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1. WSTĘP 
 

Uczniowie kończący szkołę podstawową stają przed wyborem szkoły 

ponadpodstawowej oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu 

jest trudnym etapem w życiu.  

Ważne jest wyposażenie młodzieży w umiejętności przydatne w podejmowaniu 

decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery 

zawodowej młodego człowieka. Uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje 

zawodowe, by mógł dokonać prawidłowego wyboru. Bazując na zainteresowaniach oraz 

słabych i mocnych stronach każdego ucznia należy ukierunkować go na wybór dalszego 

kształcenia i przygotować do podjęcia decyzji o wyborze zawodu.  

Proponowane w programie działania pozwalają uczniowi na lepsze przyjrzenie  

się sobie, analizę swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań oraz cech osobowościowych 

– ważnych przy podejmowaniu decyzji. Zajęcia mają dostarczyć młodzieży oraz ich rodzicom 

wiedzy pozwalającej na świadomy wybór dalszego kształcenia oraz podjęcia decyzji 

dotyczących wyboru zawodu 

Program stanowi integralną część Programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły  

i określa ogół działań podejmowanych w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, 

poziomu i kierunku kształcenia.  

Włączenie rodziców oraz współpraca z innymi osobami i instytucjami podnosi 

skuteczność działań podejmowanych przez szkołę. Realizacja zadań ujętych w tym 

dokumencie ma na celu wspomóc ucznia i jego rodzinę, by zaplanowana droga edukacyjna i 

zawodowa przyniosła absolwentowi szkoły satysfakcję, dała poczucie bezpieczeństwa i 

umożliwiła szczęśliwe życie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PODSTAWA PRAWNA 
 

1.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z 

późn.zm.) 

2.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.-  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r, poz. 996 z późn. 

zm.). 

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

doradztwa zawodowego, na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245)  

4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-

2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej 

szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 586) 

6.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 oraz z 2018 r. poz. 1679) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  

w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199 oraz z 2017 r. poz. 1647) 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. Nr 228, poz. 532 oraz z 2017 r, poz. 

1643). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2018&qplikid=4745&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Ddoradztwa%2Dzawodowego
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2018&qplikid=4745&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Ddoradztwa%2Dzawodowego
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2018&qplikid=4245&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dprzeprowadzania%2Dpostepowania%2Drekrutacyjnego%2Doraz%2Dpostep
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2018&qplikid=4245&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dprzeprowadzania%2Dpostepowania%2Drekrutacyjnego%2Doraz%2Dpostep
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2018&qplikid=4245&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dprzeprowadzania%2Dpostepowania%2Drekrutacyjnego%2Doraz%2Dpostep
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2018&qplikid=4244&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dprzeprowadzania%2Dpostepowania%2Drekrutacyjnego%2Doraz%2Dpostep
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2018&qplikid=4244&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dprzeprowadzania%2Dpostepowania%2Drekrutacyjnego%2Doraz%2Dpostep
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2018&qplikid=4244&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dprzeprowadzania%2Dpostepowania%2Drekrutacyjnego%2Doraz%2Dpostep
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2018&qplikid=4244&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dprzeprowadzania%2Dpostepowania%2Drekrutacyjnego%2Doraz%2Dpostep
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2018&qplikid=4228&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dpodstawy%2Dprogramowej%2Dwychowania%2Dprzedszkolnego%2Doraz%2Dpod
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2018&qplikid=4228&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dpodstawy%2Dprogramowej%2Dwychowania%2Dprzedszkolnego%2Doraz%2Dpod
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2018&qplikid=4228&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dpodstawy%2Dprogramowej%2Dwychowania%2Dprzedszkolnego%2Doraz%2Dpod
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2018&qplikid=4228&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dpodstawy%2Dprogramowej%2Dwychowania%2Dprzedszkolnego%2Doraz%2Dpod
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2018&qplikid=4228&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dpodstawy%2Dprogramowej%2Dwychowania%2Dprzedszkolnego%2Doraz%2Dpod
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2018&qplikid=4228&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dpodstawy%2Dprogramowej%2Dwychowania%2Dprzedszkolnego%2Doraz%2Dpod
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=17-10-2018&qindid=4228&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=1679&qppozycja=1679
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2018&qplikid=2973&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dszczegolowych%2Dzasad%2Ddzialania%2Dpublicznych%2Dporadni%2Dpsych
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2018&qplikid=2973&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dszczegolowych%2Dzasad%2Ddzialania%2Dpublicznych%2Dporadni%2Dpsych
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2018&qplikid=2973&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dszczegolowych%2Dzasad%2Ddzialania%2Dpublicznych%2Dporadni%2Dpsych
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=17-10-2018&qindid=2973&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2017&qpnr=1647&qppozycja=1647


 

 

3. CELE OGÓLNE WSDZ 
Celem orientacji zawodowej w klasach I–III szkoły podstawowej jest wstępne zapoznanie 

uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej 

postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających 

poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji. 

Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów, 

zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i 

proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych  

i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz 

pasji. 

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. 

 

4. TREŚCI PROGRAMOWE ORAZ CELE SZCZEGÓŁOWE 

– OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 
 

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych – jednolitych z obszarami 

wszystkich programów zestawu – które wyznaczają treści programowe orientacji zawodowej:  

1. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych  

i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, 

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

2. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz 

przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, 

poszukiwanie i utrzymanie pracy.  

3. 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.  

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: 

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.  

 

 



 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klas I–III szkół podstawowych 

1. POZNANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – uczeń:  

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

1.2 prezentuje swoje zainteresowania na forum;  

1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;  

1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;  

1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego  

i dla innych. 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – uczeń:  

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;  

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz 

opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;  

2.3 opisuje, czym jest praca i omawia jej znaczenie w życiu człowieka (na wybranych 

przykładach);  

2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym 

funkcjonuje;  

2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;  

2.6 posługuje się przyborami, narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób 

twórczy i niekonwencjonalny. 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - uczeń: 

3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;  

3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;  

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

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI 

EDUKACYJNO – ZAWODOWYCH – uczeń: 

4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;  

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i 

zadania niezbędne do realizacji celu;  

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego 

osobą. 



 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego  

dla klas IV–VI szkół podstawowych 

1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – uczeń:  

1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;  

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach 

życia;  

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując 

wnioski na przyszłość;  

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem 

zaciekawienia odbiorców. 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla 

poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę 

pracy w zawodach;  

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;  

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;  

2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób 

twórczy i niekonwencjonalny;  

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

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów oraz 

omawia swój indywidualny sposób nauki;  

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;  

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

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI 

EDUKACYJNO – ZAWODOWYCH – uczeń:  

4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;  

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania 

niezbędne do realizacji celu;  

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub 

pośrednio z jego osobą. 

 



 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas 

VII i VIII szkół podstawowych 

1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – uczeń:  

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;  

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, 

predyspozycje zawodowe);  

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji  

o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;  

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-

zawodowych;  

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych 

i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;  

1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich 

realizacji;  

1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.  

2.  ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – uczeń:  

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane 

zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich 

uzyskiwania;  

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami 

pracodawców;  

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem 

regionalnego i lokalnego rynku pracy;  

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;  

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy; 

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;  

2.7 dokonuje autoprezentacji.  

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – uczeń:  

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości 

dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;  

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych 

zasobów;  

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji 

pozaformalnej i nieformalnej;  



3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.  

 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI 

EDUKACYJNO – ZAWODOWYCH – uczeń:  

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu 

doradczym;  

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;  

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej  

i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;  

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów. 

 

5. ZADANIA PRZY REALIZACJI PROGRAMU 
 

Obszar 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na 

informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej 

Lp. Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Czas realizacji 

1. Indywidualne rozmowy z uczniami i ich 

rodzicami 

doradca zawodowy, 

wychowawcy 

oddziałów klasowych 

cały rok szkolny 

2. Opracowanie ankiety dotyczącej 

predyspozycji zawodowych 

pedagog/doradca 

zawodowy 

listopad 

3. Przeprowadzenie ankiety i opracowanie 

wyników 

wychowawcy 

oddziałów klasowych 

doradca zawodowy 

grudzień 

4. Gromadzenie scenariuszy zajęć oraz 

tworzenie nowych dotyczących potrzeb 

doradczych 

wychowawcy 

oddziałów klasowych, 

doradca zawodowy 

cały rok szkolny 

5. Prowadzenie rozmów z nauczycielami 

nt. uczniów uzdolnionych 

wychowawcy 

oddziałów klasowych, 

nauczyciele 

przedmiotowi 

cały rok szkolny 

6.  Pomoc uczniowi w projektowaniu 

przyszłej ścieżki edukacyjno- 

zawodowej, wskazanie możliwości i 

form rozwijania indywidualnych 

zainteresowań i uzdolnień 

 

doradca zawodowy, 

wychowawcy 

oddziałów klasowych 

cały rok szkolny 



7. Nauka pisania dokumentów 

niezbędnych do podjęcia pracy: CV, list 

motywacyjny 

nauczyciele j. 

polskiego 

pedagog 

cały rok szkolny 

 

Obszar 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych  

i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

Lp. Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Czas realizacji 

1. Przygotowanie informatorów, teczek 

zawodów, ulotek i broszur 

pedagog  

wychowawcy 

oddziałów klasowych 

cały rok szkolny 

2. Tworzenie ściennej gazetki 

zawodoznawczej 

pedagog  

nauczyciel 

bibliotekarz, 

uczniowie klas VII, 

VIII 

cały rok szkolny 

3. Utworzenie zakładki oraz 

aktualizowanie zakładki- 

DORADZTWO ZAWODOWE na 

stronie internetowej szkoły 

pedagog  

 nauczyciel 

informatyki 

cały rok szkolny 

4. Udział w Dniach Otwartych w szkołach 

ponadpodstawowych 

wychowawcy 

oddziałów klasowych, 

pedagog  

kwiecień 

5. Wycieczki do zakładów pracy wychowawcy 

oddziałów klasowych, 

pedagog  

cały rok szkolny 

6. Spotkania z przedstawicielami szkół 

ponadpodstawowych 

pedagog  marzec/ kwiecień 

7. Śledzenie zmian dotyczących doradztwa 

edukacyjno- zawodowego 

wszyscy nauczyciele, 

pedagog 

wychowawcy 

oddziałów klasowych 

cały rok szkolny 

8. Spotkania uczniów szkoły podstawowej 

z przedstawicielami różnych zawodów  

wychowawcy 

oddziałów klasowych, 

pedagog  

cały rok szkolny 

9.  Stworzenie rubryki dotyczącej 

zawodów współczesnego świata w 

gazetce szkolnej  

Opiekun zespołu 

redakcyjnego gazetki 

cały rok szkolny 

 

Obszar 3. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. 

Lp. Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Czas realizacji 



1. Prowadzenie zajęć z uczniami z 

wykorzystaniem aktywnych metod 

pracy 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

2. Współpraca z PPP w Lubinie oraz 

zakładami pracy 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 

3. Zapraszanie przedstawicieli zawodów 

na zajęcia z wychowawcą 

wychowawcy 

oddziałów klasowych, 

pedagog  

cały rok szkolny 

4. Organizacja warsztatów dla uczniów 

klas VIII (współpraca z PPP w Lubinie) 

wychowawcy 

oddziałów klasowych, 

pedagog  

styczeń/ marzec 

5. Zajęcia w ramach godzin 

wychowawczych dotyczące drogi 

zdobycia wybranego zawodu 

wychowawcy cały rok szkolny 

6. Wycieczki do miejsc pracy rodziców 

uczniów  

wychowawcy cały rok szkolny 

 

Obszar 4. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez 

szkołę i placówkę. 

Lp. Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Czas realizacji 

1. Kontrolowanie zadań i terminów 

realizacji przeprowadzonych zadań. 

pedagog  cały rok szkolny 

2. Aktualizowanie Wewnątrzszkolnego 

Systemu Doradztwa Zawodowego 

pedagog  cały rok szkolny 

 

Obszar 5. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości 

działań w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego. 

Lp. Sposoby realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Czas realizacji 

1. Zapoznanie nauczycieli z programem 

wewnątrzszkolnego doradztwa 

zawodowego 

pedagog  wrzesień 2019 

2. Przedstawienie na Radzie 

Pedagogicznej sprawozdania z 

realizacja zadań zawartych w planie 

działań w zakresie doradztwa 

edukacyjno- zawodowego 

pedagog  czerwiec 

3. Udostępnienie nauczycielom 

scenariuszy zajęć, konspektów 

pedagog  cały rok szkolny 

4. Określenie zakresu współpracy przy 

realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu 

Doradztwa Zawodowego 

dyrektor szkoły,  

rada pedagogiczna, 

pedagog , 

Wrzesień 2019 



nauczyciele, 

wychowawcy 

oddziałów klasowych 

Praca z rodzicami dotyczy pedagogizacji oraz sfery informacyjnej. Zajęcia dla 

rodziców mają na celu udzielenie im pomocy w wyborze dalszej drogi kształcenia ich dzieci. 

Praca  

z rodzicami obejmuje także: 

 Zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania 

decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci. 

 Włączanie rodziców jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań 

informacyjnych szkoły. 

 Przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego 

poziomach. 

 Indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, 

emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp. 

 Gromadzenie, systematyczna aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-

zawodowej. 

6. FORMY I METODY REALIZACJI PROGRAMU 
 

 zajęcia z wychowawcą,  

 zajęcia z pedagogiem szkolnym,  

 godziny w planie nauczania doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII,  

 lekcje przedmiotowe,  

 powiązanie treści programowych przedmiotów ze światem zawodów,  

 pogadanki,  

 dyskusje,  

 spotkania z doradcą zawodowym,  

 spotkania z przedstawicielami pracodawców,  

 spotkania z przedstawicielami rożnych zawodów,  

 prezentacje multimedialne,  

 konkursy, quizy,  

 filmy,  

 metody projektu,  

 wycieczki zawodoznawcze,  

 gazetki tematyczne,  

 teczki zawodoznawcze,  

 porady indywidualne,  

 ankiety, kwestionariusze, testy,  

 przegląd prasy, czasopism, stron internetowych. 

 

 



 

7. OCZEKIWANE EFEKTY – KORZYŚCI DLA UCZNIÓW, 

RODZICÓW, SZKOŁY I PRACODAWCÓW 
 

Uczeń:  

 zna czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji o wyborze zawodu: wiedza o 

sobie, wiedza o świecie zawodów, rynku pracy, zawodach przyszłości i drogach kształcenia,  

 potrafi określić swoje mocne strony,  

 jest świadomy swoich ograniczeń,  

 potrafi wskazać swoje uzdolnienia, zainteresowania,  

 jest zorientowany, gdzie szukać informacji o zawodach i jak je poznawać, 

  zna system kształcenia – rożne ścieżki kariery, 

  ma świadomość, że zawód nie jest wybierany na całe życie i że każdy człowiek może 

wykonywać kilka zawodów, które można zdobyć różnymi drogami,  

 reprezentuje pozytywną postawę wobec pracy,  

 z szacunkiem odnosi się do różnych zawodów,  

 czuje się odpowiedzialny za swój los i swoją przyszłość,  

 potrafi racjonalnie zaplanować swoją indywidualna ścieżkę kariery zawodowej,  

 trafnie planuje swoją karierę zawodową,  

 uświadamia sobie możliwość zmian w zaplanowanej karierze.  

Rodzice:  

 znają aktualne informacje o typach szkół i możliwościach kształcenia, o rynku pracy;  

 potrafią efektywnie wspierać dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji o dalszej drodze 

kształcenia. 

Korzyści dla szkoły:  

 posiada aktualną bazę informacji edukacyjno – zawodowej,  

 absolwent klas VIII jest przygotowany do podjęcia ról społecznych i zawodowych co 

wpływa na zwiększenie prestiżu szkoły w środowisku.  

Korzyści dla pracodawcy:  

 zatrudnia świadomych pracowników, którzy dokonali trafnych wyborów zawodowych, oraz 

szanują i znają wartość swojej pracy 

 



 

8. EWALUACJA PROGRAMU 
 

Ewaluacja programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego będzie polegać 

na zaplanowanym i systematycznym gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o warunkach, 

przebiegu i skuteczności prowadzonych w szkole działań z zakresu doradztwa.  

Ocena skuteczności pozwoli na wprowadzenie odpowiedniej modyfikacji, dzięki czemu 

podniesiona zostanie jakość prowadzonych działań.  

Ewaluacja prowadzona będzie poprzez: 

- rozmowy z uczniami, rodzicami i wychowawcami,  

- badania ankietowe wśród uczniów oraz rodziców, 

- analizę dokumentów szkoły, 

- informacje o losach absolwentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. SŁOWNIK 
 

OBSZAR: POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW 

Motywacja  stan gotowości podmiotu do podejmowania określonych działań (np. 

motywacja do pracy, nauki, sportu), stopień zaangażowania w wykonywanie 

danych czynności. Dzięki wysokiej motywacji możliwe jest kontynuowanie 

działań pomimo napotykanych trudności, stąd procesy motywacyjne 

odpowiedzialne są w dużej mierze za realizację postawionych przez podmiot 

celów. 
Osobowość  zespół względnie stałych cech psychicznych podmiotu zapewniający mu 

poczucie tożsamości, tj. integrujący myśli, emocje i uczucia oraz 

zachowania. Rolą osobowości jest zatem regulowanie relacji między 

poszczególnymi zjawiskami psychicznymi w taki sposób, aby zapewnić 

podmiotowi optymalną równowagę życiową. Zazwyczaj wyróżnia się dwa 

komponenty osobowości: 

a. temperament – odnoszący się do formalnej struktury zachowania (np. w 

jaki sposób zazwyczaj reagujemy na bodźce o niskim/wysokim nasileniu? – 

bez względu na ich treść), o charakterze biologicznym, trudno podlegający 

modyfikacjom;  

b. charakter – odnoszący się do treści zachowania (np. pomocny, otwarty na 

zmiany), modelowany pod wpływem oddziaływań społecznych, podlegający 

procesom wychowawczym. Osobowość pełni ważną rolę w procesie 

adaptacji podmiotu do miejsca pracy. Niski stopień dostosowania miejsca 

pracy do cech osobowości negatywnie oddziałuje zarówno na samą postawę 

podmiotu do pracy, satysfakcję zawodową, jak i osobowość (brak 

równowagi). 

Poczucie 

własnej wartości 

postawa względem własnej osoby, stosunek do samego siebie, emocjonalny 

wymiar obrazu siebie. Poczucie własnej wartości wyraża ocenę podmiotu 

ukierunkowaną na to, co wie i myśli o sobie (samowiedza). 

Źródło: Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U., Diagnoza funkcjonalna 

rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku  

9–13 lat, ORE, Warszawa 2017. 

Predyspozycje 

zawodowe 

wrodzone skłonności do efektywnego wykonywania danych czynności 

(związanych z konkretnym zawodem). Predyspozycje mogą mieć charakter 

poznawczy (np. wysoka inteligencja), osobowościowy (np. bycie 

reaktywnym – cecha temperamentu) lub sprawnościowy (np. motoryka). 

Predyspozycje zawodowe to zatem takie właściwości podmiotu, które 

ułatwiają mu radzenie sobie z zadaniami charakterystycznymi dla danej 

profesji. 

Samoocena  uogólniona, względnie trwała postawa podmiotu względem siebie, mająca 

istotne znaczenia dla jego samopoczucia (emocje) i zakresu podejmowanych 

działań (motywacja). Samoocenę opisuje się zazwyczaj w trzech wymiarach: 

• poziomu, czyli niska – wysoka, 

• stałości/trwałości, czyli niestabilna – stabilna, 

• adekwatności, czyli zaniżona – adekwatna – zawyżona. 

Źródło: Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M., Samoocena i jej 

pomiar. Polska adaptacja skali SES M. Rozenberga, Pracownia Testów 

Psychologicznych, Warszawa 2008. 



Talent  synonim „uzdolnienia”; względnie stałe warunki wewnętrzne człowieka 

determinujące efektywność wykonywania czynności w specyficznej sferze 

jego działalności. 

Talent ma charakter kierunkowy, związany jest z konkretną dziedziną, np. 

plastyczny, muzyczny, sportowy. Wyrazem posiadania talentu przez ucznia 

są jego osiągnięcia, stąd zazwyczaj używa się pojęcia „talent” w przypadku 

już aktualizowanego (rozwijanego), a nie jedynie możliwego do 

wykorzystania potencjału podmiotu. Talent zatem to przejawiane w 

zachowaniu (w postaci osiągnięć w danej dziedzinie/przedmiocie) 

uzdolnienie. Na przykład osoba utalentowana muzycznie jest w stanie 

zademonstrować posiadane uzdolnienia poprzez udział w koncercie, 

konkursie, recitalu. 

Uzdolnienia  względnie stałe warunki wewnętrzne człowieka determinujące efektywność 

wykonywania czynności w specyficznej sferze jego działalności. Uzdolnienia 

mają zatem charakter kierunkowy, związane są z konkretną dziedziną, np. 

plastyczne, muzyczne, sportowe, motoryczne. Synonim „talentu”, przy czym 

zazwyczaj „talent” używany jest w przypadku uzdolnień przejawianych w 

postaci osiągnięć (a nie tylko potencjalnych, ukrytych możliwości 

podmiotu). Można zatem powiedzieć o uczniu, że jest uzdolniony 

muzycznie, pomimo że do tej pory nie osiągnął ponadprzeciętnych wyników, 

ale może to uczynić w przyszłości. 

Źródło: Strelau J., Inteligencja człowieka, Wyd. Żak, Warszawa 1997. 

Wartości  względnie trwałe przekonania podmiotu na temat preferowanych sposobów 

postępowania uporządkowane w hierarchię według stopnia ich ważności. 

Wartości często ujmowane są jako cele do realizacji przez podmiot (np. 

dążenie do prawdy lub autonomii), stąd traktuje się je jako element systemu 

motywacyjnego człowieka. 

Źródło: Knopik T. (red.), Kotwice kariery, Wyd. Lecha, Lublin 2015. 

Zainteresowania  zjawisko polegające na stałym i częstym ukierunkowaniu uwagi (mimowolnej 

i świadomej) jednostki na określone kategorie obiektów, czynności, stanów 

lub sytuacji. Zainteresowanie związane jest ze skłonnością (postawą) do 

pogłębionego poznawania danego obiektu (dziedziny), jako postawa 

uwzględnia zarówno wymiar: wiedzy, emocji (obiekt zainteresowania 

wzbudza pozytywny afekt), jak i zachowania (aktywności związane z 

zainteresowaniami). Wymiary zainteresowań: 

• treść, 

• zakres (szeroki – wąski w obszarze konkretnej dziedziny lub też 

jednostronny 

– wielostronny, tj. jedna dziedzina – wiele dziedzin), 

• siła, 

• trwałość. 

Zasoby  potencjał jednostki (tj. wiedza, umiejętności, postawy, stan zdrowia, 

osobowość), który może być wykorzystywany przez nią do zaspokojenia 

potrzeb i realizacji celów. W psychologii zasoby ujmowane są często jako 

środki będące w dyspozycji podmiotu, które możliwe są do zastosowania 

przez niego celem rozwiązania problemu. Zasoby mogą być wewnętrzne 

(należące do jednostki) lub zewnętrzne (związane ze wsparciem otoczenia, 

np. postawą rodziców, rówieśników). Ekwiwalenty: zasoby = potencjał = 

wyposażenie podmiotu. 

Zdolności  ogólne zasoby poznawcze jednostki, które decydują o efektywności 



podejmowanych przez nią działań. Najczęściej utożsamia się zdolności z 

inteligencją i podstawowymi procesami poznawczymi, tj. percepcją, uwagą, 

pamięcią, myśleniem i wyobraźnią. Osoba zdolna to zatem osoba szybko 

przetwarzająca informację, szybko ucząca się, skutecznie rozwiązująca 

problemy, sprawnie analizująca dostępne dane. 

 

Zdrowie  stan pełnej fizycznej, duchowej i społecznej pomyślności, stan dobrego 

samopoczucia – dobrostan, a nie tylko brak choroby, defektów fizycznych 

czy niedomagań (definicja przyjęta przez WHO – Światową Organizację 

Zdrowia). Dobrostan wyraża się w poznawczej i emocjonalnej ocenie 

własnego życia jako satysfakcjonującego i wartościowego, w wyniku 

zaspokojenia istotnych potrzeb, i umożliwia samorozwój w różnych 

obszarach życia, w tym w pracy zawodowej. 

Źródło: Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 

 

OBSZAR: ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY 

Certyfikowanie  proces, w wyniku którego osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, 
po uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji, otrzymuje od uprawnionego 
podmiotu certyfikującego dokument potwierdzający nadanie określonej 
kwalifikacji. 
Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 
Dz.U. 2016 poz. 64. 

Klasyfikacja 

zawodów i 

specjalności 

usystematyzowany zbiór zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. 
Stanowi „spis z natury” zawodów zidentyfikowanych na rynku pracy. Klasyfikacja 
opracowana została na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji 
Zawodów ISCO-08. 
Źródło: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i- 
specjalnosci [dostęp: 12.06.2016]. 

Kwalifikacja  zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 
społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez 
uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji 
wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalni 
potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. 
Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 
Dz.U. 2016 poz. 64. 

Polska Rama 

Kwalifikacji 

opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających 
odpowiednim poziomom europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w 
załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 
r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe 
życie (Dz.Urz. UE C 111 z 06.05.2008, s 1), sformułowany za pomocą ogólnych 
charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, 
ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 
Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 
Dz.U. 2016 poz. 64. 

Rynek pracy ogół form i procesów zatrudniania pracowników przez pracodawców, a także ogół 
instytucji, uwarunkowań oraz czynników negocjacji warunków zatrudnienia, pracy i 
płac; ekonomiczny, społeczny i polityczny obszar, na którym rozgrywają się 
wszelkie procesy z zakresu szeroko rozumianego zatrudnienia i bezrobocia. 

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-


Źródło: Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rynek-pracy 
[dostęp: 20.09.2017]. 

Sektorowa 

Rama 

Kwalifikacji 

opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy 
Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy 
Kwalifikacji. 
Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 
Dz.U. 2016 poz. 64. 

Specjalność  jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności o 
podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem 
pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, 
zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki. 
Źródło: Strojna E., Żywiec-Dąbrowska E., Klasyfikacja zawodów i specjalności na 
potrzeby rynku pracy, MPiPS, Warszawa 2014. 

Standard 

kompetencji 

zawodowych 

norma opisująca kompetencje zawodowe konieczne do wykonywania zadań 
zawodowych wchodzących w skład zawodu, akceptowana przez przedstawicieli 
organizacji zawodowych i branżowych, pracodawców, pracobiorców i innych 
kluczowych partnerów społecznych. 
Źródło: www.kwalifikacje.praca.gov.pl [dostęp: 12.06.2016]. 

Zawód  zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału 
pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i 
wymagających odpowiednich kompetencji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w 
wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. 
Źródło: Strojna E., Żywiec-Dąbrowska E., Klasyfikacja zawodów i specjalności na 
potrzeby rynku pracy, MPiPS, Warszawa 2014. 

Zintegrowany 

Rejestr 

Kwalifikacji 

rejestr publiczny w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014 
poz. 1114), prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący 
kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 
Dz.U. 2016 poz. 64. 

 

OBSZAR: RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE 

ŻYCIE 

Edukacja  ogół procesów wychowawczo-dydaktycznych przebiegających w społeczeństwie, 
łącznie z procesami samoedukacyjnymi, tj. obejmującymi samowychowanie i 
samouctwo. 
Źródło: Nowacki T.W., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B., Nowy słownik 
pedagogiki pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2000. 

Edukacja 

formalna 

kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty 
systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w 
ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych i kwalifikacji 
nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (tzn. efektów kształcenia, 
poświadczonych dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem 
wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych 
efektów kształcenia) albo kwalifikacji w zawodzie (tzn. wyodrębnionego w danym 
zawodzie zestawu oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie 
potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji). 



Źródła: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 
Dz.U. 2016 poz. 64., Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 
1991 Nr 95 poz. 425) oraz Dz.U. 2016 poz. 1943, Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2016 poz. 1842, 1933, 2169, 260, z 2017 poz. 
60, 777, 858, 859, 1321, 1428, 1530). 

Edukacja 

pozaformalna 

kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do 
uzyskania kwalifikacji pełnych nabytych w systemie edukacji formalnej. 

Efekty uczenia 

się 

wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się. 
Na efekty uczenia się składa się to, co człowiek wie i rozumie, co potrafi wykonać, a 
także to, do jakich zobowiązań jest przygotowany. Poszczególne efekty uczenia się 
mogą mieć charakter specyficzny dla danej kwalifikacji lub uniwersalny; mogą np. 
odnosić się do tzw. kompetencji kluczowych lub ogólnozawodowych. 
Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 
Dz.U. 2016 poz. 64. 

Kompetencje  zdolność podejmowania określonych działań i wykonywania zadań z 
wykorzystaniem efektów uczenia się i własnych doświadczeń. Dlatego kompetencji 
nie można utożsamiać z efektami uczenia się. Termin kompetencje – w zależności 
od kontekstu – może oznaczać m.in.: zakres działania, zakres uprawnień do 
podejmowania decyzji, merytoryczne przygotowanie do wykonania określonego 
zadania. 
Źródło: Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, IBE, Warszawa, 2016. 

Kompetencje 

kluczowe  

na szczeblu Unii Europejskiej określono osiem kompetencji kluczowych, które 
stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla 
potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji 
społecznej oraz zatrudnienia. Należą do nich: 
1) porozumiewanie się w języku ojczystym; 
2) porozumiewanie się w językach obcych; 
3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 
4) kompetencje informatyczne; 
5) umiejętność uczenia się; 
6) kompetencje społeczne i obywatelskie; 
7) inicjatywność i przedsiębiorczość; 
8) świadomość i ekspresja kulturalna. 
Źródło: Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 
2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, 
Dz.U. L 394, 30.12.2006. 

Kompetencje 

personalne i 

społeczne 

trzynaście kompetencji wspólnych dla wszystkich zawodów szkolnictwa 
zawodowego, które uczący się nabywa w procesie kształcenia zawodowego, 
opisanych zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku efektów 
kształcenia 
– uczeń: 
1) przestrzega zasad kultury i etyki; 
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 
3) potrafi planować działania i zarządzać czasem 
4) przewiduje skutki podejmowanych działań; 
5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania 
6) jest otwarty na zmiany; 
7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem; 
8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 
9) przestrzega tajemnicy zawodowej; 
10) negocjuje warunki porozumień 



11) jest komunikatywny 
12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów 
13) współpracuje w zespole. 
Źródło: Opracowano z wykorzystaniem zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia 
w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860). 

 

Osiągnięcie  wyodrębniony zbiór efektów uczenia się, których uzyskanie zostało potwierdzone 
w walidacji, stanowiący część wymagań dla danej kwalifikacji rynkowej.  
Źródło: Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, IBE, Warszawa 2016, s. 38; 
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 
ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu 
zawodowym (ECVET) (2009/C 155/02), Dz.U. C 155 z 08.07.2009 r. 

Rynek 

edukacyjny 

to rodzaj rynku, reguły gry określające równowagę między podażą szkół i instytucji 
edukacyjnych (ofert edukacyjnych) a popytem uczniów (studentów), które są 
powszechne, uważane przez społeczeństwo za uczciwe, sprawiedliwe i adekwatne. 
Rynek obejmuje wszystkich kupujących i sprzedających, których decyzje są 
wzajemnie uzależnione, kształtują podaż i popyt oraz wpływają na poziom cen i 
jakość usług. 
Źródło: Kujda M., Podstawy ekonomii, Wyd. FOSZE, Rzeszów 1997. 

System edukacji w szerokim ujęciu na system edukacyjny składają się: ludzie, procesy i instytucje 
działające na rzecz kształcenia, dokształcania, adaptacji społecznej i resocjalizacji. 
Jego elementami są instytucje edukacyjne, przepisy prawne, procesy dydaktyczne, 
nauczyciele, uczniowie, studenci. Systemy edukacyjne ponoszą odpowiedzialność 
za wyposażenie absolwentów szkół w wiedzę, umiejętności i postawy, które 
pozwolą im znaleźć właściwe miejsce na rynku pracy. W Polsce system edukacyjny 
jest zarządzany przez dwie instytucje centralne: Ministerstwo Edukacji Narodowej 
(Ustawa o systemie oświaty) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym). 
Źródło: na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703 i Nr 281 
poz. 2781 z późn. zm.; Dz.U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm. 

Uczenie się  to proces, w którym: na drodze poznania, doświadczenia i ćwiczenia powstają 
nowe struktury wiedzy, umiejętności, nawyki i postawy, czyli dokonuje się pewna 
zmiana osoby. 
Źródło: Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Żak, Warszawa 2003. 

Uczenie się 

nieformalne 

uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza 
edukacją formalną i edukacją pozaformalną, np. samodzielne uczenie się, uczenie 
się w wyniku pracy zawodowej, podczas wykonywania obowiązków domowych, 
realizując zainteresowania pozazawodowe. 
Źródła: Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, IBE, Warszawa 2016, s. 47; 
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz.U. 
2016 poz. 64. 

Uczenie się 

przez całe życie 

koncepcja uczenia się obejmująca rozwój indywidualny i rozwój cech społecznych 
we wszystkich formach i wszystkich kontekstach – w systemie formalnym, tj. w 
szkołach, placówkach kształcenia zawodowego, uczelniach i placówkach 
kształcenia dorosłych, oraz w ramach kształcenia nieformalnego, a więc w domu, w 
pracy i w społeczności. 
Źródło: Lifelong learning for all. Meeting of the Education Committee at Ministerial 
Level, 16–17 January 1996, OECD, Paryż 1996. 

Umiejętności  przyswojone w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i 
rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności 



zawodowej. 
Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 
Dz.U. 2016 poz. 64. 

Wiedza  zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk, przyswojonych w 
procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności 
zawodowej. 
Źródło: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.  

OBSZAR: PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I 

PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO – ZAWODOWYCH 

Awans 

zawodowy 

przejście pracownika na wyższe stanowisko, osiągnięcie wyższego szczebla w 
hierarchii zawodowej, osiągnięcie wyższej grupy osobistego zaszeregowania, a także 
zwiększenie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, często zwiększenie udziału 
we władzach zakładu i podniesienie prestiżu społecznego. Awans zawodowy 
pracownika zależy od wykształcenia, zdolności, chęci do pracy, umiejętności 
zawodowych, aspiracji zawodowych, wiadomości, odpowiedzialności, uznania 
przełożonych, chęci doskonalenia się oraz umiejętności współdziałania i współżycia z 
ludźmi. 
Źródło: Nowacki T.W., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B., Nowy słownik 
pedagogiki pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2000. 

Całożyciowe 

poradnictwo 

kariery 

proces umożliwiający obywatelom w każdym wieku i w każdym punkcie ich życia 
określenie ich zdolności, kompetencji i zainteresowań potrzebnych do 
podejmowania decyzji edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz zarządzania 
własnymi ścieżkami edukacji i pracy. Całożyciowe poradnictwo kariery obejmuje całą 
gamę indywidualnych i grupowych aktywności odnoszących się do udzielania 
informacji zawodowej, doradzania, określania kompetencji, wspierania i nauczania 
podejmowanych decyzji oraz kształtowania umiejętności niezbędnych do 
zarządzania karierą edukacyjno-zawodową. 
Źródło: Wanna J., McCartly J., Doskonalenie polityki i systemów poradnictwa przez 
całe życie. Stosowanie wspólnych europejskich narzędzi referencyjnych, Luksemburg 
2006. 

Decyzja  rozstrzygnięcie w sytuacji, gdy istnieje dwie lub więcej możliwości rozwiązania 
trudności. 
Źródło: Nowacki T.W., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B., Nowy słownik 
pedagogiki pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej, Warszawa 2000 

Doradztwo 

zawodowe 

uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie uczniów klas 
VII–VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych w procesie świadomego i 
samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

Działania 

związane 

z doradztwem 

zawodowym 

 

ogół zaplanowanych i systematycznych działań podejmowanych przez przedszkole, 
szkołę lub placówkę, których celem jest przygotowanie i wspieranie uczniów w 
podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Obejmują one m.in. zajęcia z 
zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i 
zawodu, wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie 
bieżącej pracy z uczniami, działania skierowane do rodziców i nauczycieli, 
współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 
Działania te realizowane są w: 
• przedszkolach jako preorientacja zawodowa; 
• klasach I–VI szkoły podstawowej jako orientacja zawodowa; 
• klasach VII i VIII szkoły podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych i 



placówkach jako doradztwo zawodowe 

Kariera 

zawodowa 

przebieg pracy zawodowej człowieka w ciągu jego życia, wyznaczony „ścieżką 
awansową” w zawodzie lub przechodzeniem do innego rodzaju pracy. Kariera lub 
droga zawodowa, w połączeniu z koncepcjami rozwoju zawodowego, stanowi jedno 
z podstawowych pojęć teorii kształcenia zawodowego. Aktualnie kariera zawodowa 
pojmowana jest dość szeroko – jako ogół ról i zadań życiowych podejmowanych 
przez człowieka. Odnosi się zatem zarówno do życia zawodowego, jak i osobistego. 
Ważnym aspektem kariery jest umiejętność godzenia tych dwóch sfer (zawodowej i 
rodzinnej). 
Źródło: Nowacki T.W., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B., Nowy słownik 
pedagogiki pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2000. 

Orientacja 

zawodowa 

ogół działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym ukierunkowanych na 
kształtowanie u uczniów klas I–VI szkoły podstawowej pozytywnej i proaktywnej 
postawy wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów 
oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy 

Planowanie  jest to projektowanie zadań i czynności, którego wynikiem jest plan, stanowiący 
końcowy etap do przygotowania przyszłych działań praktycznych.  
Źródło: Nowacki T.W., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B., Nowy słownik 
pedagogiki pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej, Warszawa 2000. 

Postawa 

proaktywna 

gotowość podmiotu do podejmowania działań z własnej inicjatywy warunkowana 
potrzebą autonomicznego kształtowania kluczowych obszarów/dziedzin życia; 
postawa proaktywna zakłada odpowiedzialność podmiotu za podejmowane decyzje, 
w tym decyzje edukacyjno-zawodowe. 

Preorientacja 

zawodowa 

ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i 
rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do 
środowiska pracy. 

Rozwój 

zawodowy 

doskonalenie osobowości zawodowej na skutek wykonywanej pracy zawodowej i 
związanej z tym edukacji. 
Źródło: Wołk Z., Całożyciowe poradnictwo zawodowe, Wydawnictwo Uniwersytet 
Zielonogórski, Zielona Góra 2007. 

Środowisko 

pracy  

zespół czynników materialnych, osobowych i społecznych opisujących i 
warunkujących pracę podmiotu i/lub grupy. Praca zaś to szereg czynności 
podejmowanych przez człowieka wymagających od niego zaangażowania, a 
służących zaspokojeniu potrzeb własnych i otoczenia. 

Wewnątrzszkolny 

system doradztwa 

zawodowego 

celowe, uporządkowane i wzajemnie powiązane działania związane z doradztwem 
zawodowym podejmowane przez daną szkołę lub placówkę, zaplanowane na cały 
cykl kształcenia. 

Zajęcia z zakresu 

doradztwa 

zawodowego 

zajęcia grupowe organizowane dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej, 
branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum (ustawa Prawo 
oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., art. 109.1. pkt 7), których wymiar określa 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów 
nauczania dla publicznych szkół. 

Zajęcia związane 

z wyborem 

kierunku 

kształcenia i 

zawodu 

zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej (ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., art. 109.1. pkt 5 
oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w 
sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


