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Program realizowany  

w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego 

w Szkole Podstawowej nr 61 w Poznaniu 

 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

 

 

 

1. Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa 

zawodowego, opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 30.08.2018 r 

 

2. Doradztwo zawodowe, realizowane przez doradcę zawodowego w klasach 7 i 8 w 

wymiarze 10 godzin ma na celu: 

 - przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery i trafnego 

podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki przy wsparciu specjalisty 
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Obszar wiedzy i 

umiejętności 

 

Cele szczegółowe 

 

 

1. Poznanie siebie - uczeń rozpoznaje swoje zasoby (zainteresowania, 

zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje 

zawodowe); 

- uczeń charakteryzuje wartości z uwzględnieniem wartości 

pracy; 

- uczeń określa aspiracje i potrzeby związane z własnym 

rozwojem i możliwe sposoby ich realizacji. 

 

2. Świat zawodów i rynek 

pracy 

- uczeń wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów 

oraz charakteryzuje wybrane zawody; 

- uczeń wskazuje drogi zdobycia wybranych zawodów; 

- uczeń uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka; 

- konfrontuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami 

rynku pracy oraz oczekiwaniami pracodawców. 

 

3. Rynek edukacyjny - uczeń charakteryzuje strukturę polskiego systemu edukacji; 

-uczeń analizuje oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i 

wyższego pod kątem możliwości dalszego kształcenia; 

- uczeń określa znaczenie uczenia się przez całe życie. 

 

4. Planowanie własnego 

rozwoju 

- uczeń określa cele i plany edukacyjno-zawodowe na bazie 

własnych zasobów; 

- uczeń  planuje ścieżkę kariery, uwzględniając 

konsekwencje podjętych wyborów; 

- uczeń identyfikuje osoby i instytucje wspomagające 

planowanie kariery 

 

 

Metody i techniki pracy: 

- mini wykłady, dyskusja, prezentacja materiałów multimedialnych; 

- ćwiczenia praktyczne - warsztaty, karty pracy; 

- metody diagnostyczne – kwestionariusze ( testy diagnozujące, w wersji tradycyjnej 

i elektronicznej, portfolio) 

 

Przebieg zajęć z doradztwa zawodowego: 

„Poznajmy się” Dokonanie diagnozy 

zapotrzebowania uczniów na 

informacje z zakresu  

 doradztwa zawodowego: 

mocne i słabe strony, co to 

jest zawód, dalsze 

1h 
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możliwości edukacyjne, 

aktualna sytuacja na rynku 

pracy. 

 

„Poznanie własnych 

zasobów i ograniczeń” 

Poszerzenie przez uczniów 

wiedzy na temat swoich: 

zainteresowań, 

uzdolnień, predyspozycji 

zawodowych. 

Uświadomienie ograniczeń 

utrudniających bądź 

dyskwalifikujących do pracy 

w danym zawodzie 

(zdrowotne, 

osobowościowe). 

 

2h 

„Praca, ale jaka?” Ukazanie uczniom pracy 

jako wartości. Zapoznanie 

uczniów z Kartą 

Kwalifikacji Zawodów (opis 

kwalifikacji, czynności 

zawodowe, warunki pracy, 

miejsce zatrudnienia, 

potrzebne umiejętności i 

przeciwskazania, ścieżki 

uzyskania kwalifikacji itp.). 

Udostępnienie i 

przedstawienie 

informatorów zawodów, w 

formie tradycyjnej i 

multimedialnej ( 

przewodniki, filmy, 

wyszukiwarki). 

 

2h 

„Moja ścieżka kariery” Przekazanie informacji 

uczniom na temat typów 

szkół ponadpodstawowych, 

procedur rekrutacyjnych, a 

także dalszych możliwości 

kształcenia lub 

wykonywania zawodu. 

 

2h 

„Kompetencje na rynku 

pracy” 

Zapoznanie uczniów z 

funkcjonowaniem rynku 

pracy, wskazanie istnienia 

zawodów deficytowych i 

nadwyżkowych (barometr 

zawodów, Wielkopolskie 

2h 
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Obserwatorium Rynku Pracy 

itp.). Uwzględnienie 

własnych kompetencji i 

aspiracji, a także 

zapotrzebowania 

pracodawców w 

podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych. 

 

„Zawody przyszłości” Uświadomienie uczniom 

konieczności uczenia się 

przez całe życie, wskazanie 

trendów rozwojowych w 

kontekście powstających 

miejsc pracy. Pomoc przy 

podejmowaniu decyzji 

wyboru szkoły 

ponadpodstawowej 

(portfolio). 

 

1h 

 

 

3. 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 

• stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań 

oraz pasji. 

 
4. Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest : 

 

• poznawanie własnych zasobów 

• zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy 

• kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji 

• stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i 

rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji . 
 

5. Treści programowe realizowane w klasach I-VI: 

 

Treści 

 

Klasy I-III 

Uczeń: 

 

 

Klasy IV-VI 

Uczeń: 

POZNANIE SIEBIE - opisuje swoje zainteresowania i 

określa, w jaki sposób może je 

rozwijać; 

- określa własne zainteresowania 

i uzdolnienia oraz kompetencje; 
- wskazuje swoje mocne strony 

oraz możliwości ich 



Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu 
 

5 
 

- prezentuje swoje 

zainteresowania wobec innych 

osób; 
- podaje przykłady różnorodnych 

zainteresowań ludzi; 
- podaje przykłady swoich 

mocnych stron w różnych 

obszarach; 
- podejmuje działania w 

sytuacjach zadaniowych i opisuje, 

co z nich wyniknęło dla niego i 

dla innych. 
 

wykorzystania w różnych 

dziedzinach życia; 
- podejmuje działania w 

sytuacjach zadaniowych i ocenia 

swoje działania, formułując 

wnioski na przyszłość; 
- prezentuje swoje 

zainteresowania i uzdolnienia 

wobec innych osób z zamiarem 

zaciekawienia odbiorców. 
 

ŚWIAT 

ZAWODÓW I 

RYNEK PRACY 

- odgrywa różne role zawodowe w 

zabawie; 
- podaje nazwy zawodów 

wykonywanych przez osoby w 

bliższym i dalszym otoczeniu oraz 

opisuje podstawową specyfikę 

pracy w wybranych zawodach; 
- opisuje, czym jest praca i 

omawia jej znaczenie w życiu 

człowieka na wybranych 

przykładach; 
- omawia znaczenie 

zaangażowania różnych zawodów 

w kształt otoczenia, w którym 

funkcjonuje; 
- opisuje rolę zdolności i 

zainteresowań w wykonywaniu 

danego zawodu; 
- posługuje się przyborami i 

narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób 

twórczy i niekonwencjonalny. 
 

- wymienia różne grupy 

zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych 

dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich 

uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach; 
- opisuje, czym jest praca i jakie 

ma znaczenie w życiu 

człowieka; 
- podaje czynniki wpływające na 

wybory zawodowe; 
- posługuje się przyborami i 

narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób 

twórczy i niekonwencjonalny; 
- wyjaśnia rolę pieniądza we 

współczesnym świecie i jego 

związek z pracą. 
 

RYNEK 

EDUKACYJNY I 

UCZENIE SIĘ 

PRZEZ CAŁE 

ŻYCIE 

- uzasadnia potrzebę uczenia się i 

zdobywania nowych 

umiejętności; 
- wskazuje treści, których lubi się 

uczyć; 
- wymienia różne źródła wiedzy i 

podejmuje próby korzystania z 

nich. 
 

-wskazuje różne sposoby 

zdobywania wiedzy, korzystając 

ze znanych mu przykładów, oraz 

omawia swój indywidualny 

sposób nauki; 
-wskazuje przedmioty szkolne, 

których lubi się uczyć; 
-samodzielnie dociera do 

informacji i korzysta z różnych 

źródeł wiedzy. 
 

4. PLANOWANIE 

WŁASNEGO 

ROZWOJU I 

- opowiada, kim chciałby zostać i 

co chciałby robić; 
- opowiada o swoich planach 

edukacyjno-zawodowych; 
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PODEJMOWANIE 

DECYZJI 

EDUKACYJNO-

ZAWODOWYCH 
 

- planuje swoje działania lub 

działania grupy, wskazując na 

podstawowe czynności i zadania 

niezbędne do realizacji celu; 
- próbuje samodzielnie 

podejmować decyzje w sprawach 

związanych bezpośrednio z jego 

osobą. 
 

 

- planuje swoje działania lub 

działania grupy, wskazując 

szczegółowe czynności  i 

zadania niezbędne do realizacji 

celu; 
- próbuje samodzielnie 

podejmować decyzje w 

sprawach związanych 

bezpośrednio lub pośrednio z 

jego osobą 
 

 

6. Spodziewane efekty realizacji programu: 

W zakresie wiedzy uczeń: 

 

• zna pojęcia związane z tematyką rynku pracy, kwalifikacji zawodowych, 

• zna swoje możliwości psychofizyczne i predyspozycje zawodowe, 

• rozumie zależności pomiędzy zainteresowaniami a wyborem zawodu, 

• zna umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach 

zawodowych i społecznych, 

• zna możliwości zatrudnienia na rynku pracy uwzględniając zapotrzebowanie na 

określone zawody, 

• wie gdzie szukać informacji o rynku pracy, 

• zna specyfikę różnych zawodów i rynku pracy. 

 
W zakresie umiejętności uczeń: 

 

• umie określać i rozwijać swoje zainteresowania, 

• samodzielnie formułuje własne cele oraz drogi ich realizacji, 

• wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego aby 

trafnie określić swoje predyspozycje, zdolności,  

• umiejętności, 

• samodzielnie lub z pomocą doradcy planuje dalszą ścieżkę rozwoju edukacyjno - 

zawodowego, 

• rozpoznaje swoje mocne i słabe strony, 

• radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych, w tym związanych z dokonywaniem 

wyborów, 

• twórczo znajduje różnorodne rozwiązania problemów. 

 
W zakresie kompetencji społecznych uczeń: 

 

• skutecznie współpracuje z kolegami w zespole, 

• przyjmuje twórczą i refleksyjną postawę wobec przekonań, sposobu postępowania 

innych ludzi, 

• efektywnie komunikuje się, 

• aktywnie pełni role społeczne, 

• rozwiązuje konflikty powstające podczas pracy zespołowej. 


