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PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO 

w Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Katowicach 

w roku szkolnym 2022/23 

 

 

1. Założenia ogólne programu 

Cele główne doradztwa zawodowego: 

 wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i 

edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (klasy I-VI), 

 przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z ich preferencjami i 

predyspozycjami oraz wymaganiami rynku pracy (klasy VII-VIII), 

 przygotowanie rodziców do pełnienia roli osób wspierających swoje dzieci w procesie planowania i podejmowania decyzji edukacyjno-

zawodowych, 

 pomoc nauczycielom w realizacji zadań związanych z doradztwem zawodowym oraz wspomaganiem uczniów w wyborze kierunku 

kształcenia i zawodu. 

 

Cele szczegółowe (przewidywane efekty) odnoszące się do uczniów są zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 

lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2019 poz. 325) - załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia. 

 

Program przewiduje działania adresowane do uczniów, rodziców i nauczycieli i zakłada współpracę pomiędzy wszystkimi członkami Rady 

Pedagogicznej.  
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2. Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego 

 

Obszary działań Tematyka działań 

Metody i formy realizacji 

Adresaci  Osoby 

odpowiedzialne 

za realizację 

Termin 

Poznanie siebie Poszerzanie wiedzy i zainteresowań uczniów, 

odkrywanie i rozwijanie uzdolnień (m.in. 

w bieżącej pracy z uczniami oraz poprzez 

organizację kół zainteresowań, udział 

w konkursach i zawodach). 

uczniowie 

kl. I-VIII 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Udział uczniów klas I-III w zajęciach 

dodatkowych „Wiem więcej” 

uczniowie 

kl. I-III 

nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

cały rok szkolny 

Rozwijanie umiejętności kluczowych w ramach 

lekcji przedmiotowych. 

uczniowie 

kl. I-VIII 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Poruszanie tematyki związanej 

z rozpoznawaniem i rozwijaniem własnych 

zasobów na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy. 

uczniowie 

kl. IV-VIII 

wychowawcy zgodnie z planem 

pracy wychowawcy 

Organizacja Gali Talentów. uczniowie 

kl. I-VIII 

nauczyciel muzyki, 

pedagog 

maj 2023 

Prezentacja talentów na stronie internetowej 

szkoły. 

uczniowie 

kl. I-VIII 

opiekun zakładki 

Galeria Talentów, 

pedagog 

cały rok szkolny 

Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego: 

 To mnie kręci – zainteresowania i pasje. 

uczniowie 

kl. VII 

doradca zawodowy zgodnie z planem 

zajęć 
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 Moje kompetencje – moją drogą do 

sukcesu. 

 Jaki jestem, jak widzą mnie inni? 

 W czym jestem naprawdę dobry? 

 Moje wartości i aspiracje.  

 Wpływ zdrowia na wybór zawodu. 

Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego: 

 Co już wiem o sobie? 

uczniowie 

kl. VIII 

doradca zawodowy zgodnie z planem 

zajęć 

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb 

i możliwości uczniów – tworzenie ewidencji 

uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

uczniowie 

kl. I-VIII 

pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy 

do końca września 

2022  

aktualizacja 

na bieżąco) 

Zdobywanie informacji o predyspozycjach 

i możliwościach uczniów poprzez rozmowy 

z rodzicami. 

uczniowie 

kl. I-VIII 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Świat zawodów  

i rynek pracy 

Stwarzanie okazji do doświadczania pracy, 

rozwijania umiejętności pracy zespołowej, 

ukazywanie pracy jako wartości w życiu 

człowieka. 

uczniowie 

kl. I-VIII 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Poznawanie słownictwa związanego z zawodami 

i pracą. 

uczniowie 

kl. I-VIII 

nauczyciele języka 

polskiego i obcego, 

nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

cały rok szkolny 

Organizowanie kącików zawodoznawczych. uczniowie 

kl. I-VIII 

nauczyciele 

edukacji 

cały rok szkolny 
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wczesnoszkolnej, 

biblioteki, świetlicy 

Organizacja szkolnego konkursu 

zawodoznawczego „Galeria ciekawych 

zawodów”. 

uczniowie 

kl. IV-VIII 

pedagog, doradca 

zawodowy 

II półrocze 

Udział w lekcjach zawodoznawczych 

organizowanych przez szkoły 

ponadpodstawowe, CKP itp.  

uczniowie 

kl. VII-VIII 

doradca zawodowy, 

wychowawcy 

w miarę potrzeb 

uczniów 

Udział uczniów w projekcie Katowice Miastem 

Fachowców. 

uczniowie 

kl. VII 

doradca zawodowy, 

wychowawcy 

cały rok szkolny 

Organizowanie spotkań z przedstawicielami 

różnych zawodów i przedstawicielami instytucji 

rynku pracy. 

uczniowie 

kl. I-VIII 

nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

wychowawcy, 

doradca zawodowy 

cały rok szkolny 

Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych. uczniowie 

kl. VII-VIII 

nauczyciele języka 

polskiego 

cały rok szkolny 

Poruszanie tematyki związanej z zawodami 

i pracą na zajęciach z wychowawcą. 

uczniowie 

kl. I-VIII 

wychowawcy zgodnie z planem 

pracy wychowawcy 

Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego: 

 Zawody wokół nas. 

 Podsumowanie wiedzy o sobie. 

uczniowie 

kl. VII 

doradca zawodowy zgodnie z planem 

zajęć 

Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego: 

 Jak się dobrze zaprezentować?  

 Współczesny rynek pracy – gdzie szukać 

informacji. 

uczniowie 

kl. VIII 

doradca zawodowy zgodnie z planem 

zajęć 
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 Praca jako wartość – jak zdobyć pierwsze 

zawodowe doświadczenie? 

Rynek edukacyjny 

i uczenie się przez całe 

życie 

Poruszanie tematyki związanej z uczeniem się 

i własnym rozwojem na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy. 

uczniowie 

kl. IV-VIII 

wychowawcy zgodnie z planem 

pracy wychowawcy 

Poruszanie tematyki związanej z uczeniem się, 

planowaniem rozwoju i przezwyciężaniem 

trudności w uczeniu się na zajęciach 

przedmiotowych. 

uczniowie 

kl. I-VIII 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

Udział w targach edukacyjnych, dniach 

otwartych szkół ponadpodstawowych. 

uczniowie 

kl. VII-VIII 

doradca zawodowy, 

wychowawcy 

zgodnie z ofertą 

Organizacja spotkań z absolwentami, ciekawymi 

osobami (pasjonatami) – prezentacja ich ścieżek 

rozwoju. 

uczniowie 

kl. IV-VIII 

wszyscy nauczyciele zgodnie z planem 

pracy i ofertą 

instytucji 

zewnętrznych  

Udział uczniów w Festiwalu Szkół 

Ponadpodstawowych. 

uczniowie 

klas VII-VIII 

doradca zawodowy, 

wychowawcy 

zgodnie z ofertą 

Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego:  

 Jak długo się uczymy? (struktura systemu 

edukacji, idea LLL) 

 Ścieżki zawodowe. 

 Informacje w zasięgu ręki – oferta szkół. 

uczniowie 

kl. VIII 

doradca zawodowy zgodnie z planem 

zajęć 

Planowanie własnego 

rozwoju 

i podejmowanie decyzji 

Rozmowy na temat planów zawodowych 

na przyszłość w ramach zajęć edukacyjnych. 

uczniowie 

kl. I-VIII 

wszyscy nauczyciele w ramach bieżącej 

pracy z uczniami 

Porady i konsultacje indywidualne. uczniowie 

kl. I-VIII 

wszyscy nauczyciele podczas zebrań, 

konsultacji oraz 
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edukacyjno-

zawodowych 

w ramach pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej oraz 

godzin dostępności 

nauczycieli 

Poruszanie tematyki związanej z planowaniem, 

podejmowaniem decyzji i wyborami 

edukacyjno-zawodowymi na godzinach 

do dyspozycji wychowawcy. 

uczniowie 

kl. IV-VIII 

wychowawcy zgodnie z planem 

pracy wychowawcy 

Tworzenie bazy materiałów dla nauczycieli 

i wychowawców do wykorzystania podczas zajęć 

z uczniami (e-zasoby). 

nauczyciele doradca zawodowy cały rok szkolny 

Gromadzenie i aktualizowanie informacji 

edukacyjno-zawodowych w bibliotece szkolnej 

w Punkcie Doradztwa Zawodowego. 

uczniowie 

kl. IV-VIII, 

nauczyciele 

bibliotekarze, 

pedagog, 

psycholog, doradca 

zawodowy 

na bieżąco  

Prowadzenie zajęć związanych z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

uczniowie 

kl. VII-VIII 

doradca zawodowy, 

pedagog, psycholog 

zgodnie z potrzebami 

uczniów objętych 

pomocą 

Tworzenie bazy aktualnych informacji 

edukacyjno-zawodowych dla uczniów i rodziców 

(strona internetowa, szkolne konto Facebook,  

e-dziennik, biblioteka). 

uczniowie 

kl. VII-VIII 

i ich rodzice 

doradca zawodowy, 

wychowawcy, 

bibliotekarze 

cały rok szkolny 

Udostępnianie materiałów multimedialnych (gry 

edukacyjne, filmy i inne e-zasoby) ułatwiających 

podjęcie trafnych decyzji. 

uczniowie 

kl. VII-VIII 

doradca zawodowy, 

wychowawcy, 

bibliotekarze, 

cały rok szkolny 
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nauczyciele 

informatyki 

Warsztaty dla uczniów związane z planowaniem 

ścieżki edukacyjno-zawodowej. 

uczniowie 

kl. VII-VIII 

doradca zawodowy zgodnie z ofertą 

instytucji 

zewnętrznych 

Spotkania informacyjne dla rodziców dotyczące 

konstruowania ścieżki edukacyjno-zawodowej 

ich dzieci. 

rodzice 

uczniów kl. 

VII-VIII 

doradca zawodowy koniec I półrocza 

Informowanie rodziców o podejmowanych 

działaniach i możliwości uzyskania wsparcia za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego 

i strony internetowej szkoły. 

rodzice 

uczniów kl. 

VII-VIII 

doradca zawodowy, 

wychowawcy, 

bibliotekarze 

cały rok szkolny 

Wspieranie rodziców w roli doradców swoich 

dzieci. 

rodzice 

uczniów  

kl. VII-VIII 

wszyscy nauczyciele w miarę potrzeb 

Indywidualne konsultacje dla uczniów 

i rodziców. 

uczniowie 

kl. VII-VIII 

i ich rodzice 

doradca zawodowy zgodnie 

z harmonogramem 

Wspieranie nauczycieli i wychowawców 

w realizacji zadań w zakresie doradztwa 

zawodowego. 

wszyscy 

nauczyciele 

doradca zawodowy, 

pedagog, psycholog 

w miarę potrzeb 

Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego: 

 Kim chcę zostać w przyszłości – pierwsza 

przymiarka. 

uczniowie 

klas VII 

doradca zawodowy zgodnie z planem 

zajęć 

Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego: 

 Jak przygotować się do wyboru szkoły? 

uczniowie 

klas VIII 

doradca zawodowy zgodnie z planem 

zajęć 
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3. Wykorzystane metody i techniki pracy: 

 metody aktywizujące problemowe – burza mózgów, dyskusja, debata, 

 metoda dramy – inscenizacje i odgrywanie ról, 

 metody audiowizualne – filmy edukacyjne, e-zasoby, programy i prezentacje multimedialne, 

 mini wykłady, prelekcje, pogadanki, 

 treningi umiejętności społecznych, 

 techniki plastyczne, wzmacniające myślenie krytyczne, gry i zabawy, 

 

4. Instytucje wspierające realizację programu: 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach: 

 diagnoza preferencji i predyspozycji zawodowych, 

 konsultacje indywidualne dla uczniów i ich rodziców, 

 zajęcia grupowe z zakresu doradztwa zawodowego na terenie poradni, 

 doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

 

Ochotnicze Hufce Pracy – Młodzieżowe Biuro Pracy i Młodzieżowe Centrum Kariery w Katowicach 

 wsparcie w zakresie diagnozy predyspozycji i preferencji zawodowych, 

 porady indywidualne dla uczniów i rodziców, 

 udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej i ofert pracy dla młodzieży, 

 Jak wytyczać i osiągać cele? 

 Planuję swoją przyszłość. 

Ankieta dla uczniów klas VIII na temat wyborów 

edukacyjno-zawodowych i potrzeb w zakresie 

wsparcia. 

uczniowie 

klas VIII 

doradca zawodowy koniec I półrocza 
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 wsparcie dla uczniów, którzy z różnych powodów mają trudności z ukończeniem edukacji w terminie, 

 przedsięwzięcia o charakterze zawodoznawczym. 

 

Szkoły ponadpodstawowe, policealne i CKP: 

 udzielanie informacji na temat oferty edukacyjnej, zawodowej, zasad rekrutacji, 

 organizowanie konkursów i lekcji zawodoznawczych, 

 organizowanie zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania, 

 organizowanie dni otwartych i innych przedsięwzięć z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

Ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, Ośrodek Rozwoju Edukacji: 

 szkolenia, kursy, konferencje, sieci wsparcia i współpracy, publikacje, baza informacji dla nauczycieli, doradców zawodowych, rodziców, 

 

Instytucje rynku pracy, stowarzyszenia branżowe, pracodawcy, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach: 

 bieżące informacje o rynku pracy (zmiany, trendy, zapotrzebowanie na zawody), 

 doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

 organizowanie konkursów o tematyce zawodoznawczej, 

 przedsięwzięcia o charakterze zawodoznawczym. 

 

Organizacje pozarządowe: 

 propagowanie idei wolontariatu, 

 umożliwianie uczniom doświadczania pracy i rozwijanie kompetencji, 

 realizowanie wspólnych projektów edukacyjnych.  

 

Urząd Miasta Katowice 

 udział w projektach z zakresu doradztwa zawodowego 

 wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i doradcy zawodowego – sieci współpracy, konferencje, szkolenia 
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5. Ewaluacja programu 

 Monitorowanie przydzielonych zadań – analiza zapisów w dziennikach zajęć (dyrektor, wicedyrektor). 

 Analiza wytworów uczniów. 

 Obserwacja zajęć. 

 Obserwacja poziomu zaangażowania i motywacji uczniów. 

 Ankieta dla uczniów. 

 

 

Opracowanie: 

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz 

 

 

 

Program został przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 27 września 2022r. 


