem 

uczenia się. 

Doradca zawodowy 

Kim chcę zostać w przyszłości 

i jak zaplanować przyszłość 

edukacyjno – zawodową? 

 

II semestr  

Rozmowa na temat postrzegania siebie 

- „Ja za 10 lat”. Określanie marzeń, 

celów i planów edukacyjno-

zawodowych na bazie własnych 

zasobów. 

Zapoznanie uczniów  

z poszczególnymi typami szkół  

w systemie szkolnictwa 

ponadpodstawowego oraz czasem 

trwania nauki i przebiegiem kształcenia 

w poszczególnych rodzajach szkół 

Doradca zawodowy 

Ja na rynku pracy II semestr  

Rozmowa na temat kompetencji na 

rynku pracy – zawody przyszłości, 

nauka pisania CV  

i listu motywacyjnego. Jak rozmawiać 

podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Doradca zawodowy 
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Propozycja tematu spotkania wychowawców z rodzicami uczniów VIII kl.: 

• Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – krok po kroku. 

 

Podmioty, z którymi szkoła podejmie współpracę w zależności od sytuacji związanej z pandemią:  

1. Poradnia Pedagogiczno - Psychologiczna - indywidualne spotkania uczniów i rodziców z doradcą zawodowym.  

2. Szkoły Ponadpodstawowe - spotkania online. 

 

Ewaluacja działań  

• pytania ewaluacyjne do uczniów (umożliwiające uczniom np. samoocenę własnej aktywności na zajęciach, samoocenę stopnia 

zrozumienia/przyswojenia poruszanych treści); 

• analiza dokumentacji (dzienniki – tematy zajęć); 

• obserwacja poziomu zaangażowania i motywacji, zachowań uczniów; 

• rozmowa doradcza z uczniem.  

 

 

 

…………………………………………… 

                             Doradca zawodowy 


