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Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2021/2022 

Celem tegorocznej ewaluacji jest sprawdzenie, czy w szkole prowadzone są 

odpowiednie działania w celu wdrożenia programu wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego (kl. I-VI).  

Zastosowane metody badawcze umożliwiły udzielenie odpowiedzi na pytania 

kluczowe, które dotyczą pięciu zasadniczych kwestii:  

1. Stwarzania warunków uczniom do odkrywania swoich zainteresowań i możliwości.  

2. Wprowadzania uczniów w świat zawodów i w rynek pracy.  

3. Sposobów ukazywania uczniom, że warto się uczyć przez całe życie. 

4.Wykorzystywania sytuacji dydaktyczno-wychowawczych w celu wskazywania 

znaczenia i roli poszczególnych zawodów w życiu człowieka i społeczności.  

5. Pomocy uczniom w planowaniu ich rozwoju i podejmowaniu decyzji edukacyjno – 

zawodowych. 

 

WNIOSKI: 

W ramach ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2020/2021 w 

sformułowano następujące wnioski:  

1. Nauczyciele rozmawiają z uczniami na temat ich zainteresowań.  

2. Uczniowie zostali zapoznani z ofertą kółek zainteresowań funkcjonujących na terenie 

szkoły. 

3. Szkoła stwarza warunki do prezentacji możliwości i talentów uczniów. 

4. W badanych klasach w zdecydowanej większości zorganizowano spotkania z 

przedstawicielami różnych zawodów. 

5. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z pedagogiem, których celem była rozmowa 

na temat ich mocnych stron.  

6. W zdecydowanej większości uczniowie uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych 

zorganizowanych na terenie szkoły.  

7. Na zajęciach lekcyjnych nauczyciele stwarzają uczniom możliwości do odgrywania 

ról związanych z różnymi zawodami. 

8. Nauczyciele zachęcają uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, na  których 

mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania. 
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 9. Podczas zajęć lekcyjnych nauczyciele rozmawiają z uczniami o tym, czym jest praca 

zawodowa oraz omawiają jej znaczenie w życiu człowieka.  

10. Nauczyciele udzielają rodzicom wskazówek, w jaki sposób rozwijać zainteresowania 

dzieci oraz wdrażać je do samodzielności. 

11. W trakcie zajęć lekcyjnych nauczyciele pracują metodami projektu.  

12. Nauczyciele wskazują uczniom różne strategie uczenia się.  

13. Podczas zajęć lekcyjnych nauczyciele korzystają z różnych źródeł wiedzy.  

 

Zalecenia do dalszej pracy: 

 Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji można skonstruować zalecenia do dalszej 

pracy szkoły i nauczycieli: 

1. W dalszym ciągu należy prowadzić działania związane z wdrażaniem programu 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

2. Należy zadbać o to, by uczniowie wszystkich klas mogli uczestniczyć w spotkaniach 

z przedstawicielami poszczególnych zawodów.  

3. Uczniom biernym, wycofanym należy dopomóc w odkrywaniu ich mocnych stron. 

4. Podczas zajęć lekcyjnych wskazywać te mocne strony ucznia, które pozwolą mu 

rozwijać zainteresowania zgodnie z predyspozycjami.  

5. Zachęcać rodziców do rozmów z dziećmi na temat ich pracy zawodowej.  

6. Podczas spotkań z rodzicami przedstawiać ofertę zajęć pozalekcyjnych dostępnych 

na terenie szkoły.  

7. Zachęcać rodziców do zapoznania się z ofertą zajęć rozwijających zainteresowania 

dzieci w ich miejscach zamieszkania. 

Uczniowie klas siódmych zostali włączeni w realizację wewnątrzszkolnego 

programu doradztwa zawodowego. 

 

 

WPROWADZENIE: 

 

Szkolny Program Doradztwa Zawodowego obejmuje szereg oddziaływań 

podejmowanych na terenie szkoły w celu przygotowania uczniów do świadomego 

wyboru kierunku i drogi kształcenia oraz planowania kariery zawodowej z 
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uwzględnieniem wejścia na rynek pracy oraz pomocy młodzieży na drodze startu 

zawodowego. Największy wpływ na wybory zawodowe mają rodzice i tradycje rodzinne 

przy równoważnym uwzględnieniu czynników wewnętrznych, takich jak: cechy 

charakteru, temperament, zdolności, predyspozycje, zainteresowania, potencjał 

intelektualny, wyznawane wartości, przekonania, postawy oraz ogólny stan zdrowia 

psychofizycznego. 

 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

 

Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze 

zawodu i kierunku kształcenia:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 94). 1 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie 

zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.  z 2017r. poz. 1591) 2 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół wprowadzają 

funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizowanego  

we współpracy z poradniami psychologiczno- zawodowymi.  3 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r.                             

w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek  

kształcenia ustawiczne w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia  

zawodowego ) dz. U. z 2003 r. nr 132 poz. 1225).  4 

5. Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 przyjęta przez Radę 

Ministrów 8 lipca 2003r. Jako jeden z priorytetów uznaje tworzenie zasobów  

informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwój usług doradczych.  5 

 

 

 
1 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf 
2 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591/1 
3 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010610624/O/D20010624.pdf 
4 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031321226/O/D20031226.pdf 
5 https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/01/plll_2013_09_10zal_do_uchwaly_rm.pdf 
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ZAŁOŻENIA PROGRAMU: 

 

 

 
Prezentowany program przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej. 

Uczestnikami są uczniowie klas I - VIII. Dodatkowo w ramach realizacji programu 

prowadzone będą działania informacyjne oraz działania wpierające rodziców uczniów 

oraz nauczycieli przedmiotów. Zgodnie z założeniami programu prowadzone będą 

lekcje wychowawcze, warsztaty, spotkania z zaproszonymi gośćmi oraz wyjścia do szkół 

ponadpodstawowych, a także udział w konkursach o tematyce zawodowej.  

Podczas realizacji programu uczniowie poznają różne zawody, swoje mocne i 

słabe strony, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, czynniki, jakie należy brać 

pod uwagę przy wyborze przyszłego zawodu i szkoły, kwalifikację zawodów, zadania i 

czynności wykonywane w danym zawodzie. 

Praca nauczyciela realizującego zadania związane z doradztwem zawodowym w 

ramach Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego ma charakter planowych 

działań obejmujących indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i 

nauczycielami (działania zawarte w programie realizowane są przez doradcę 

zawodowego wspieranego  przez nauczycieli, wychowawców i psychologa). 

Realizacja doradztwa zawodowego następuje w ramach pracy z uczniami: 

• w klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 
z zakresu kształcenia ogólnego; 

•  w klasach VII i VIII szkół podstawowych -  na obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych w wymiarze 10 godzin rocznie. 

Dodatkowo realizacja wyznaczonych treści odbywa się podczas lekcji 
wychowawczych, lekcji przedmiotowych oraz spotkań z zaproszonymi gośćmi, 
działań zawodoznawczych realizowanych na dodatkowych spotkaniach 
prowadzonych przez specjalistów: doradców zawodowych pracujących w Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej). 

 

TREŚCI PROGRAMOWE: 

 

UCZNIOWIE KLAS I-III: 

• Cel orientacji zawodowej: 
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Wstępne zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych 
postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i 
uzdolnień zawodowych. 

• Treści programu: 

Poznawanie siebie, uczeń: 

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

- prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób; 

- podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi; 

- podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach; 

- podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla 
niego i dla innych. 

 

Świat zawodów i rynek pracy, uczeń: 

- odgrywa różne role zawodowe w zabawie; 

- podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu 
oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach; 

- opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych 
przykładach; 

- omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym 
funkcjonuje; 

- opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu; 

- posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób 
twórczy i niekonwencjonalny. 

 

 

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, uczeń: 

- uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności; 

- wskazuje treści, których lubi się uczyć; 

- wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich. 
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Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-

zawodowych, uczeń: 

 
- opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić; 

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

zadania niezbędne do realizacji celu; 

- próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z 

jego osobą. 

 

 

UCZNIOWIE KLAS IV-VI: 

• Cel orientacji zawodowej: 

Wstępne zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych 
postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i 
uzdolnień zawodowych. 

• Treści programu: 

Poznawanie własnych zasobów, uczeń: 

- określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje; 

- wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych 
dziedzinach życia; 

- podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując 
wnioski na przyszłość; 

- prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem 
zaciekawienia odbiorców. 

 

 

Świat zawodów i rynek pracy, uczeń: 

- wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla 

poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę 

pracy w zawodach; 

- opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka; 
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- podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

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

twórczy i niekonwencjonalny; 

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

 

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, uczeń: 

- wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, 
oraz omawia swój indywidualny sposób nauki; 

- wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć; 

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

 

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-
zawodowych, uczeń: 

- opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych; 

- planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i 
zadania niezbędne do realizacji celu; 

- próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub 
pośrednio z jego osobą. 

 

 

UCZNIOWIE KLAS VII ( program realizowany przez doradcę zawodowego): 

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; 
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 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 

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; 
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 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. 

 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: 

• dyrektor szkoły, 

• nauczyciel realizujący zadania związane z doradztwem zawodowym, 

• pedagog szkolny, 

• wychowawcy, 

• nauczyciele, w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 

• pielęgniarka. 

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ W OBSZARZE 

DORADZTWA ZAWODOWEGO: 

• poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 
  

• ośrodki doskonalenia nauczycieli, 
  

• biblioteki, 
  

• szkoły ponadpodstawowe, 
  

• urzędy pracy. 
 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE DLA GRUPY NAUCZYCIELI: 

Ważnym celem pracy nauczycieli wspomagających proces doradztwa zawodowego jest 

umiejętność trafnego zdiagnozowania potrzeb i zasobów uczniów. W edukacji 

wczesnoszkolnej należy zwrócić szczególną uwagę na odkrywanie talentów, 

zainteresowań, predyspozycji i zdolności, które w klasach starszych należy rozwijać i 

podtrzymywać. Istotnym jest, aby przekazywać te informacje o dziecku rodzicom, 

wspierać ich w procesie doradczym lub kierować do specjalistów. Nauczyciele w 
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klasach VIII powinni znać oferty szkół ponadpodstawowych oraz zasady rekrutacji. W 

pozostałych klasach powinni włączać do procesu orientacji zawodowej i doradztwa 

przedstawicieli różnych instytucji i zakładów pracy. 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE DLA GRUPY RODZICÓW: 

Rodzice powinni przede wszystkim znać swoje dziecko, być zaangażowani i 

przygotowani do pełnienia roli „domowych doradców”, znać czynniki ważne przy 

wyborze szkoły i zawodu oraz ofertę szkół i zasady rekrutacji. Ważne jest, aby przy tym 

nie realizowali swoich niespełnionych marzeń, tylko skupili się i kierowali 

zdolnościami, zainteresowaniami i predyspozycjami swoich dzieci. Muszą też posiadać 

informacje, gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych. Istotnym 

czynnikiem będzie ich zaangażowanie w pracę doradczą szkoły poprzez prezentację 

swoich zawodów czy firm, w których pracują.  

 

 

FORMY PRACY DLA UCZNIÓW: 

• zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności 

planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie 

siebie i swoich predyspozycji zawodowych, 

• warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i 

współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem. 

• udostępnianie informacji o zawodach i szkołach, 

• organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, 

• prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów, 

• udzielanie indywidualnych porad uczniom, 

• organizowanie wycieczek tematycznych. 

 

FORMY PRACY DLA RODZICÓW: 

• udział w zajęciach i warsztatach jako przedstawiciele różnych zawodów, 

• indywidualne poradnictwo w zakresie doradztwa uczniów z trudnościami 

edukacyjnymi, 

• udostępnienie informacji na tematy edukacyjno – zawodowe, 

• pomoc w organizacji wycieczek do firm i instytucji. 
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FORMY PRACY DLA NAUCZYCIELI: 

• tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą 

(szkoleniowe Rady Pedagogiczne) 

METODY PRACY: 

• aktywizujące problemowe - burza mózgów, dyskusja. 

• metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról. 

• metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy). 

• metody audiowizualne - filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy 

multimedialne, prezentacje multimedialne. 

• treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki. 

• techniki plastyczne, wywiady, gry i zabawy. 

 

 

 

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROWADZONYCH ODDZIAŁYWAŃ: 

Szkolny Program Doradztwa Zawodowego zostanie zrealizowany, gdy zostaną 

uzyskane  następujące efekty: 

• poznanie swoich mocnych i słabych stron, 

• nabycie umiejętności rozpoznawania własnych predyspozycji, 

• zdobycie wiedzy na temat efektywnego komunikowania się z innymi ludźmi, 

ścieżek kształcenia oraz informacji o różnych zawodach, 

• poznanie rynku pracy w ogólnym zarysie, 

• zdobycie wiedzy na temat kształcenia w szkołach ponadpodstawowych i 

rekrutacji do nich, 

• nabycie umiejętności rozwiązywania problemów edukacyjno – zawodowych, 

• pomoc i wsparcie z zakresie doradztwa zawodowego. 

• kształtowanie aktywności zawodowej uczniów. 

• dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców. 

• świadome decyzje edukacyjne i zawodowe. 

 

 

EWALUACJA: 
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Celem ewaluacji Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego jest sprawdzenie 

czy prowadzone oddziaływania były zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczniów, 

rodziców i nauczycieli. W tym celu prowadzona będzie na bieżąco: 

• obserwacja zajęć indywidualnych oraz grupowych,  

• przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

• sporządzenie na koniec roku sprawozdania z realizacji SPDZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


