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I. WSTĘP 

Zmiany zachodzące we współczesnym świecie oddziaływają na rynek pracy. Nie można 

już korzystać z doświadczeń minionych pokoleń, ponieważ doświadczenia szybko się 

dezaktualizują. Wiedza życiowa nie kumuluje się, do każdej sytuacji potrzebny jest nowy jej 

pakiet. Człowiek staje się przenośnym zestawem umiejętności, podążając od jednego projektu 

do drugiego. Nieustająca zmiana, płynność, globalizacja, postęp informatyczny, nowe branże  

i zawody oraz potrzeba nowego podejścia do kształcenia, powodują trudności z przystosowaniu 

się do tych zmian i odnalezieniu swojej ścieżki przyszłości przez współczesnego człowieka. 

Młody człowiek powinien być przygotowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, 

ustawicznego dokształcania się, zdobywania coraz to nowych umiejętności i kompetencji oraz 

podnoszenia swoich kwalifikacji przydatnych w podejmowaniu decyzji dotyczących swojej 

przyszłość w tym wyboru zawodu. Dlatego tak ważne jest kształtowanie u ucznia krytycznego 

myślenia potrzebnego w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej, podejmowaniu trafnych 

decyzji i dokonywaniu życiowych wyborów. Planowanie i wybór to nie jednorazowa decyzja, 

ale procesem towarzyszącym nam przez całe życie. Zegar społeczny nie przesuwa się już tylko 

w jednym, określonym kierunku, a role życiowe wymagają konstruowania wciąż na nowo, bez 

możliwości odwoływania się do posiadanych doświadczeń. Współczesne poradnictwo 

zawodowe, działania z zakresu orientacji zawodowej mają pomóc w odnalezieniu się ucznia na 

nowoczesnym rynku pracy i przygotować go do ciągłego rozwijania swojej kariery. Skuteczne 

poradnictwo zawodowe wzmacnia poczucie wartości młodych ludzi, wspiera ich rozwój oraz 

pomaga w tworzeniu relacji ze światem, aby pomóc im trafniej określać swoje umiejętności, 

kompetencje, zainteresowania potrzebne do zaplanowania swojej kariery. 

 

Założeniem doradztwa zawodowego w szkole jest ułatwienie młodzieży planowania swojej 

kariery zawodowej, dokonywania świadomych wyborów dotyczących kolejnej szkoły, 

przyszłego zawodu oraz nauczenie umiejętnego poruszania się na nowoczesnym rynku pracy. 

 

Szkolny program doradztwa umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do poznania siebie, rozwijania kompetencji miękkich, poznanie własnych 

predyspozycji zawodowych, rynku pracy i zasad nim rządzących, a także zaplanowanie własnej 

kariery edukacyjno – zawodowej. 
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II. AKTY PRAWNE 

Dokumenty, które regulują kwestie udzielania pomocy w wyborze zawodu,  

     kierunku kształcenia oraz wprowadzają doradztwo zawodowe do szkół: 

 Rezolucja Rady Unii Europejskiej z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie lepszego 

uwzględniania poradnictwa przez całe życie w strategiach uczenia się przez całe życie 

(2008/C 319/02) 

 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2019, poz.1280). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie 

doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 325) 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 

910 i 1378). 

 Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 

-  Art. 98.1.Statut szkoły zawiera w szczególności: 
16) organizację wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego, z wyjątkiem szkoły  
        artystycznej. 
- Art. 109.1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej  
    szkoły są: 
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 
    kształtowania ich aktywności i kreatywności;  
7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 
 
 - Art. 109.6 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. Przepis nie dotyczy szkół dla dorosłych.  
 
- Art. 109.7 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, 
o których mowa w ust. 1 pkt 5. 

 
 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy 

zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym  

i wojewódzkim rynku pracy 
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W roku szkolny 2021/2022 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane  

w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia  

i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

Program zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach  

i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskiwania kwalifikacji zgodnych z potrzebami 

rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi. 

 

III. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE: 

a) CELE OGÓLNE UKIERUNKOWANE NA: 

 Samopoznanie: 

- zainteresowania (zainteresowania, a zawód), 

- umiejętności i zdolności (dlaczego należy się nimi kierować przy wyborze  

   zawodu, określone umiejętności w wybranych zawodach), 

- cechy charakteru i temperamentu (wymagane w różnych zawodach), 

- stan zdrowia (przeciwwskazania zdrowotne w określonych zawodach), 

- określenie przez uczniów swoich indywidualnych zasobów – mocnych 

   i słabych stron oraz kompetencji miękkich 

 Poznanie wybranych zawodów: 

- przykłady zawodów w określonych branżach, 

- ścieżki kształcenia, 

- aktualna klasyfikacja szkolnictwa zawodowego (czym są kwalifikacje 

   wyodrębnione w zawodach). 

 Określenie przez uczniów swoich preferencji zawodowych. 

 Rynek pracy (zawody deficytowe i nadwyżkowe, zawody przyszłości). 

 Realizację celów związanych z karierą zawodową. 

 Przygotowanie młodzieży do podjęcia trafnych decyzji edukacyjno – 

zawodowych, wyboru szkoły ponadpodstawowej zgodnej z zainteresowaniami  

i uzdolnieniami oraz do roli pracownika na współczesnym rynku pracy. 

 Przygotowanie uczniów do radzenia sobie z ciągłymi zmianami. 

 Kształtowanie proaktywnych postaw we współczesnym świecie. 
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b)   CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Program doradztwa zawodowego w oddziałach VII – VIII tematy spotkań: 

Oddział VII 

1. Poznajemy siebie i swoje zdolności oraz umiejętności. 

2. Rozpoznaję swoje aspiracje, swoje marzenia. 

3. Jakie wartości są dla mnie ważne? Praca jako wartość w życiu człowieka. 

4. Predyspozycje zawodowe – jaki zawód da mi satysfakcję? 

5. Czynniki trafnego wyboru zawodu. Osobowość zawodowa. 

6. Przygotowanie do zmian w życiu młodego człowieka w kontekście planowania 

kariery. 

7. Autopoznanie. Przymiarka do zawodowego portfolio. 

8. Praca w zespole, współdziałanie czy opłaca się we współczesnym świecie?  

9. Płynny świat zawodów we współczesnym świecie. 

10. Jakie kwalifikacje są cenione na nowoczesnym rynku pracy? 

 

Oddział VIII 

1. Poznajmy się – ja w moich oczach, ja w oczach innych. 

2. Co po szkole podstawowej? 50 czynników, które bierze pod uwagę uczeń szkoły 

podstawowej wybierając kolejną szkołę. 

3. Świat zawodów a potrzeby lokalnego rynku pracy. 

4. Moje zasoby a oczekiwania pracodawców. Multimedialne testy i ćwiczenia 

diagnostyczne 

5. Rozmowa kwalifikacyjna – przykłady z życia wzięte. 

6. Czynniki planowania kariery. Zapoznanie z multimedialnymi narzędziami: 

wyszukiwanie zawodów i kierunków studiów. 

7. Dokumenty aplikacyjne – Curriculum Vitae i List Motywacyjny. 

8. Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych. 

9. Tworzenie indywidualnych planów działania jako sposobu zarządzania 

przyszłością. 

10. Alternatywne drogi dojścia do zawodu. 

Dla oddz. ósmych przewidywane jest również doradztwo indywidualne w formie coachingu 

kariery – forma zajęć indywidualnych dopasowana do potrzeb ucznia i/lub jego rodzica. 
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IV.   EFEKTY DZIAŁAŃ W ZAKRESIE DORADZTWA  

         ZAWODOWEGO: 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

 Dokonać adekwatnej samooceny. 

 Rozpoznać mocne i słabe strony. 

 Wymienić zdolności, zainteresowania i umiejętności. 

 Racjonalnie planować ścieżkę edukacyjno – zawodową. 

 Dostosować się do zmian. 

 Analizować źródła informacji edukacyjno – zawodowej. 

 Potrafi wybrać szkołę ponadpodstawową zgodną z jego zainteresowaniami. 

 Współpracować w zespole. 

 Sporządzić CV i LIST Motywacyjny. 

 Skutecznie się zaprezentować również na rozmowie kwalifikacyjnej. 

 Zachować się asertywnie. 

 Dopasować kompetencje do zawodu. 

 Sprawnie się komunikować. 

 Przewidzieć skutki działań. 

 

V. DO REALIZACJI PROGRAMU DORADZTWA ZAWODOWEGO 

      W SZKOLE PODSTAWOWEJ MOŻNA WYKORZYSTAĆ: 

 Wycieczki do szkół zawodowych, 

 Spotkania z przedstawicielami zawodów, 

 Organizowanie konkursówo zawodoznawczych, 

 Udział w przedsięwzięciach lokalnych: targi szkół, tzw. dni otwarte, wycieczki  

do firm itp. 

 

 

 

 

 

 


