
1 

 

Program Realizacji Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 30  
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie  

w roku szkolnym 2019/ 2020 
 

 

Oddziały przedszkolne (klasy zerowe) – preorientacja zawodowa 
 

Tematyka działań/ Treści programowe  
z zakresu doradztwa zawodowego 

Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne/ 
Realizatorzy  

Termin realizacji 

1. Poznanie siebie. 
Dziecko: 
● Określa, co lubi robić; 
● Podaje przykłady różnych 

zainteresowań; 
● określa, co robi dobrze; 
● podejmuje działania i opisuje, co  

z nich wyniknęło dla niego i dla innych. 

● Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych, 
potrzeb edukacyjnych dzieci (m.in. obserwacja, 
wywiady z rodzicami, diagnozy psychologiczno-
pedagogiczne), udzielanie informacji zwrotnej 
dzieciom i rodzicom; 
 
 
 

● Targi Pomysłów – prezentacja pasji  
i pomysłów dzieci;  

● Zajęcia na temat: umiejętności, mocnych stron, 
zainteresowań i obowiązków dzieci; 

● Udział uczniów w konkursach wiedzy, sportowych, 
artystycznych. 

● nauczyciele 
oddziałów 
przedszkolnych, 

● specjaliści szkolni, 
● poradnie 

psychologiczno-
pedagogiczne; 

 

 nauczyciele; 

I semestr 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok szkolny, 
zgodnie z planem 
pracy szkoły 
 
 
 
 
 

2. Świat zawodów i rynek pracy.  
Dziecko: 
● odgrywa różne role zawodowe w 

zabawie; 
● podaje nazwy zawodów wykonywanych 

● Zajęcia grupowe – zabawy tematyczne odgrywanie 
ról charakterystycznych dla danych zawodów; 

● Spotkania z rodzicami, przedstawicielami różnych 
zawodów w ramach projektu „Mój zawód - moja 
pasja”; 

● nauczyciele 
oddziałów 
przedszkolnych, 

● specjaliści szkolni, 
● rodzice (jako 

cały rok szkolny 
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przez osoby w jego najbliższym 
otoczeniu  
i nazwy tych zawodów, które wzbudziły 
jego zainteresowanie, oraz identyfikuje  
i opisuje czynności zawodowe 
wykonywane przez te osoby; 

● wskazuje zawody zaangażowane  
w powstawanie produktów codziennego 
użytku oraz w zdarzenia, w których 
dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na 
zakupy, koncert, pocztę; 

● podejmuje próby posługiwania się 
przyborami i narzędziami zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz w sposób twórczy  
i niekonwencjonalny; 

● opowiada o sobie w grupie rówieśniczej. 

 
 
 
 

● Wycieczki zawodoznawcze – poznawanie zawodów 
w bliskiej okolicy szkoły;  

● Zajęcia pozwalające poznać różne zawody w 
oparciu o Program preorientacji zawodowej dla 
Przedszkoli (ORE);  

● Lekcje na temat różnych zawodów i ich cech 
charakterystycznych; 
 

● Zajęcia tematyczne w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej; 
 

przedstawiciele 
różnych 
zawodów); 

 

 nauczyciele  
oddziałów 
przedszkolnych; 

 
 

 
 
 

 nauczyciele 
biblioteki; 

 
 
 
 
cały rok szkolny 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez 
całe życie. 
Dziecko: 

● nazywa etapy edukacji (bez konieczności 
zachowania kolejności chronologicznej); 

● nazywa czynności, których lubi się uczyć. 

● Pogadanki na temat różnych szkół, sposobów 
zdobywania wiedzy; 

● Prace plastyczne: prezentacje szkół; 
● Zajęcia dotyczące ulubionych czynności dzieci, 

sposobów spędzania wolnego czasu. 
 

● nauczyciele 
oddziałów 
przedszkolnych, 

● specjaliści szkolni; 

I semestr 

4. Planowanie własnego rozwoju i 
podejmowanie decyzji edukacyjno – 
zawodowych. 

Dziecko: 
● opowiada, kim chciałoby zostać; 
● na miarę swoich możliwości planuje 

własne działania lub działania grupy 
rówieśniczej przez wskazanie 
pojedynczych czynności  
i zadań niezbędnych do realizacji celu; 

● Pogadanki na temat:  „Kim chcę zostać?”; 
 

● Zajęcia na temat „ Jak zdobywamy zawód? – etapy 
edukacji”; 
 
 

● Ćwiczenia,  prezentacje, odgrywanie ról 
zawodowych w zabawie. 

● nauczyciele 
oddziałów 
przedszkolnych, 

● specjaliści szkolni; 

I semestr 
 
 
 
 
 
cały rok szkolny 
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● podejmuje próby decydowania  
w ważnych dla niego sprawach, 
indywidualnie  
i w ramach działań grupy rówieśniczej. 

 
Klasy I-III – orientacja zawodowa 

 

Tematyka działań/ Treści programowe  
z zakresu doradztwa zawodowego 

Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne/ 
Realizatorzy  

 

Termin realizacji 

1. Poznanie siebie. 
Uczeń: 

● opisuje swoje zainteresowania i 
określa, w jaki sposób może je 
rozwijać;    

● 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.  

● Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych, 
potrzeb edukacyjnych dzieci (m.in. obserwacja, 
wywiady z rodzicami, diagnozy psychologiczno-
pedagogiczne), udzielanie informacji zwrotnej 
dzieciom i rodzicom; 

● Zajęcia na temat:   
- Moje umiejętności, 
- Moje mocne strony, 
-  Moje pasje, 
- Moje obowiązki (zajęcia w oparciu o scenariusze 
programu „Spójrz inaczej”); 

● Udział uczniów w konkursach wiedzy, konkursach 
sportowych i plastycznych; 

● Organizacja „Targów Pomysłów”(prezentacja pasji i 
zainteresowań dzieci); 

● Udział dzieci w spektaklach szkolnych, koncertach, 
występach i warsztatach  tanecznych. 
 

● wychowawcy, 
nauczyciele 
edukacji 
wczesnoszkolnej, 

● nauczyciele 
świetlicy, 

● specjaliści szkolni, 
● poradnie 

psychologiczno-
pedagogiczne 
(Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna nr 
1, Specjalistyczna 
Poradnia 
Zawodowa). 

I semestr 
 
 
 
 
cały rok szkolny 

2. Świat zawodów i rynek pracy.  
Uczeń:  

● odgrywa różne role zawodowe  

● Wyjścia na Festiwal Nauki - udział w warsztatach; 
 

● Poznanie pracy nauczyciela w Dniu Edukacji 
Narodowej – udział w apelu; 

● nauczyciele 
edukacji 
wczesnoszkolnej, 
 

wrzesień 2019 r. 
 
październik  
2019r. 
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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.  

 

 
● Spotkania z przedstawicielami zawodów, udział w 

projektach zapoznających ze specyfiką pracy w 
różnych zawodach; 
 
 
 

● Zajęcia z języka polskiego: 
 – czytanie tekstu o lekarzu – poznanie różnych 
specjalności lekarskich, 
- czytanie tekstów poetyckich: Kim jest poeta?, 
- tekst o pieniądzach: historia ich powstawania - 
zawody związane z ekonomią, 
-tekst o górnikach z Wieliczki, 
- Wielcy Polscy Sportowcy: poznanie sylwetek 
sportowców, 

●  Lekcja historii: 
- Życie ludzi w dawnych osadach - lekcja na temat 
na pracy archeologa. 

● Lekcje języka angielskiego : Poznajemy nazwy 
różnych zawodów. 
 

● Wycieczki zawodoznawcze – poznawanie zawodów 
w najbliższym otoczeniu (wycieczka m.in. na 
pocztę, do kina, biblioteki, gabinetu 
stomatologicznego, lasu); rozmowy z uczniami 
dotyczące poznanych zawodów i ich znaczenia w 
otoczeniu; 

● Wykonywanie przekąsek, sałatek -  poznawanie 
zawodów z tym związanych: kucharz, dietetyk; 

● Organizacja zabaw tematycznych podczas zajęć 
świetlicowych, polegających na odgrywaniu ról 

 
● rodzice (jako 

przedstawiciele 
różnych 
zawodów), 
nauczyciele; 

 

 nauczyciele 
edukacji 
wczesnoszkolnej; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 wychowawcy, 
nauczyciele 
świetlicy; 

2019 r. 
 
cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
cały rok szkolny 
(zgodnie z 
planem zajęć z 
przedmiotu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok szkolny 
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charakterystycznych dla danych zawodów. 
 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez 
całe życie.  

Uczeń:  

● uzasadnia potrzebę uczenia się  
i zdobywania nowych umiejętności;  

● wskazuje treści, których lubi się uczyć; 
● wymienia różne źródła wiedzy  

i podejmuje próby korzystania z nich.  

● Zajęcia w ramach Unikids – udział w wykładach, 
prelekcjach, warsztatach chemicznych, fizycznych, 
astronomicznych: poznawanie tych dziedzin nauki i 
ludzi ją tworzących; 

● Lekcja o edukacji w innych krajach –godziny  
z wychowawcą; 

● Lekcje, pogadanki, rozmowy z uczniami dotyczące 
ich ulubionych przedmiotów szkolnych, zasad 
efektywnego uczenia się, korzystania z różnych 
źródeł wiedzy (m.in.) zajęcia biblioteczne. 

● wychowawcy, 
nauczyciele 
edukacji 
wczesnoszkolnej, 

● nauczyciele 
świetlicy, 

● nauczyciele 
biblioteki; 
 

cały rok szkolny 
 
 
 
 
 

I semestr 

4. Planowanie własnego rozwoju i 
podejmowanie decyzji edukacyjno – 
zawodowych.  

Uczeń:  

● opowiada, kim chciałby zostać i co 
chciałby robić; 

● 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.  

● Zajęcia grupowe rozwijające umiejętności uczniów 
dotyczące planowania, podejmowania decyzji, 
autoprezentacji (zabawy, gry, konkursy); 

● Rozwijanie umiejętności społecznych uczniów 
(zajęcia wykorzystujące m.in. scenariusze 
programu „Spójrz inaczej”); 

● Działania wynikające z rozporządzenia w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia rozwijające 
uzdolnienia; zajęcia rozwijające umiejętności 
uczenia się; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 
zajęcia specjalistyczne; zajęcia rozwijające 
kompetencje emocjonalno - społeczne, zajęcia 
indywidualne. 

 
 
 
 
 
 

● wychowawcy, 
nauczyciele 
edukacji 
wczesnoszkolnej, 

● nauczyciele 
świetlicy, 

● specjaliści szkolni; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cały rok szkolny 
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Klasy IV-VI– orientacja zawodowa 
 

Tematyka działań/ treści programowe  
z zakresu doradztwa zawodowego 

Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne/ 
Realizatorzy  

 

Termin realizacji 

1. Poznanie siebie.  

Uczeń:  

● określa własne zainteresowania i 
uzdolnienia oraz kompetencje;  

● wskazuje swoje mocne strony oraz 
możliwości ich 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 

. 
● Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych, 

potrzeb edukacyjnych dzieci (m.in. obserwacja, 
wywiady z rodzicami, diagnozy psychologiczno-
pedagogiczne), udzielanie informacji zwrotnej 
dzieciom i rodzicom; 

● Warsztaty doskonalące umiejętności  
w zakresie komunikacji interpersonalnej i 
współdziałania w grupie, radzenia sobie ze 
stresem; 

● Realizowanie na godzinach wychowawczych 
tematów związanych z zainteresowaniami 
uczniów, poznawaniem swoich mocnych stron, 
talentów i uzdolnień; 
 
 

● Organizowanie w szkole akcji  
i konkursów wspierających rozwijanie  
i prezentowanie własnych zainteresowań i 
talentów, prezentacji własnych pasji i 
zainteresowań; 

● Udział uczniów w akademiach szkolnych, 
spektaklach teatralnych, występach wokalnych i 
tanecznych; 

 
● wychowawcy 

klas, nauczyciele 
przedmiotów, 

● specjaliści szkolni, 
● poradnie 

psychologiczno-
pedagogiczne 
(Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna nr 
1, Specjalistyczna 
Poradnia 
Zawodowa); 

 
 

● wychowawcy 
klas, nauczyciele, 

● opiekun 
Samorządu 
Uczniowskiego; 

 
● nauczyciele; 

 
 
 

.  
I semestr 

 
 
 
 

I semestr 
 
 
 

cały rok szkolny 
 
 
 

 
 
cały rok szkolny 
 
 
 
 
cały rok szkolny, 
zgodnie z planem 
pracy szkoły; 
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● Prowadzenie kółek zainteresowań, zajęć 

rozwijających uzdolnienia uczniów (zajęcia 
teatralne, fotograficzne, szachowe, 
informatyczne); wyjścia do muzeów  
i galerii; 

● Udział uczniów w konkursach przedmiotowych i 
zawodach sportowych; 
 
 

● Lekcje przedmiotowe: 
- język polski: analiza postępowania postaci 
literackich lub rzeczywistych pod kątem mocnych 
stron, sposobów postępowania w trudnych 
życiowych sytuacjach, osiągania życiowych celów, 
prace pisemne na temat hobby  
i zainteresowań; 
- lekcje wychowania fizycznego: zajęcia na temat 
ulubionych dyscyplin sportowych  
i sportowców; 
- lekcje plastyki: tworzenie prac plastycznych 
prezentujących zainteresowania, cele, marzenia 
uczniów; 
 

● Wystawy prac uczniów koła plastycznego 
 

 

 
● nauczyciele 

przedmiotów 
 
 
 

● nauczyciele 
przedmiotów 

 
  

● nauczyciele 
przedmiotów: 
języka polskiego, 
wychowania 
fizycznego, 
plastyki; 

 
 
 
 
 
 
 
 

● nauczyciele 
plastyki 

 

 
cały rok szkolny, 
zgodnie z planem 
pracy szkoły 
 
 
 
 
 
 
cały rok szkolny, 
zgodnie z planem 
przedmiotu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok szkolny 
(wystawy stałe) 

2. Świat zawodów  
i rynek pracy.  

Uczeń: 

● wymienia różne grupy zawodów i 

● Udostępnianie informacji o zawodach (tablice 
informacyjne, prezentacje podczas godzin z 
wychowawcą, przedstawianie uczniom zawodów 
przyszłości); 

 

● wychowawcy 
klas, specjaliści 
szkolni, 

 
 

cały rok szkolny 
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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.  

 

● Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów;  
● Organizowanie wycieczek zawodoznawczych  

(poznawanie lokalnego rynku pracy); 
 
 

● Lekcje przedmiotowe: 
- język polski: O niezwykłym nauczycielu 
(charakterystyka pana Kleksa,  opis cech 
zawodowych nauczyciela); "Belferskie oblicza" 
charakterystyka nauczyciela, bohatera "Sposobu 
na Alcybiadesa"; przygotowujemy wywiad: jakie 
zawody wykonują nasi rodzice?; Omawianie 
tekstów literackich ukazujących specyfikę danego 
zawodu (np. nauczyciela - temat "To właśnie ja"  , 
rzeźbiarza - "Talent Wawrzusia", artysty - "W jakim 
celu ludzie malują obrazy, piszą wiersze, tworzą 
muzykę?”, ratownika górskiego - “Bez względu na 
porę roku, dnia i pogody - stawię się...”; sportowca 
“Srebro to za mało”; naukowca - Dotknąć 
tajemnicy (“Opowieść o Marii Skłodowskiej-
Curie”); lekcje tematyczne dotyczące pracy w 
telewizji i radiu - "Kto tworzy telewizję", "Kto 
tworzy radio?;   “Aktorzy leczą ludzkie dusze” - 
wywiad z Gabrielą Kownacką”. 

- lekcje plastyki: tworzenie prac plastycznych 
prezentujących przedstawicieli różnych zawodów,   
plany edukacyjne uczniów („Autoportret z 
przyszłości”); 

- lekcje języka angielskiego: Opisywanie obrazków 
/ zdjęć  przedstawiających różne pracujące osoby i  
opowiadanie czym się zajmują , nazwy zawodów 

 
● nauczyciele 

języka polskiego; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● nauczyciele 
plastyki, zajęć 
artystycznych; 

 
● nauczyciele 

języka 
angielskiego; 

 
 
 
 
 

cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
cały rok szkolny, 
zgodnie z planem 
przedmiotu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok szkolny, 
zgodnie z planem 
przedmiotu 
 
cały rok szkolny, 
zgodnie z planem 
przedmiotu 
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po angielsku;  czytanie i mówienie o sławnych 
ludziach i wykonywanych przez nich zawodach; 
rozmowy o pracy i zawodach wykonywanych przez 
najbliższych członków rodziny, charakterystyka 
poszczególnych zawodów w języku angielskim); 

- lekcje geografii: życie i praca ludzi  
w różnych strefach krajobrazowych na Ziemi. 
Wpływ działalności człowieka na krajobrazy; 

● Wizyta w teatrze - zwrócenie uwagi, kto pracuje 
przy tworzeniu spektaklu, a kto tworzy dzieło 
literackie; wyjścia do kina – poznawanie zawodów 
związanych z produkcją filmów; 

● Udział w zajęciach w ramach „Festiwalu Nauki” – 
poznawanie pracy naukowców, znaczenia ich 
pracy, prowadzonych badań; 

 
 
 
 
 

 
● nauczyciele 

geografii; 
 
 

● wychowawcy 
klas; 

 
 

● wychowawcy 
klas; 

 
 

 
 
 
 
 
 
cały rok szkolny, 
zgodnie z planem 
przedmiotu 
 
I semestr 
 
 
 
wrzesień 2019 r. 
 
 
 
 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez 
całe życie. 

Uczeń: 
● 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.  

 

 Godziny z wychowawcą dotyczące zasad 
efektywnego uczenia się, mnemotechniki, stylów 
uczenia się; 
 
 

● Lekcje przedmiotowe: 
- lekcje matematyki: Dlaczego uczę  się 
matematyki? W  jakim zawodzie wykorzystam 
wiadomości  
i umiejętności matematyczne?; 
- lekcje informatyki: Wykorzystanie komputera w 
do pracy. Wykorzystanie poznanych programów 
komputerowych (edytory tekstu, edytory grafiki, 

● wychowawcy 
klas, 

● specjaliści szkolni, 
● nauczyciele 

biblioteki; 
 

● nauczyciele 
matematyki, 
 

 
● nauczyciele 

informatyki, 
 

I semestr 
 
 
 
 
 

cały rok szkolny, 
zgodnie z planem 
przedmiotu 

 
 
 
 



10 

 

elementy programowania) w szkole, w domu, w 
pracy. Wykorzystywanie  urządzeń podłączonych 
do komputera w szkole, w domu, w pracy. Praca w 
sieci. Wykorzystanie poczty elektronicznej; 

● Zajęcia podczas godzin z wychowawcą motywujące 
do planowania własnego rozwoju i kariery 
zawodowej, umożliwiające poznanie swoich 
predyspozycji zawodowych; 

● Prezentowanie podczas lekcji różnych źródeł 
wiedzy, wyznaczanie uczniom zadań 
wymagających samodzielnego poszukiwania 
informacji i korzystania z różnych źródeł wiedzy 
(przygotowywanie prezentacji multimedialnych, 
referatów, doświadczeń). 

 
 
 
 

● wychowawcy, 
specjaliści szkolni; 

 
 

● nauczyciele 
przedmiotów, 
nauczyciele 
biblioteki; 

 
 
 
 

 
 
 
 
II semestr 
 
 
 
cały rok szkolny    

4. Planowanie własnego rozwoju i 
podejmowanie decyzji edukacyjno – 
zawodowych. 

Uczeń:  

● opowiada o swoich planach 
edukacyjno-zawodowych;  

● 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. 

● Godziny z wychowawcą: diagnoza wychowawcza 
klasy, treningi umiejętności społecznych, zajęcia 
dotyczące umiejętności planowania i określania 
celów, podejmowania decyzji; 

● Indywidualne konsultacje dla uczniów dotyczące 
predyspozycji zawodowych uczniów, planów 
edukacyjno – zawodowych; 

● Lekcje przedmiotowe: 
- lekcje plastyki: przygotowywanie prac 
plastycznych dotyczących planów, celów i 
przyszłości uczniów;   
- lekcje języka polskiego: prace twórcze na temat: 
"Za 20 lat widzę siebie jako…”, redagowanie 
pamiętnika "Ja za 10 lat"; „Kwestionariusz moich 
umiejętności - kim mógłbym być w przyszłości?”. 

 

● wychowawcy 
klas, specjaliści 
szkolni; 

 
● specjaliści szkolni; 

 
 
 

● nauczyciele 
plastyki; 

 
● nauczyciele 

języka polskiego; 
  

 
 

cały rok szkolny 

 

 

 

 
cały rok szkolny, 
zgodnie z planem 
przedmiotu 
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Klasy VII – VIII - doradztwo zawodowe 
 

Tematyka działań/ treści programowe  
z zakresu doradztwa zawodowego 

Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne/ 
Realizatorzy  

 

Termin realizacji 

1. Poznawanie  własnych zasobów.  

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;  

● Godziny z wychowawcą: zajęcia dotyczące 
zainteresowań, hobby, mocnych stron i 
umiejętności, hierarchii wartości, predyspozycji 
zawodowych  uczniów oraz planowania 
przyszłości z wykorzystaniem wiedzy o własnych 
zasobach; 

● Konkursy przedmiotowe dla uczniów: m.in. 
literackie, plastyczne, matematyczne, 
informatyczne służące rozpoznawaniu 
zainteresowań, zdolności i uzdolnień uczniów; 

● Lekcje przedmiotowe: udzielanie uczniom 
informacji dotyczącej ich wiedzy, umiejętności, 
uzdolnień, rozwijanie zainteresowania uczniów 
danym przedmiotem; 

- lekcje języka polskiego: tworzenie wypowiedzi 
pisemnych, takich jak autocharakterystyka, 
reportaż dotyczący realizowania zainteresowań i 
pasji w przyszłym zawodzie, praca twórcza na 
temat: „Za 20 lat widzę siebie jako”; analiza 
postępowania postaci literackich pod kątem 
mocnych stron, potrzeb, aspiracji i sposobów 
osiągania życiowych celów; 

- lekcje biologii: udzielanie uczniom informacji 
dotyczących zdrowego stylu życia, wpływu stanu 
zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych; 

- lekcje plastyki: tworzenie prac dot. zainteresowań, 

● wychowawcy we 
współpracy ze 
specjalistami 
szkolnymi; 

 
 

● nauczyciele 
przedmiotów; 

 
 

● nauczyciele 
przedmiotów; 

 
 

● nauczyciele 
języka polskiego; 

 
 
 
 
 
 

● nauczyciele 
biologii; 

 
● nauczyciele 

I semestr (klasy 
VIII ), cały rok 
szkolny (klasy VII) 
 
 
 
cały rok szkolny 
 
 
 
cały rok szkolny, 
zgodnie z planami 
przedmiotów) 
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●  określa własną hierarchię wartości i 
potrzeb.  

marzeń, planów zawodowych uczniów przy 
zastosowaniu różnych technik plastycznych; 

● Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów, w tym 
zajęcia kół zainteresowań: koło teatralne, koło 
informatyczne, chór szkolny, koło plastyczne; 

● Zajęcia grupowe z zakresu doradztwa 
zawodowego dot. rozpoznawania własnych 
zasobów uczniów, zainteresowań, mocnych 
stron, predyspozycji zawodowych, cech 
temperamentu, typów osobowości zawodowych, 
hierarchii wartości oraz planowania ścieżki 
edukacyjno – zawodowej z uwzględnieniem 
rozpoznanych możliwości i ograniczeń,  
w tym stanu zdrowia; 

● Akcje promujące czytelnictwo, jako aktywności 
sprzyjającej autorefleksji, planowaniu własnej 
przyszłości oraz rozbudzaniu aspiracji uczniów; 
 

● Udział uczniów w zajęciach w ramach Festiwalu 
Nauki, pokazach z fizyki, chemii, astronomii, 
geografii;  

 
● Indywidualne doradztwo zawodowe; 

 
 

plastyki, 
 

● nauczyciele; 
 

 
● doradcy 

zawodowi; 
 
 
 
 
 
 
 

● nauczyciele 
biblioteki; 

 
 

● wychowawcy; 
 
 
 

● specjaliści szkolni, 
doradcy 
zawodowi. 

 
 
 
 
 
 

 

 

cały rok szkolny 

 

I semestr – klasy 
VIII,  cały rok 
szkolny – klasy VII 

 

 

 

cały rok szkolny 
 
 
 
I semestr 
 
 
 
cały rok szkolny 
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2. 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;  

● uzasadnia znaczenie pracy w życiu 
człowieka; 

● analizuje znaczenie i możliwości 
doświadczania pracy;  

● wskazuje wartości związane  
z pracą i etyką zawodową;  

● dokonuje autoprezentacji; 

● charakteryzuje instytucje 
wspomagające planowanie ścieżki 
edukacyjno-zawodowej, w tym 
instytucje rynku pracy.  

 

● Godziny z wychowawcą: zajęcia dotyczące świata 
zawodów (wykorzystanie filmów prezentujących 
różne zawody), zawodów przyszłości; zajęcia 
rozwijające umiejętność autoprezentacji uczniów 
(przygotowywanie prezentacji multimedialnych, 
wystąpień), znaczenia i wartości pracy w życiu 
człowieka; 

● Spotkania z przedstawicielami zawodów – w tym 
rodzicami uczniów  (podczas godzin z 
wychowawcą), spotkania autorskie; 

 
● Wycieczki szkolne uwzględniające cele 

zawodoznawcze: poznawanie zawodów m.in. 
kierowcy, przewodnika wycieczek, biletera, 
animatora kultury, sprzedawcy, wykładowcy 
akademickiego, aktora, scenografa, sprzedawcy, 
kustosza muzealnego, konserwatora zabytków, 
wykładowcy akademickiego, rolnika, 
meteorologa); 

● Wycieczki zawodoznawcze (do przedsiębiorstw 
miejskich, zakładów pracy, szkół zawodowych); 

 
● Spotkania z wolontariuszami, promujące 

wolontariat, angażowanie uczniów w organizację 
akcji charytatywnych; 

 
● Lekcje przedmiotowe: 

- prezentowanie zawodów związanych z danym 
przedmiotem; 

- lekcje geografii: zapoznanie ze strukturą zatrudnienia i 
bezrobocia w Polsce i innych wybranych 
państwach, ośrodkami przemysłu w 

● wychowawcy we 
współpracy ze 
specjalistami 
szkolnymi; 
 
 

 
● wychowawcy, 

nauczyciele 
biblioteki; 

 
● wychowawcy, 
● doradcy 

zawodowi; 
 
 
 
 
 
 
 
 

● wychowawcy, 
        opiekun Samorządu 

Uczniowskiego, 
 

 
 
 

● nauczyciele 
geografii 

 

cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok szkolny, 
zgodnie z planami 
wyjść 
pozaszkolnych) 
 
 
 
 
 
 
 

I semestr 

 

 

cały rok szkolny, 
zgodnie z planami 
przedmiotów) 
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województwie lubelski, Polsce i na świecie, 
turystycznym potencjałem państw oraz jego 
wpływu na zatrudnienie i pracę, rozwojem 
gospodarki w wybranych krajach świata; 

- lekcje informatyki: zapoznanie uczniów  
z zastosowaniem komputera oraz umiejętności 
informatycznych w różnych zawodach); 

- lekcje biologii: prezentacja zawodów związanych  
z różnymi dziedzinami biologii, m.in.: laboranta, 
genetyka, lekarza, pielęgniarza, ratownika 
medycznego, ortopedy; 

- lekcje wiedzy o społeczeństwie: prezentacja zawodów 
związanych z polityką, dyplomacją; zapoznanie ze 
znaczeniem społecznego podziału pracy, 
omówienie funkcjonowania przemysłu, cech 
obecnego systemu gospodarczego, kwalifikacji 
potrzebnych na obecnym rynku pracy, zjawiska 
emigracji zarobkowej, cech współczesnego rynku 
pracy; odgrywanie przez uczniów scenek 
związanych z rozmową kwalifikacyjną, wizytą 
przedsiębiorcy w urzędzie; udział uczniów w 
projekcie zespołowym na temat oczekiwanych 
kompetencji wybranych kategorii społeczno-
zawodowych na rynku pracy; przeprowadzenie 
przez uczniów wywiadów z przedstawicielami 
zawodów; 

- lekcje języka angielskiego i języka niemieckiego: 
poznawanie słownictwa związanego z zawodami, 
czynnościami zawodowymi, miejscami pracy 
poszukiwaniem pracy (w tym pracy wakacyjnej, 
sezonowej), autoprezentacja w języku obcym, 
dyskusje dotyczące wyboru zawodu, opisywanie 

 
 
 
 

● nauczyciele 
informatyki, 

 
● nauczyciele 

biologii, 
 

 
● nauczyciele 

wiedzy o 
społeczeństwie, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● nauczyciele 
języków obcych; 

 
 
 
 

 
 
 
 
cały rok szkolny, 
zgodnie z planami 
przedmiotów) 
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przyszłości, opis wymarzonego zawodu; 
● Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dot. 

świata zawodów, typów osobowości 
zawodowych, kwalifikacji zawodowych, 
informacji zawodowej, źródeł wiedzy na temat 
zawodów (z wykorzystaniem zasobów Internetu), 
zjawisk i trendów na rynku pracy, znaczenia 
pracy, autoprezentacji; 

● Prowadzenie działu zawodoznawczego w 
bibliotece szkolnej: gromadzenie literatury na 
temat różnych zawodów, kartotek tematycznych 
na temat zawodów (m.in. z wykorzystaniem 
czasopisma „Victor”), filmoteki zawodowej. 

 
● doradcy 

zawodowi; 
 

 
 
 
 

● nauczyciele 
biblioteki; 

 
I semestr – klasy 
VIII,  cały rok 
szkolny – klasy VII 

 
  
 
cały rok szkolny 

3. 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.  

● Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dot. 
struktury systemu edukacji, ścieżek edukacji, 
poszczególnych typów szkół 
ponadpodstawowych, znaczenia motywacji 
wewnętrznej i zewnętrznej, znaczenia ucznia się 
przez całe życie oraz kosztów zaniechania 
edukacji; zapoznawanie uczniów z ofertą szkół 
ponadpodstawowych; 

● Udział uczniów w Targach Edukacyjnych; 
● Organizacja Szkolnych Targów Edukacyjnych; 

 
 

● Godziny z wychowawcą: prezentowanie oferty 
szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych, w 
tym prezentacja multimedialna ofert szkół 
zawodowych; zajęcia dot. znaczenia 
wykształcenia, możliwości podnoszenia 
kwalifikacji przez całe życie; zapoznanie uczniów 
 z kryteriami rekrutacyjnymi, udzielanie pomocy 

● doradcy 
zawodowi 

 
 
 
 
 
 

● wychowawcy 
● doradcy 

zawodowi 
 

● wychowawcy we 
współpracy ze 
specjalistami 
szkolnymi 

 

 

I semestr – klasy 
VIII, cały rok 
szkolny – klasy VII 

 
 
 
 
II semestr 
marzec/kwiecień 
2020 r. 
 
cały rok szkolny 
(klasy VIII) 
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uczniom w procesie rekrutacji; spotkania  
z absolwentami; 

● Tablice informacyjne udostępniające informacje 
o ofercie szkół ponadpodstawowych; 

 
● Udział uczniów w Dniach Otwartych szkół 

ponadpodstawowych; 
 
 

● Indywidualne doradztwo zawodowe: 
przedstawianie uczniom spersonalizowanej 
oferty szkół ponadpodstawowych, rozmowy 
motywujące. 

 
 

● psycholog 
szkolny, doradcy 
zawodowi 

● wychowawcy, 
doradcy 
zawodowi 

 
● psycholog 

szkolny, doradcy 
zawodowi 

 

 
II semestr  
 
 
II semestr 
 
 
 
cały rok szkolny 

4. 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. 
 

● Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dot. 
planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej, 
instytucji wspomagających, celów edukacyjno – 
zawodowych, podejmowania decyzji, 
opracowanie przez uczniów klas VIII 
Indywidualnych Planów Działania; 

● Godziny z wychowawcą: zajęcia dot. planów 
edukacyjno-zawodowych, procesu 
podejmowania decyzji oraz ich konsekwencji  
w kontekście wyboru szkoły i zawodu, określania 
celów krótko i długoterminowych; 

 
 

● Lekcje przedmiotowe: prezentowanie ścieżek 
edukacyjno –zawodowych służących zdobyciu 
zawodów związanych z poszczególnymi 
przedmiotami,  omówienie struktury polskiego 
systemu edukacyjnego, przyczyn bezrobocia, 
czynników umożliwiających odniesienie sukcesu 

● doradcy 
zawodowi 

 
 
 
 

● wychowawcy klas  
we współpracy ze 
specjalistami 
szkolnymi 

 
 
 

● nauczyciele 
przedmiotów:,  
historii, wiedzy o 
społeczeństwie; 

 
 

I semestr – klasy 
VIII, cały rok 
szkolny – klasy VII 

 

 

I semestr: klasy 
VIII, II semestr – 
klasy VII 

 
 
cały rok szkolny, 
zgodnie z planami 
przedmiotów) 
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 edukacyjnego i zawodowego;  analiza ścieżek 
edukacyjno – zawodowych wybitnych 
przedstawicieli świata nauki, sztuki i sportu, 
prezentacja zawodów wielkich postaci 
historycznych; analiza przyczyn zanikania 
poszczególnych zawodów; 

● Indywidualne doradztwo zawodowe: wspieranie 
uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno –
zawodowej. 

 
 

 
 
 
 

● psycholog 
szkolny, doradcy 
zawodowi 

 
 
 
 
 
 
cały rok szkolny 
 

 


