
Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego  

w  Szkole Podstawowej nr 2  

im. gen. broni St. Maczka 

w Jaworzu 

na rok szkolny 2022/2023 



Klasy I-III

Obszar Tematyka zajeć Metody i formy 
realizacji

Realizatorzy Termin realizacji

Poznanie siebie 1. Moja rodzina. Rysunek, zabawy 
integracyjne, film, 
prezentacja 
multimedialna, 
pogadanka.

Nauczyciele 
edukacji 
wczesnoszkolnej.

Cały rok szkolny.

2. Kim będę kiedy 
dorosnę.

3. Prawa Dziecka.

Świat zawodów i 
rynek pracy

1. Wakacyjni 
odkrywcy.

2. Współpraca się 
opłaca.

Rynek edukacyjny i 
uczenia się przez 
całe życie

1. Uczymy się 
uczyć.

2. Rozwiązywanie 
konfliktów i 
współpraca innymi.

Planowanie 
własnego rozwoju i 
podejmowanie 
decyzji 
edudkacyjno-
zawodwoych 

1. Wynalazki 
zmieniają świat.

Klasy IV-VI

Poznanie własnych 
zasobów

1. Ja, to znaczy 
kto?

Pogadanka, 
prezentacja 
multimedialna, 
plakat, burza 
mózgów, spotkanie 
z zaproszonym 
gościem, rysunek.

Wychowawcy, 
nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów, 
psycholog, 
pedagog.

Cały rok szkolny.

2. Pasje, marzenia, 
hobby, 
umiejętności.

Świat zawodów i 
rynek pracy

1. Zwody wokół 
nas.

2. Czy praca się 
opłaca?

Rynek edukacyjny i 
uczenia się przez 
całe życie

1. Jak się uczyć 
szybciej i 
efektywniej?

2. Współpraca w 
grupie.

Planowanie 
własnego rozwoju i 
podejmowanie 
decyzji 
edudkacyjno-
zawodwoych 

1. Autoportret.

2. Kolorowa podróż 
po świecie 
edukacji.

Klasy VII

Poznanie własnych 
zasobów

1. Moje mocne i 
słabe strony.

Karty pracy, filmy 
edukacyjno-
zawodowe, testy, 
kwestionariusze, 
burza mózgów, 
prezentacje 

Doradca 
zawodowy.

Cały rok szkolny

2. Style uczenia 
się.



3. Test inteligencji 
wielorakiej.

burza mózgów, 
prezentacje 
multimedialne, 
mapy myśli, scenki, 
spotkanie z 
zaproszonym 
gościem.

4. Autoprezentacja 
sztuka 
przedstawiania 
siebie.

Świat zawodów i 
rynek pracy

1. Zawody 
przyszłości.

2. Jakie zawody 
budzą nasze 
zainteresowania.

Rynek edukacyjny i 
uczenia się przez 
całe życie

1. Czy spółpraca 
się opłaca?

2. Motywacja.

Planowanie 
własnego rozwoju i 
podejmowanie 
decyzji 
edudkacyjno-
zawodwoych 

1. Wolontariat 
wstępem do 
kariery. 

2. Za rok będę…?

Klasy VIII

Poznanie własnych 
zasobów

1. Test 
predyspozycji 
zawodowych.

Kwestionariusze, 
ankiety, testy, 
prezentację 
multimedialne, 
filmy edukacyjno-
zawodowe, karty 
pracy, udział w 
dniach otwartych 
szkół 
ponadpodstawowy
ch, spotkania z 
przedstawicielami 
zaproszonych 
szkół.

Doradca 
zawodowy.

Cały rok szkolny.

2. Kwestionariusz 
zainteresowań 
zawodowych.

3. Test - właśnie to 
lubię robić.

Świat zawodów i 
rynek pracy

1. Charakterystyka 
rynku pracy. 

2. Zawody 
deficytowe i 
zawody 
przyszłości.

Rynek edukacyjny i 
uczenia się przez 
całe życie

1. Ścieżki 
kształcenia. 

2. Drzewko 
decyzyjne.

Planowanie 
własnego rozwoju i 
podejmowanie 
decyzji 
edudkacyjno-
zawodwoych 

1. Zapoznanie z 
ofertą szkół 
ponadpodstawowy
ch.

2. Jak wybrać 
szkołę?

3. Zasady rekrutacji 
elektronicznej.


