
PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. RÓŻY MARII ZAMOYSKIEJ W RÓŻANCE 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 

2019 r. poz. 325) 

 

 Zadaniem pracy doradcy zawodowego jest przygotowanie uczniów klas VII i VIII do odpowiedzialnego planowania kariery i wsparcie  

w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informowanie  

o rynku pracy i systemie edukacji. 

 Cele główne i szczegółowe 

1. Poznanie własnych zasobów. 

 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje,    predyspozycje zawodowe); 

 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z auto-analizy, 

ocen  innych osób oraz innych źródeł; 

  rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;  

 charakteryzuje wartości z uwzględnieniem wartości i etyki zawodowej; 

 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji. 



2. Świat zawodów i rynek pracy. 

 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje 

wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;  

  wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy,  z  uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy; 

  porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i   oczekiwaniami pracodawców; 

 dokonuje autoprezentacji; 

  uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka; 

 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy; 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie. 

 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzy-stając  

z dostępnych źródeł informacji;  

 analizuje kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w kontekście rozpoznania własnych zasobów;  

 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaszkolnej w Polsce;  

 określa znaczenie uczenia się przez całe życie. 

    4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno zawodowych. 

 planuje ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów; 

 podejmuje decyzje o dalszej drodze edukacyjno – zawodowej, samodzielnie lub przy wsparciu doradczym; 

 określa marzenia, cele i plany na bazie własnych zasobów; 

 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy. 

 Realizacja programu. 

- zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia zgodnie z ramowym planem nauczania (10 godz. w klasie VII i VIII); 



- bieżąca praca z uczniami prowadzona zarówno przez doradcę zawodowego oraz nauczycieli i wychowawców jako zajęcia grupowe lub 

indywidualne konsultacje; 

- inne działania związane z działaniami doradcy zawodowego w szkole lub poza nią. 

 Współpraca. 

- rodzice, 

- organ prowadzący, 

- instytucje wspierające, np. PPP, 

- otoczenie społeczno – gospodarcze szkoły, np. UP, OHP . 

 

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN 

REALIZACJI 

WSPÓŁ - 

PRACA 

EFEKTY UWAGI 

Systematyczne 

diagnozowanie 

zapotrzebowania uczniów 

 i słuchaczy na działania 

związane z realizacją 

doradztwa zawodowego. 

- Diagnozowanie potrzeb 

doradczych uczniów. 

- Diagnozowanie potrzeb 

doradczych uczniów ze SPE. 

- Rozmowy , konsultacje. 

Październik doradca 

zawodowy 

- przygotowanie informacji do programu 

realizacji doradztwa zawodowego; 

- zebranie informacji użytecznych do 

przygotowania planu pracy doradcy 

zawodowego; 

 

Prowadzenie zajęć z zakresu 

doradztwa zawodowego,  

o których mowa w art. 109 

ust.  

1 pkt. 7 ustawy. 

- Przygotowanie lub pozyskanie 

scenariuszy zajęć. 

- Zaplanowanie terminów i 

tematów lekcji dla klasy VII i VIII. 

wrzesień 

 

zgodnie z 

harmonogramem 

zasoby własne/ 

z instytucji np. 

ORE 

- przygotowanie uczniów do wyborów 

edukacyjnych i zawodowych; 

- wsparcie uczniów w procesie 

projektowania kariery; 

- przygotowanie zasobów metodycznych 

przydatnych w pracy z uczniami; 

 

Opracowywanie we - Opracowanie programu realizacji wrzesień dyrektor - przygotowanie programu realizacji  



współpracy z innymi 

nauczycielami, w tym 

nauczycielami 

wychowawcami 

opiekującymi się oddziałami, 

psychologami lub 

pedagogami, programu, o 

którym mowa w § 4 ust. 1, 

oraz koordynowanie jego 

realizacji. 

doradztwa zawodowego. 

- Koordynowanie ww.  programu. 

- Przedstawienie programu Radzie 

Pedagogicznej. 

- Aktualizowanie programu. 

- Przygotowanie sprawozdania 

 z realizacji programu. 

 

cały rok szkolny 

 

wg potrzeb 

 

 

 

koniec roku 

szkolnego 

pedagog 

wychowawcy 

nauczyciele 

 

doradztwa zawodowego; 

- prowadzenie działań z zakresu 

doradztwa zawodowego w sposób 

zaplanowany, celowy i systematyczny; 

- zaangażowanie wychowawców klas, 

nauczycieli w realizowanie doradztwa 

zawodowego w szkole; 

- rozwijanie umiejętności współpracy w 

gronie pedagogicznym; 

- monitorowanie doradztwa zawodowego 

w szkole; 

Wspieranie nauczycieli, w 

tym nauczycieli 

wychowawców opiekujących 

się oddziałami, psychologów 

lub pedagogów, 

 w zakresie realizacji działań 

określonych w programie,  

o którym mowa w § 4 ust. 1. 

- Wspieranie wychowawców klas w 

prowadzeniu zajęć z tematyki 

doradztwa zawodowego. 

- Wymiana informacji, konsultacje, 

wspólne rozwiązywanie problemów 

uczniów. 

- Udział w spotkaniach zespołów w 

ramach pomocy  psychologiczno – 

pedagogicznej. 

- Udostępnianie materiałów 

metodycznych. 

cały rok szkolny dyrektor 

pedagog 

wychowawcy 

 

- doskonalenie umiejętności współpracy 

z wychowawcami klas, nauczycielami i 

specjalistami w działaniach z zakresu 

doradztwa zawodowego; 

- wspólne realizowanie działań 

określonych w programie doradztwa 

zawodowego;  

- wsparcie nauczycieli i wychowawców 

w realizacji treści z doradztwa 

zawodowego na obowiązkowych 

zajęciach; 

 

 

Koordynowanie działalności 

informacyjno-doradczej 

realizowanej przez szkołę,  

- Koordynowanie realizacji działań 

ujętych w programie doradztwa 

zawodowego. 

Cały rok szkolny dyrektor 

pedagog 

wychowawcy 

- zapewnienie ciągłości działań z zakresu 

doradztwa zawodowego w szkole; 

- gromadzenie, aktualizowanie i 

 



w tym gromadzenie, 

aktualizowanie i 

udostępnianie informacji 

edukacyjnych  

i zawodowych właściwych 

dla danego poziomu 

kształcenia. 

- Gromadzenie, aktualizowanie i 

udostępnianie informacji 

edukacyjnych i zawodowych 

(gazetka ścienna, strona WWW 

itp.) 

- Pozyskiwanie zasobów z zakresu 

doradztwa zawodowego. 

- Nawiązanie współpracy ze 

szkołami ponadpodstawowymi oraz 

instytucjami wspierającymi. 

nauczyciele 

zew. Partnerzy 

udostępnianie informacji edukacyjnych i 

zawodowych przydatnym uczniom szkół 

podstawowych; 

- wspieranie wychowawców klas, 

nauczycieli i specjalistów w potrzebne 

informacje edukacyjne i zawodowe; 

- promowanie współpracy z innymi 

placówkami i instytucjami 

wspierającymi. 

Realizowanie działań 

wynikających z programu,  

o którym mowa w § 4 ust. 1. 

- Udzielanie porad indywidualnych 

dla uczniów. 

- Udzielanie informacji edukacyjno 

– zawodowych. 

- Udział w dniach otwartych szkół 

ponadpodstawowych 

wg potrzeb 

 
 
 
 

II półrocze 

dyrektor 

pedagog 

wychowawcy 

 

- prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego w sposób ciągły, 

zaplanowany; 

- przygotowanie uczniów do wyborów 

zawodowych i edukacyjnych; 

- nawiązanie współpracy z partnerami 

zewnętrznymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lp. TEMATY ZAJĘĆ METODY I FORMY 

REAIZACJI 

REALIZATOR TERMIN 

REALIZACJI 

UWAGI 

KLASA VII i VIII 

1. Doradca zawodowy. Kto to taki? praca w grupach, rozmowa 

kierowana, dyskusja, plakat, 

Doradca 

zawodowy 

1.10.2019  

2. Moje umiejętności. Moje sukcesy. Dyskusja,  praca indywidualna,  

praca w parach i małych 

grupach, analiza filmu, 

Doradca 

zawodowy 

8.10.2019  

3. Marzenia do spełnienia. dyskusja kierowana, praca w 

grupach, praca indywidualna – 

autorefleksja, plakat, 

Doradca 

zawodowy 

15.10.2019  

4. Zawody wokół nas. dyskusja, praca w grupach,  

kolaż, 

Doradca 

zawodowy 

22.10.2019  

5. Jakie wartości są dla mnie ważne? gra dydaktyczna, autorefleksja, 

pogadanka, 

Doradca 

zawodowy 

29.10.2019  

6. Praca jako wartość w życiu człowieka. asocjogram,  praca w grupach, 

dyskusja kierowana, gra 

dydaktyczna, zdanie 

niedokończone, 

Doradca 

zawodowy 

5.11.2019  

7. Szkoła podstawowa i co dalej? Moja edukacyjna 

przygoda. 

dyskusja, plakat,  praca w 

grupach, 

Doradca 

zawodowy 

12.11.2019  



8. Szkoły zawodowe - szkołami pozytywnego wyboru. Skojarzenia, dyskusja, debata,  

praca indywidualna, praca w 

grupach, 

Doradca 

zawodowy 

19.11.2019  

9. Co gwarantuje mi szkoła. Kwalifikacje i 

kompetencje. 

Krzyżówki,  debata za i przeciw, 

praca w grupach,  analiza tekstu 

(oferty pracy), giełda pomysłów, 

Doradca 

zawodowy 

26.11.2019  

10. Kim chcę zostać w przyszłości? mapa myśli,  praca 

indywidualna,  praca w grupach, 

Doradca 

zawodowy 

3.12.2019  

 


