
Program orientacji zawodowej dla klas I-III  

Szkoły Podstawowej  nr 11 im. F. Chopina w Jeleniej Górze 

 

 

Program orientacji zawodowej dla klas I - III szkoły podstawowej został opracowany w oparciu  

o obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży oraz  

o przykładowe programy przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

 

I. Podstawy prawne 

 

 Prowadzenie działań związanych z orientacją zawodową w klasach I–III szkoły 

podstawowej reguluje m.in. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w której zapisano, 

że system oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia, 

a także wymieniając zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako 

jedne z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Szczegółowe 

regulacje wprowadza rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji 

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach. 

 

II. Założenia ogólne programu 

 

 Program stanowi realizację jednolitej, uwzględniającej etapy rozwojowe uczestników oraz 

specyfi kę typów szkół, systemowej koncepcji orientacji zawodowej rozumianej jako ogół działań 

 o charakterze dydaktyczno-wychowawczym ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów klas 

 I–VIII 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. 

 Zgodnie z modułową strukturą programu w każdej klasie są realizowane cele ze wszystkich 

czterech wskazanych obszarów: Poznawanie własnych zasobów; Świat zawodów i rynek pracy; 

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie 

decyzji edukacyjno-zawodowych. Treści są sukcesywnie pogłębiane/poszerzane w kolejnych latach 

kształcenia. 

 Przewidziane w programie działania związane z orientacją zawodową są powiązane 

 z treściami kształcenia, co umożliwia uczniom dostrzeganie związków pomiędzy tym, czego się 

uczą, a swoją dalszą edukacją i przyszłą karierą zawodową. Ponadto podkreślono w niniejszym 

programie rolę kompetencji kluczowych przewidzianych do rozwijania w ramach podstawy 

programowej w kształtowaniu się orientacji zawodowej (postawy: kreatywności, przedsiębiorczości, 

innowacyjności i współpracy zespołowej). Oznacza to, że nauczyciel realizujący program orientacji 

zawodowej, jednocześnie podejmuje działania mające na celu wspólne (tj. angażujące rodziców, 

innych nauczycieli i pracowników szkoły, a także przedstawicieli otoczenia społeczno-

gospodarczego) wypracowanie efektów kształcenia zapisanych w podstawie programowej. 

 

III. Cel ogólny orientacji zawodowej 

 

 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. 

 

IV. 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 refl eksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, 

korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery. 

 

Cele szczegółowe programu  

 

W obszarach:  

 

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 p odaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz 

opisuje podstawową specyfi kę 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 p osługuje 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/zadania 

niezbędne do realizacji celu; 

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą. 

 Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu są spójne z celami kształcenia ogólnego, 

uwzględniają najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego oraz zadania 



szkoły i cele edukacji wczesnoszkolnej. Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu orientacji 

zawodowej dla klas I–III są spójne z celami preorientacji zawodowej w przedszkolu, orientacji 

zawodowej w klasach IV–VI szkoły podstawowej oraz doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII 

szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych. 

 

 

V. Warunki i sposoby realizacji programu 

 

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji:  

 

a. podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej (w ramach realizacji podstawy programowej);  

 

b. podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole 

(spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów, wycieczki zawodoznawcze do 

przedsiębiorstw, instytucji publicznych).  

 

 Efektywność realizacji wyznaczonych celów warunkowana jest pozyskaniem do współpracy 

rodziców uczniów klas I–III szkoły podstawowej. Wsparcie ze strony rodziców – poprzedzone 

zaznajomieniem ich z ideą i celami orientacji zawodowej –wzmacnia działania szkoły w tym 

obszarze, a przede wszystkim utrwala kształtowane postawy (w tym kreatywność, 

przedsiębiorczość i innowacyjność). Orientacja zawodowa powinna być ukierunkowana na 

kształtowanie:  

 

a. proaktywnych postaw uczniów wobec pracy i edukacji ze zwróceniem uwagi na zasady etyki 

pracy jako fundamentu aktywności zawodowej;  

b.  sprawczości uczniów, tj. przekonania, że są podmiotami własnych działań i są zdolni do 

wprowadzania zmian w swoim bliższym i dalszym otoczeniu.  

 

 W ten sposób program wpisuje się wprost w założenia podstawy programowej dla I etapu 

edukacyjnego, w tym kształtowanie odpowiedzialności za własne działania oraz postawy 

przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności.  

 

 Zajęcia w ramach orientacji zawodowej prowadzone są z wykorzystaniem metod 

aktywizujących, dobieranych z uwzględnieniem m.in.: wieku uczestników zajęć oraz celów, jakie 

mają być osiągnięte. Metody aktywizujące sprzyjają rozbudzeniu wyobraźni uczących się, 

podwyższają poziom ich aktywności, samodzielnego myślenia i działania, przyczyniają się do 

zwiększenia motywacji do uczenia się. W trakcie zajęć uczeń planuje, podejmuje działania, 

decyduje, argumentuje itp. Proaktywna postawa uczniów wzmacniana jest poprzez: wycieczki 

tematyczne (w tym do zakładów pracy), projekty edukacyjne, wydarzenia. Prowadzący podejmuje 

starania poprzez projektowanie odpowiednich sytuacji dydaktycznych służących wzmacnianiu 

postawy samodzielności i odpowiedzialności uczniów. W ten sposób poprzez realizację 

długofalowego procesu możliwe będzie osiągnięcie finalnego efektu doradztwa zawodowego 

 w systemie oświaty, tj. przygotowanie uczniów do świadomego podejmowania decyzji 

edukacyjnych i zawodowych.  

 

VIII. Ewaluacja programu: 

 

 analiza dokumentacji (dzienniki – tematy zajęć); 

 analiza wytworów uczniów. 


