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OBSZAR I: POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW 
 

1. 

Przygotowanie Programu 

Realizacji Doradztwa 

Zawodowego 

i zaopiniowanie go 

spotkanie Rady 

Pedagogicznej 

doradca  

zawodowy 

doradca 

zawodowy   

uczniowie  

klas I-VIII 
wrzesień  

2. 

 

Zapoznanie rodziców 

 z działaniami doradczymi szkoły 

(przedstawienie programu 

nauczania i tematyki doradztwa 

zawodowego  

 w klasach VII i VIII).  

 

zebranie 

z rodzicami 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

wychowawcy 

klas, 

doradca 

zawodowy 

 

rodzice uczniów 

klas VII i VIII 
wrzesień   

3. 
Przygotowanie gazetki szkolnej  

dotyczącej doradztwa 

edukacyjnego i zawodowego.  

gazetka ścienna 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

klasy IV-VIII wrzesień  

4. 
Doradca zawodowy.   

Kto to taki? 

 

dyskusja; rozmowa 

kierowana; 

prezentacja 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

uczniowie klas VII 

 

wrzesień - czerwiec 
Realizacja treści 

programowych 

5. Temperament jak z bajki. 

zajęcia grupowe, 

godzina 

wychowawcza 

wychowawcy wychowawcy  
uczniowie klas 

 VII - VIII 
wrzesień - czerwiec  

6.  Ja w oczach innych. 
godzina 

wychowawcza 

wychowawcy  

klas 

wychowawcy  

klas   

uczniowie klas 

 VII - VIII 

wrzesień – czerwiec 

 
 

7. 
Moje umiejętności – moje 

sukcesy. 

 

praca indywidualna, 

 

doradca 

 

doradca 

uczniowie klas 

VII 
wrzesień -czerwiec 

Realizacja treści 

programowych 



ankieta 

 

zawodowy 

 

zawodowy 

 

8. 
 

Zdolności i uzdolnienia. 

 

praca indywidualna, 

praca w grupach 

ankieta, prezentacja 

 

doradca 

zawodowy 

 

doradca 

zawodowy 

 

uczniowie klas 

 VII 
wrzesień -czerwiec 

Realizacja treści 

programowych 

9. 

                                               

Odkrywanie swoich 

umiejętności, 

talentów i zainteresowań. 

 

zajęcia grupowe,  

zajęcia świetlicowe 

wychowawcy 

świetlicy 

wychowawcy 

świetlicy 

uczniowie klas 

 I - IV 
cały rok szkolny  

10. 
 

Moje portfolio. 

zajęcia 

aktywizujące  

i kreatywne, 

prezentacja, film  

 

doradca 

zawodowy 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

uczniowie klas 

VII 
wrzesień - czerwiec 

Realizacja treści 

programowych  

11. 
 

Jakie wartości są dla mnie 

ważne? 

warsztaty,  

zajęcia grupowe, 

godzina 

wychowawcza 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

pedagog, 

wychowawcy klas, 

katecheta  

nauczyciele 

przedmiotowi, 

pedagog, 

wychowawcy 

klas, katecheta,  

uczniowie klas 

IV - VIII 
cały rok szkolny  

12. 
Poznawanie  

własnych zasobów. 

 

pogadanka, zajęcia 

grupowe, godzina 

wychowawcza 

  

wszyscy  

nauczyciele 

wszyscy 

nauczyciele 

uczniowie klas  

IV-VIII 
cały rok szkolny  

13. 
Poznajemy siebie. Poznawanie 

mocnych i słabych stron. 

praca w grupach, 

prezentacja 

multimedialna, 

kwestionariusz, 

strona internetowa 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

uczniowie klas 

VIII 
wrzesień - czerwiec 

 

 

 

Realizacja treści 

programowych 

 

 

 

14. 
 

Moje predyspozycje zawodowe 

cz. 1. 

dyskusja, 

prezentacja 

multimedialna, 

ankieta 

predyspozycji 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

uczniowie klas 

VIII 

wrzesień - czerwiec 

 

Realizacja treści 

programowych 



zawodowych, 

strona internetowa 

15.  
Moje predyspozycje zawodowe 

cz. 2. 

dyskusja, test 

osobowości  

zawodowej 

Hollanda, 

prezentacja 

multimedialna 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

uczniowie klas 

VIII 
wrzesień - czerwiec 

Realizacja treści 

programowych 

16. Mój typ inteligencji. 

burza mózgów, 

prezentacja 

multimedialna, test 

inteligencji 

wielorakich 

Gardnera 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

uczniowie klas 

VIII 
wrzesień - czerwiec 

Realizacja treści 

programowych 

17.  

 

Rozwijanie umiejętności  

pracy zespołowej,  

skutecznej komunikacji  

oraz podejmowania działań  

o charakterze przedsiębiorczym. 

 

zajęcia grupowe, 

warsztaty 
wychowawcy 

wszyscy 

nauczyciele, 

pedagog 

uczniowie klas 

I-VIII 
cały rok szkolny  

18. 

Stworzenie uczniom możliwości 

poszerzania wiedzy, rozwijania 

umiejętności oraz wspomagania 

ich w indywidualnym rozwoju 

poprzez udział w konkursach na 

szczeblu szkolnym, gminnym, 

wojewódzkim 

 i ogólnopolskim. 

zajęcia 

indywidualne 

 i grupowe 

wszyscy nauczyciele 
wszyscy 

nauczyciele 

uczniowie klas  

I-VIII 
cały rok szkolny  

19. 
Organizowanie wystaw 

twórczości uczniów i prezentacja 

ich talentów na forum szkoły. 

wystawa prac 

plastycznych, 

warsztaty, zajęcia 

indywidualne 

i grupowe 

 

 

 

wszyscy  

nauczyciele 

 

wszyscy 

nauczyciele 

uczniowie klas  

I-VIII 
cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

OBSZAR II: ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY 
 



20. Świat zawodów. 

spotkania  

z przedstawicielami 

różnych zawodów, 

warsztaty, 

wycieczki  

 

wszyscy  

nauczyciele  

 

wszyscy 

nauczyciele  

 

uczniowie klas  

I-VIII 

cały rok szkolny  

21. Zawody wokół nas. 
dyskusja, praca w 

grupach  

 

doradca 

zawodowy 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

uczniowie klas  

VII 
wrzesień - czerwiec 

Realizacja treści 

programowych 

22. 
Poznawanie  

świata zawodów. 

zajęcia grupowe,  

zajęcia świetlicowe 

wychowawcy 

świetlicy 

wychowawcy 

świetlicy 

uczniowie klas 

 I-IV 
cały rok szkolny  

23. 
Poznaję siebie w świecie 

zawodów. 

praca w grupach, 

burza mózgów, 

prezentacja 

multimedialna,  

karty jobbox 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

uczniowie klas 

VIII 
wrzesień - czerwiec 

Realizacja treści 

programowych 

24. 
Jak scharakteryzować 

współczesny rynek pracy? 

Nowe zawody na rynku pracy. 

 

dyskusja,  

praca w grupach; 

burza pomysłów;  

 

doradca 

zawodowy 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

uczniowie klas 

VII 

wrzesień -czerwiec 
Realizacja treści 

programowych 

25. 
Autoprezentacja, czyli sztuka 

przedstawiania siebie. 

pogadanka; burza 

pomysłów; drama, 

godzina 

wychowawcza 

wychowawcy klas 

 

 

wychowawcy 

klas 

 

uczniowie klas 

VII - VIII 
wrzesień - czerwiec  



26. 
Wolontariat. 

 

giełda pomysłów; 

praca w grupach; 

dyskusja;  

 

nauczyciele 

prowadzący koło 

wolontariatu 

nauczyciele 

prowadzący koło 

wolontariatu, 

wychowawcy 

klas 

uczniowie klas 

IV-VIII 
cały rok szkolny  

27. Chłopska szkoła biznesu. 

dyskusja, 

gra edukacyjna      

”Chłopska Szkoła 

Biznesu” 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

uczniowie klas 

VIII 
wrzesień - czerwiec 

Realizacja treści 

programowych 

28. Zawody przyszłości. 

dyskusja, 

prezentacja 

multimedialna, 

burza mózgów, 

strona internetowa 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

uczniowie klas 

VIII 
wrzesień - czerwiec 

Realizacja treści 

programowych  

29. 
W jakich zawodach 

wykorzystam wiedzę z…? 

praca 

indywidualna, 

praca grupowa, 

praca z tekstem, 

godzina 

wychowawcza 

wychowawcy 

klas 

wychowawcy 

klas 

uczniowie klas 

VII i VIII 
wrzesień - czerwiec 

 

 

 

 

 

OBSZAR III: RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

 

30. 

                                               

Szkoła podstawowa i co dalej? 

Moja edukacyjna przygoda. 

 

dyskusja, prezentacja 

multimedialna; praca 

w grupach. 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

uczniowie klas  

VII  
wrzesień -czerwiec 

Realizacja treści 

programowych 

 

 

31. 

Szkoły branżowe – szkołami 

pozytywnego wyboru. 

 

dyskusja, prezentacja 

multimedialna,  

praca indywidualna, 

praca w grupach. 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

uczniowie klas 

VII  
wrzesień -czerwiec 

                                  

Realizacja treści 

programowych 

 

 

 

 

32. Jak uczyć się szybciej  giełda pomysłów, wychowawcy klas      



    

 i efektywniej – mój 

indywidualny styl uczenia się. 

praca indywidualna, 

praca w grupach, 

mapa myśli 

godzina 

wychowawcza 

wychowawcy 

klas 

uczniowie klas 

IV-VI 

wrzesień -czerwiec  

 

 

33. Poszukiwania idealnej szkoły. 

 

dyskusja, prezentacja 

multimedialna, 

strona internetowa 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

uczniowie klas 

VIII 

 

 

wrzesień - czerwiec 

Realizacja treści 

programowych 

34. Festiwal Zawodów. 
wycieczka 

zawodoznawcza 

 

doradca 

zawodowy 

 

doradca 

zawodowy, 

wychowawcy 

klas, rodzice 

 

uczniowie klas 

VII 

 

marzec  

 

OBSZAR IV: PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU 

I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO – ZAWODOWYCH 

35. 

Kariera zawodowa -

przygotowanie do zmian w życiu 

człowieka w kontekście 

planowania kariery. 

dyskusja; praca 

w grupach 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

uczniowie klas 

VII 

 

wrzesień -czerwiec 
Realizacja treści 

programowych 

36. 
Marzenia do spełnienia – kim 

chcę zostać w przyszłości? 

dyskusja kierowana;  

praca indywidualna – 

kolaż 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

uczniowie klas 

VII 
wrzesień - czerwiec 

Realizacja treści 

programowych  

37. 
Charakterystyka szkół 

ponadpodstawowych. 

dyskusja, prezentacja 

multimedialna, 

ćwiczenia „Moja 

ścieżka edukacyjna” 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

uczniowie klas 

VIII 

wrzesień - czerwiec 
Realizacja treści 

programowych  

 

38. 

Egzamin ósmoklasisty 

 i rekrutacja do szkół 

ponadpodstawowych. 

 

dyskusja, burza 

mózgów, prezentacja 

multimedialna, strona 

internetowa 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

uczniowie klas 

VIII 
wrzesień - czerwiec 

Realizacja treści 

programowych 


