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PROGRAM REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO  (PRDZ) 

na rok szkolny 2020/2021  

w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie 

 

 

 

 

CZĘŚĆ I 

1. Podstawa prawna przygotowania i realizacji doradztwa zawodowego w szkole podstawowej: 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, poz. 59, 

− Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania, 

− Rozporządzenie MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, 

− Rozporządzenie MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego, 

− Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych, 

− przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach, 

− Rozporządzenie MEN z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego, 

− Rozporządzenie MEN z 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, 

− Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie 

(uchwała Rady Pedagogicznej nr 16/SP5/2018/2019 z dnia 5.11.2018r.). 
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2. Cele główne: 

− Celem doradztwa zawodowego jest wspieranie dzieci, uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych 

wyborów edukacyjnych i zawodowych opartych na znajomości i rozumieniu siebie, systemu edukacji oraz rynku pracy.  

− Celem PRDZ jest organizacja, wdrożenie i ewaluacja orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 5  

z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie. 

− Celem kadry szkoły jest realizacja i ewaluacja PRDZ, a także jego modyfikacja  - w zakresie form realizacji w związku z sytuacją pandemii 

oraz obowiązkiem stosowania procedur bezpieczeństwa określonych  

3. Odbiorcy: uczniowie wszystkich oddziałów, rodzice, nauczyciele (w tym specjaliści), interesariusze. 

4. Osoby realizujące PRDZ, zakres ich działań zostały szczegółowo opisane w WSDZ. 

W roku szkolnym 2020/2021 na: 

-  koordynatora realizacji doradztwa zawodowego w szkole powołuje się – pedagoga szkolnego - Ilonę Fajfer-Kruczek, 

- koordynatora ds. naboru elektronicznego  (platforma VULCAN) w szkole powołuje się – pedagoga szkolnego - Ilonę Fajfer-Kruczek. 
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CZĘŚĆ II 

1. Sojusznicy – sieć instytucji, osób współpracujących ze szkołą. 

Wszystkie działania w zakresie współpracy z sojusznikami w ramach realizacji działań z doradztwa zawodowego uwzględniają specyfikę szkoły, 

jej potrzeby i możliwości, a także lokalne otoczenie społeczno-gospodarcze. Szkoła nawiązuje kontakty, tworzy sieć współpracy z podmiotami, 

które angażują się w działania. 

• Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie: 

− kierowanie na diagnozę predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów; 

− Prowadzenie poradnictwa indywidualnego dla uczniów; 

− Udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery; 

− Prowadzenie dla uczniów zajęć grupowych z doradztwa zawodowego w ramach zajęć związanych z wyborem kierunku 

− kształcenia i zawodu; 

− Prowadzenie dla pracowników szkół szkoleń, kursów, szkoleniowych rad pedagogicznych; 

− Prowadzenie spotkań z rodzicami. 

 

• Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie -  zakresie kształtowania świadomości prawnej i świadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej i 

 pośrednictwa na rynku pracy; pozyskiwania informacji i statystyk nt. zapotrzebowaniu na lokalnym rynku pracy, skali bezrobocia, 

współpracy w ramach szkoleń. 

 

• Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie – aktualizacja baz danych szkół w powiecie, analiza polityki oświatowej,  

informacje nt. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 
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• Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Bielsku-Białej. 

 

• Współpraca z lokalnymi / regionalnymi pracodawcami szczególnie z obszaru ochrony środowiska, zarówno ze sfery budżetowej, 

wolnego rynku pracy, NGO-sów, w zakresie: 

− Wycieczek zawodoznawczych; 

− Spotkań z uczniami; 

− Spotkań z właścicielami firm, jako przykładem ludzi, którzy odnieśli sukces zawodowy; 

− Przeprowadzanie wywiadów z przedstawicielami zawodów ona temat specyfiki pracy; 

− W wybranym zawodzie lub na wybranym stanowisku pracy; 

− Sponsorowanie przedsięwzięć wzbogacających ofertę edukacyjno-zawodową, bazę dydaktyczną szkoły. 

 

• Współpraca ze szkołami programowo wyższymi -  szkołami ponadpodstawowymi: LO, technikami, szkołami branżowymi I stopnia; 

uczelniami wyższymi - Akademią WSB, Uniwersytetem Śląskim) z regionu, zarówno placówkami publicznymi, jak i niepublicznymi  

− W zakresie promocji oferty kształcenia poprzez bezpośrednie spotkania przedstawicieli szkół z uczniami w szkole, 

− Udział uczniów w dniach otwartych szkół, konkursach, festiwalach itp.,  

− Planowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, warsztatów dla uczniów. 
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Część III 

PROGRAM ORIENTACJI ZAWODOWEJ DLA KLAS I–III 

Cel główny: Celem orientacji zawodowej w klasach I –III szkoły podstawowej jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na 

rynku pracy, rozwijanie pozytywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz rozwijanie zainteresowań i pasji. 

Treści programowe oraz cele szczegółowe: 

I. Poznawanie własnych zasobów (zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, 

kompetencji, umiejętności i postaw, wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia). 

Uczeń: 

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

2. prezentuje swoje zainteresowania na forum; 

3. podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi; 

4. podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach; 

5. podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.  

II. Świat zawodów i rynek pracy ( poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność 

poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy). 

Uczeń: 

1.odgrywa różne role zawodowe w zabawie; 

2. podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych 

zawodach; 

3. opisuje, czym jest praca i omawia jej znaczenie w życiu człowieka (na wybranych przykładach); 

4. omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje 
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5.opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu; 

6. posługuje się przyborami, narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny. 

 

III. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz 

przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie. 

Uczeń: 

1.uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności; 

2. wskazuje treści, których lubi się uczyć; 

3. wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich. 

IV. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, 

(planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, 

podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery). 

Uczeń: 

1.opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić; 

2. planuje swoje działania (lub działania grupy), wskazując na podstawowe czynności/zadania niezbędne do realizacji celu; 

3. próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą. 

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu: 

− Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 

− Specjaliści – m.in. pedagog szkolny, pedagog - terapeuta, logopeda, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, 

−  Nauczyciele-wychowawcy świetlicy. 
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Realizacja programu orientacji zawodowej odbywa się: 

−  na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej w ramach realizacji podstawy programowej, 

− na dodatkowych zajęciach ze specjalistami, 

− w ramach wycieczek zawodoznawczych,  

− na zajęciach świetlicowych. 

Przy tematach realizowanych w ramach orientacji zawodowej należy wpisać „DZ” w celu wskazania realizowania tych treści w konkretnych 

terminach i wyodrębnienie ich do sprawozdań półrocznych. 

Na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzenia MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie ramowych planów 

nauczania dla publicznych szkół należy szczególnie uwzględnić w zajęciach realizowanych z wychowawcą treści dotyczących istotnych 

problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska. Zatem szczególnie w tych obszarach należy 

omówić zadania, pracę, wykształcenie w tych zakresach. 

 

Lp  Obszar / 

moduł 

Zadanie Osoba 

odpowiedzialna 

Odbiorcy Metody i 

formy pracy 

Termin 

realizacji 

Efekty / 

cele* 

Ewaluacja  

1. Obszar I, II, III, 

IV 

Realizacja treści orientacji 

zawodowej zgodnie z podstawą 

programową (w tym zajęcia z 

wychowawcą). 

Nauczyciel 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciel wsp.  

uczniowie Metody 

aktywizujące 

Cały rok szkolny Zgodne z 

etapem 

edukacyjnym 

i obszarem 

Sprawozdanie 

zał. 1,2 

2. Obszar I, II Konkursy plastyczne, konkursy 

talentów (muzyczne, recytatorskie) 

lub inne zajęcia rozwijające 

twórczy potencjał uczniów i ich 

zainteresowania np. „Dzień 

pracowników służby zdrowia” 

Nauczyciel-

wychowawca 

świetlicy 

uczniowie Metody 

aktywizujące  

min. 2 razy w 

roku 

Zgodne z 

etapem 

edukacyjnym 

i obszarem 

Sprawozdanie 

zał. 4 + 

dokumentacja 

3. Obszar I, II, III, 

IV 

Wycieczki zawodoznawcze lub 

spotkania z przedstawicielami 

zawodów 

Wychowawca, 

Instytucje 

uczniowie, 

rodzice 

Zajęcia w 

terenie 

2 razy w roku wg 

potrzeb i 

adekwatnie do 

sytuacji 

epidemiologicznej 

Zgodne z 

etapem 

edukacyjnym 

i obszarem 

Sprawozdanie 

zał. 1 
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4. Obszar I, II, III, 

IV 

Zajęcia z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

Specjaliści  uczniowie Zajęcia 

aktywizacyjne  

Cały rok szkolny Zgodne z 

etapem 

edukacyjnym 

i obszarem 

Sprawozdanie 

zał. 3 

5.  Obszar I, II, III, 

IV 

Monitorowanie wpisów dot. 

realizacji orientacji zawodowej w 

e-dz. 

Dyrektor/ 

Wicedyrektor 

Nauczyciele, 

specjaliści, 

nauczyciele – 

wychowawcy 

świetlicy 

Monitoring 2 razy w roku  Systematyka 

w 

dokumentacji 

szkolnej 

Analiza 

dokumentacji 

6.  Obszar I, II, III, 

IV 

Zapoznanie Rady Pedagogicznej z 

Programem realizacji doradztwa 

zawodowego i materiałami  

Koordynator DZ Rada 

Pedagogiczna 

Materiały, e-

learning, 

konsultacje 

I półrocze Wszyscy 

nauczyciele i 

specjaliści 

Analiza 

dokumentacji 
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CZĘŚĆ IV  

PROGRAM ORIENTACJI ZAWODOWEJ DLA KLAS IV–VI 

 

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

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

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

 

Treści programowe oraz cele szczegółowe: 

I. Poznawanie własnych zasobów (zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, 

ograniczeń, kompetencji, wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia). 

Uczeń: 

1 określa własne zainteresowania, zdolności i uzdolnienia oraz kompetencje; 

2. wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia; 

3 . podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując  wnioski na przyszłość; 

4. prezentuje swoje zainteresowania/uzdolnienia na forum z zamiarem zaciekawienia odbiorców 

 

II. Świat zawodów i rynek pracy (poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność 

poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy). 

Uczeń: 
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1. wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady dla poszczególnych grup, opisuje 

różne drogi dojścia do nich oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach; 

2. opisuje, czym jest praca i jej znaczenie w życiu człowieka; 

3. podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

4. posługuje się przyborami, narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny; 

5. wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą. 

 

III. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie (znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie 

informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie). 

Uczeń:  

1.wskazuje na różne sposoby zdobywania wiedzy (korzystając ze znanych mu przykładów) oraz omawia swój indywidualny sposób nauki; 

2. wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć; 

3.samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

 

IV. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych (planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej  

z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji 

 i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery). 

Uczeń: 

1.opowiada o swoich planach edukacyjnych i zawodowych; 

2. planuje swoje działania (lub działania grupy), wskazując szczegółowe czynności i zadania 

niezbędne do realizacji celu; 
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3. próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio, jak i 

pośrednio (otoczenie) z jego osobą 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu: 

− wychowawcy, 

− nauczyciele przedmiotowy, 

− specjaliści, 

− nauczyciel bibliotekarz 

− koordynator DZ. 

Realizacja programu orientacji zawodowej odbywa się: 

−  na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych ( lekcje przedmiotowe, z wychowawcą); 

− w ramach wycieczek zawodoznawczych;  

− zajęciach ze specjalistami. 

 

Przy tematach realizowanych w ramach orientacji zawodowej należy wpisać „DZ” w celu wskazania realizowania tych treści w 

konkretnych terminach i wyodrębnienie ich do sprawozdań półrocznych. 

Na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzenia MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie ramowych planów 

nauczania dla publicznych szkół należy szczególnie uwzględnić w zajęciach realizowanych z wychowawcą treści dotyczących istotnych 

problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska. Zatem szczególnie w tych obszarach należy 

omówić zadania, pracę, wykształcenie w tych zakresach. 
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Lp  Obszar / 
moduł 

Zadanie Osoba 
odpowiedzialna 

Odbiorcy Metody i 
formy 
pracy 

Termin 
realizacji 

Efekty / 
cele* 

Ewaluacja  

1.  Obszar I, II, 

III, IV 

Zapoznanie Rady Pedagogicznej z 

Programem realizacji doradztwa 

zawodowego i materiałami  

Koordynator DZ Rada 

Pedagogiczna 

Materiały, e-

learning, 

konsultacje 

I półrocze Wszyscy 

nauczyciele 

i specjaliści 

Analiza 

dokumentacji 

2. Obszar I, II, 

III, IV 

Realizacja podstawy programowej 

– wszystkie przedmioty 

Nauczyciel 

przedmiotu  

Uczniowie Metody 

aktywizujące

/podające 

Cały rok szkolny Zgodne z 

etapem 

edukacyjny

m i 

obszarem 

Sprawozdanie 

zał. 2 

3. Obszar  I, II, 

III, IV 

Spotkanie wychowawców klas – 

wymiana ciekawych ćwiczeń i 

scenariuszy na lekcje z 

wychowawcą z zakresu rozwijania 

kompetencji miękkich 

Pedagog-

terapeuta,  

Wychowawcy 

klas 

Na 

spotkaniu 

Zespołu 

Wychowawc

zego lub 

zdalnie 

I półrocze Wychowawc

y klas – baza 

5-iu 

scenariuszy 

zajęć 

Wymiana 

doświadczeń 

– notatka i 

baza 

scenariuszy  

4. Obszar I, II, 

III, IV 
Zajęcia z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 
Specjaliści Uczniowie Metody 

aktywizacyj
ne 

W trakcie 
całego roku 

Zgodne z 

etapem 

edukacyjny

m i 

obszarem 

Sprawozdani
e Zał. 3 

5.  Obszar I, II, 

III, IV 
Wycieczki zawodoznawcze lub 

spotkania z przedstawicielami 

zawodów 

Wychowawca, 

Instytucje 
Uczniowie, 

rodzice 
Zajęcia w 

terenie 
2 razy w roku wg 

potrzeb i 

adekwatnie do 

sytuacji 

epidemiologicznej 

Zgodne z 

etapem 

edukacyjny

m i 

obszarem 

Sprawozdanie 

zał. 1 

6.  Obszar I, II, 
III, IV 

Monitorowanie wpisów dot. 

realizacji orientacji zawodowej w e-

dz. 

Dyrektor/ 

Wicedyrektor 
Nauczyciele, 

specjaliści, 

nauczyciele – 

wychowawcy 

świetlicy 

Monitoring 2 razy w roku  Systematyka 

w 

dokumentacj

i szkolnej 

Analiza 

dokumentacji 

7. Obszar I, II, 

III, IV 

Przygotowanie do konkursów, 

olimpiad, zawodów sportowych 

Nauczyciele 

przedmiotów - 

niektórzy 

Wybrani 

uczniowie  

Praca 

indywidualn

a z uczniem, 

w grupach 

W trakcie całego 

roku zgodnie z 

możliwościami 

Zgodne z 

etapem 

edukacyjny

m i 

obszarem 

Sprawozdania 

Zał. 2 
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8. Obszar I, II, 

III, IV 

Gromadzenie i udostępnianie 

informacji nt. treści dotyczących 

istotnych problemów społecznych: 

zdrowotnych, prawnych, 

finansowych, klimatycznych i 

ochrony środowiska. 

Nauczyciel 

bibliotekarz  

Koordynator 

DZ, nauczyciele 

wychowawcy, 

uczniowie 

Materiały i 

informacje 

W trakcie roku 

szkolnego wg 

potrzeb 

Materiały, 

spisy 

Analiza 

dokumentacji 
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CZĘŚĆ IV 

PROGRAM ORIENTACJI ZAWODOWEJ DLA KLAS VII–VIII 

 

Cel główny: Celem doradztwa zawodowego w klasach VII –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. (,,Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania WSDZ dla szkoły 

podstawowej”, ORE, Warszawa 2017). 

 

Treści programowe oraz cele szczegółowe 

I. Poznawanie własnych zasobów (zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych 

stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji, wartości, 

predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia). 

Uczeń: 

1. rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, 

predyspozycje zawodowe oraz stan zdrowia) 

2. dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej informacji 

o sobie wynikających z autodiagnozy, ocen innych osób i innych źródeł 

3.rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjnozawodowych 

4.charakteryzuje wartości z uwzględnieniem wartości pracy i etyki zawodowej 

5. określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji 
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II. Świat zawodów i rynek pracy (poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność 

poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy). 

Uczeń: 

1.wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, 

uwzględniając składowe ich opisów, w tym dróg ich zdobywania; 

2. wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy; 

3. porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami 

pracodawców 

4.dokonuje autoprezentacji 

5. uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka 

6. analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy 

 

III. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie (znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie 

informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie).  

Uczeń: 

1.analizuje oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości 

dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji 

2. analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznanych własnych 

zasobów 

3. charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji 
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pozaszkolnej w Polsce 

4. określa znaczenie uczenia się przez całe życie. 

 

IV. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych (planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z 

przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, 

korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery). 

Uczeń: 

1. planuje ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej, uwzględniając konsekwencje podjętych 

wyborów; 

2. podejmuje decyzje o dalszej drodze edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy 

wsparciu doradczym 

3. określa marzenia, cele i plany edukacyjno-zawodowe na bazie własnych zasobów; 

4. identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery i wyjaśnia, w jakich 

sytuacjach korzystać z ich pomocy 

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu 

− wychowawcy, 

− nauczyciele, 

− pedagog, 

− nauczyciel bibliotekarz, 

− doradca zawodowy/koordynator DZ, koordynator ds., naboru elektronicznego. 

− pielęgniarka szkolna, 
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Realizacja programu doradztwa zawodowego odbywa się: 

− na wszystkich przedmiotach w ramach korelacji międzyprzedmiotowej i realizacji celów przedmiotowych kształcenia ogólnego np. wiedzy 

o społeczeństwie geografii, języka polskiego wychowania do życia w rodzinie, 

− zajęciach z doradztwa zawodowego -10 godzin dydaktycznych na rok nauki, 

−  godzinach wychowawczych, 

− zajęciach obejmujących wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu – w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

− konsultacje indywidualne, 

− podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole (np. targi edukacyjne, projekty edukacyjne, 

konkursy zawodoznawcze) lub poza nią (np. udział w targach edukacyjnych, udział w wizytach zawodoznawczych w firmach, 

− w ramach działalności wolontariatu na terenie szkoły. 

 

Przy tematach realizowanych w ramach orientacji zawodowej należy wpisać „DZ” w celu wskazania realizowania tych treści w 

konkretnych terminach i wyodrębnienie ich do sprawozdań półrocznych. 

Na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzenia MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie ramowych planów 

nauczania dla publicznych szkół należy szczególnie uwzględnić w zajęciach realizowanych z wychowawcą treści dotyczących istotnych 

problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska. Zatem szczególnie w tych obszarach należy 

omówić zadania, pracę, wykształcenie w tych zakresach 

 

Lp  Obszar / 
moduł 

Zadanie Osoba 
odpowiedzialna 

Odbiorcy Metody i 
formy 
pracy 

Termin 
realizacji 

Efekty / 
cele* 

Ewaluacja  

1.  Obszar I, II, 

III, IV 

Zapoznanie Rady Pedagogicznej z 

Programem realizacji doradztwa 

zawodowego i materiałami  

Koordynator DZ Rada 

Pedagogiczna 

Materiały, e-

learning, 

konsultacje 

I półrocze Wszyscy 

nauczyciele 

i specjaliści 

Analiza 

dokumentacji 

2. Obszar I, II, 

III, IV 

Diagnozowanie potrzeb z zakresu 

doradztwa zawodowego 

Koordynator DZ Uczniowie, 

rodzice, 

wychowawcy 

Ankiety, 

rozmowy z 

I półrocze – kl. 

7a, 7b 

II półrocze – kl. 8 

Analiza 

potrzeb - 

ankiety 

Analiza 

dokumentacji 
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uczniami, 

rodzicami 

3. Obszar I, II, 

III, IV 

Realizacja podstawy programowej 

– wszystkie przedmioty 

Nauczyciel 

przedmiotu  

Uczniowie Metody 

aktywizujące

/podające 

Cały rok szkolny Zgodne z 

etapem 

edukacyjny

m i 

obszarem 

Sprawozdanie 

zał. 2 

4. Obszar  I, II, 

III, IV 

Spotkanie wychowawców klas – 

wymiana ciekawych ćwiczeń i 

scenariuszy na lekcje z 

wychowawcą z zakresu rozwijania 

kompetencji miękkich 

Pedagog-

terapeuta,  

Wychowawcy 

klas 

Na 

spotkaniu 

Zespołu 

Wychowawc

zego lub 

zdalnie 

I półrocze Wychowawc

y klas – baza 

5-iu 

scenariuszy 

zajęć 

Wymiana 

doświadczeń 

– notatka i 

baza 

scenariuszy  

5. Obszar I, II, 

III, IV 
Zajęcia z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 
Specjaliści Uczniowie Metody 

aktywizacyj
ne, testy, 
diagnoza, 
doradztwo 

W trakcie 
całego roku 

Zgodne z 

etapem 

edukacyjny

m i 

obszarem 

Sprawozdani
e Zał. 3 

6.  Obszar I, II, 

III, IV 
Wycieczki zawodoznawcze lub 

spotkania z przedstawicielami 

zawodów, targi edukacyjne, dni 

otwarte 

Wychowawca, 

koordynator DZ 
Uczniowie, 

rodzice 
Zajęcia w 

terenie 
 W trakcie roku 

wg potrzeb i 

adekwatnie do 

sytuacji 

epidemiologicznej 

Zgodne z 

etapem 

edukacyjny

m i 

obszarem 

Sprawozdanie 

zał. 1 

7.  Obszar I, II, 
III, IV 

Monitorowanie wpisów dot. 

realizacji orientacji zawodowej w e-

dz. 

Dyrektor/ 

Wicedyrektor 
Nauczyciele, 

specjaliści, 

nauczyciele – 

wychowawcy 

świetlicy 

Monitoring 2 razy w roku  Systematyka 

w 

dokumentacj

i szkolnej 

Analiza 

dokumentacji 

8. Obszar I, II, 
III, IV 

Spotkanie w sprawie egzaminu 

ósmoklasistów  

Dyrektor/Wicedyr

ektor/ 

Koordynator 

DZ/Wychowawca 

Rodzice i 

uczniowie kl. 8 

Szkolenie  II sem. Zapis w e-

dz. 

Analiza 

dokumentów 

9. Obszar I, II, 

III, IV 

Przygotowanie do konkursów, 

olimpiad, zawodów sportowych 

Nauczyciele 

przedmiotów - 

niektórzy 

Wybrani 

uczniowie  

Praca 

indywidualn

a z uczniem, 

w grupach 

W trakcie całego 

roku zgodnie z 

możliwościami 

Zgodne z 

etapem 

edukacyjny

m i 

obszarem 

Sprawozdania 

Zał. 2 
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10. Obszar I, II, 

III, IV 

Gromadzenie i udostępnianie 

informacji nt. treści dotyczących 

istotnych problemów społecznych: 

zdrowotnych, prawnych, 

finansowych, klimatycznych i 

ochrony środowiska. 

Nauczyciel 

bibliotekarz  

Koordynator 

DZ, nauczyciele 

wychowawcy, 

uczniowie 

Materiały i 

informacje 

W trakcie roku 

szkolnego wg 

potrzeb 

Materiały, 

spisy 

Analiza 

dokumentacji 

11. Obszar I, II, 

III, IV 

Realizacja 10 godz. dydaktycznych 

z zakresu doradztwa zawodowego 

Koordynator DZ Uczniowie Metody 

poglądowe/a

ktywizacyjn

e 

I sem. – kl. 7a 

II sem. – kl. 7b 

II sem. – kl. 8 

e-dz.  Analiza 

dokumentacji 

12.  Obszar I, II, 

III, IV 

Konsultacje indywidualne i 

omówienie warunków i 

predyspozycji zdrowotnych do 

przygotowania do realizacji 

kształcenia na poziomie wyższym i 

predyspozycji zdrowotnych 

Pielęgniarka 

szkolna 

Uczniowie – kl. 

8 

Kontakt 

indywidualn

y 

W trakcie roku 

szkolnego 

Notatki z 

konsultacji 

Analiza 

dokumentacji 

13. Obszar I, II, 

III, IV 

Przygotowanie i koordynacja 

internetowej rejestracji kandydatów 

do szkół ponadgimnazjalnych 

Koordynator ds. 

internetowej 

rejestracji 

kandydatów 

Uczniowie i 

rodzice kl. 8 

e-learning 

dla 

rodziców, 

warsztaty 

dla uczniów 

kl. 8 

II sem. Materiały i 

zapisy e-dz. 

DZ 

Analiza 

dokumentacji 

14. Obszar I, II, 

III, IV 

Diagnoza potrzeb uczniów i 

rodziców 

Koordynator DZ Uczniowie, 

rodzice 

Realizacja 

ankiet 

I półrocze kl. 7, II 

półrocze kl. 8 i 

rodzice 

Dane z 

ankiet - 

opracowanie 

Analiza 

dokumentacji 
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Część V  

Monitoring i ewaluacja PRDZ 

1. Monitorowanie przez dyrekcję szkoły oraz koordynatora wpisów realizacji tematów w e-dzienniku – przy temacie wpis „DZ” 

2. Składanie u koordynatora półrocznych sprawozdań z realizowanych działań  m. in. zał. 1, 2, 3, 4. 

3. Ewaluacja programu realizacji PRDZ w szkole prowadzona będzie przez powołany zespół lub wyznaczoną osobę na podstawie przyjętych 

metod: analiza dokumentacji, sprawozdania nauczycieli. Ewaluacja jest prowadzona pod koniec roku szkolnego. 
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Zał. nr 1 do Programu realizacji programu doradztwa zawodowego -SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCÓW 

Wychowawca: ………………………………………………………………………………………. 

kl. ………………… 

I półrocze / II półrocze1 roku szkolnego 2020/2021 

Zadanie  Data / termin Temat  Liczba uczestników Orientacja / 
doradztwo 
zawodowe – 
wskazać zawód 

Wykorzystanie TIK 
(tak/nie) 

Zajęcia z 
wychowawcą 

     

Wycieczki 
zawodoznawcze 

     

Programy/warsztaty 
profilaktyczne/ 
projekty 

     

Spotkania z 
przedstawicielami 
zawodów 

     

Spotkania z 
rodzicami 

     

 

 

 

 

 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
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Zał. nr 2 do Programu realizacji programu doradztwa zawodowego – SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO  

i przygotowania do KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH/ZAWODÓW SPORTOWYCH 

Nauczyciel: ………………………………………………………………………………………. 

I półrocze / II półrocze2 roku szkolnego 2020/2021 

Oddział Przedmiot  Data / 
termin 

Temat  Liczba 
uczestników 

Orientacja / 
doradztwo 
zawodowe – 
wskazać zawód 

Wykorzystanie 
TIK 
(tak/nie) 

       

       

       

       

 

 

Oddział Przedmiot  Data / 
termin 

Olimpiada/ konkurs/zawody 
sportowe 

Liczba 
uczestników 

Lokata 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 
2 Niepotrzebne skreślić  
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Zał. nr 3 do Programu realizacji programu doradztwa zawodowego - SPRAWOZDANIE SPECJALISTÓW 

Specjalista: ………………………………………………………………………………………. 

I półrocze / II półrocze3 roku szkolnego 2020/2021 

Oddział Rodzaj zajęć (np. rewalidacja, 
zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne, zajęcia 
socjoterapeutyczne itp.) 

Data / 
termin 

Temat  Liczba 
uczestników 

Orientacja / 
doradztwo 
zawodowe – 
wskazać zawód 

Wykorzystanie 
TIK 
(tak/nie) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 
3 Niepotrzebne skreślić  
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Zał. nr 4 do Programu realizacji programu doradztwa zawodowego - SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELI-WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY 

Nauczyciel świetlicy: ………………………………………………………………………………………. 

I półrocze / II półrocze4 roku szkolnego 2020/2021 

Oddział Rodzaj zajęć  Data / 
termin 

Temat  Liczba 
uczestników 

Orientacja / 
doradztwo 
zawodowe – 
wskazać zawód 

Wykorzystanie 
TIK 
(tak/nie) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 
4 Niepotrzebne skreślić  


