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WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY SYSTEM  

DORADZTWA ZAWODOWEGO  

 

PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ 

 W ZAKRESIE  PREORIENTACJI ZAWODOWEJ  

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W SULMIERZYCACH  

W ROKU 2021/2022 

 

 

 



Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 lutego 2019r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 325). 

 

Cele ogólne: 

 wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, 

 wspieranie dzieci w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

 kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, 

 pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkoli. 

1.Poznanie siebie  

Dziecko:  

1.1 określa, co lubi robić;  

1.2 podaje przykłady różnych zainteresowań;  

1.3 określa, co robi dobrze;  

1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych. 

2.Świat zawodów i rynek pracy 

       Dziecko:  

       2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie; 

       2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły  

             jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;  

       2.3 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy,  

             takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;  

       2.4 podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;  

       2.5 opowiada o sobie w grupie rówieśniczej. 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-12-lutego-2019-r.-w-sprawie-doradztwa-zawodowego-dz.u.-z-2019-r.-poz.-325-17154.html


 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie  

        Dziecko:  

        3.1 nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej);  

        3.2 nazywa czynności, których lubi się uczyć.  

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych  

        Dziecko:  

        4.1 opowiada, kim chciałoby zostać;  

        4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań  

               niezbędnych do realizacji celu;  

        4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej. 

 

Korzyści i przewidywane rezultaty wynikające z działań WSDZ 

Dzieci: 

 dokonują samooceny określając swoje mocne strony i zainteresowania, 

 wymieniają zainteresowania innych ludzi, 

 poznają świat zawodów poprzez zabawę, 

 nabywają umiejętności posługiwania się narzędziami i przyborami dnia codziennego, 

 podejmują próby określenia, kim chciałyby zostać. 

 znają miejsca pracy swoich rodziców i lokalny rynek pracy (w okolicach Przedszkola). 

 

 

 

 



Harmonogram wdrażania zaplanowanych działań 

 

L.P Zadanie/tematyka 

działań 

Metody i formy realizacji. 

Propozycje: 

Osoba 

odpowiedzialna 

Osoby 

współpracujące 

Termin Uwagi 

1.  Stwarzanie sytuacji 

umożliwiających 

dziecku poznanie siebie 

1. „Co lubię robić?” - dziecko 

wykonuje portfolio - określa 

ulubione czynności.  

2. „Co potrafię robić dobrze 

?”- fragment kolażu o sobie, 

praca plastyczna. Mocne strony 

dziecka.  

3. „Witamy w przedszkolu”. 

Opowiadanie o sobie kolegom 

z grupy. 

Nauczycielki Rodzice, dziecko Wrzesień, 

Październik 

 

2.  Wprowadzenie dzieci w 

świat zawodów i rynek 

pracy 

1. „Urządzamy kąciki 

zainteresowań w sali” - 

tworzymy pracownie - dziecko 

samodzielnie uczestniczy w 

aranżacji przestrzeni wokół 

siebie.  

2.  „Piernikowy zawrót głowy”   

- zajęcia twórcze w pracowni 

kuchennej.  

3. Przygotowywanie 

szaszłyków, soków, sałatek.  

4.  Poznajemy pracę 

krawcowej.  

Nauczycielki Nauczycielki 

Pracownicy 

przedszkola. 

Co najmniej 

1x miesiąc 

 

 

Grudzień 

2021 

 

 

 

 

Zgodnie z 

tematyką 

kompleksową 

Organizowanie 

zabaw 

tematycznych 

związanych  

z różnymi 

zawodami. 



„Szyjemy serduszka” - zajęcia 

kreatywne  

5. „Jaki zawód mają moi 

rodzice ?” - poznawanie 

zawodów rodziców.  

6. Poznajemy pracę dentysty  

7. „Poznawanie zawodów 

pracowników przedszkola: 

nauczycielka, kucharka, 

intendentka, ogrodnik „Wiem, 

kto pracuje w przedszkolu” - 

wycieczki po przedszkolu, 

obserwacja pań, panów 

podczas wykonywanej pracy. 

8. „Co z czego powstaje ….. ?” 

– poznanie zawodów 

związanych z powstawaniem 

produktów spożywczych, 

mebli. 

 

 

 

 

Październik 

2021 –Maj 

2022 

 

 

 

 

Styczeń 2022 

3.  Pokazanie dzieciom z 

rynku edukacyjnego oraz 

znaczenia uczenia się 

przez całe życie. 

1.Wycieczka do szkoły 

podstawowej. 

2. Rozbudzanie u dzieci 

potrzeby pomocy innym, 

osobom niepełnosprawnym, 

chorym, potrzebującym 

pomocy  

– zorganizowanie akcji 

charytatywnych. 

Nauczycielki Rodzice,dziecko 

Pracownicy 

przedszkola, 

szkoła podstawowa, 

Marzec – 

Maj 2022 

 

 

 

 



EWALUACJA 

Rolą ewaluacji programu jest analiza jego skuteczności, tzn. określenie, w jakim stopniu realizacja tego programu przyczynia się do osiągania 

założonych w nim celów. Ewaluacja prowadzona jest w sposób ciągły poprzez samoocenę nauczycieli, obserwacje zabaw swobodnych, zajęć 

zorganizowanych, analizę wpisów w dziennikach zajęć. 

Literatura:  

1. „Preorientacja zawodowa w szkole” - K. Zielińska.  

2. „Kim zostanę gdy dorosnę?” - A. Maćkowiak - Gdańsk 2016r  

3. „Inteligencja emocjonalna” - D. Goleman - Poznań 2005r  

4. „Edukacja zawodowa i edukacja projakościowa w szkole” - A. Krajna- Wrocław 2005r  

5. „Zgadnij kto to ?” - A Maćkowiak - Gdańsk 2011r 

4.  Planowanie własnego 

rozwoju i podejmowanie 

decyzji edukacyjno - 

zawodowych 

1. „Kim będę?” – burza 

mózgów zainspirowana 

wierszem T. Kubiaka o w/w 

tytule.  

2. „Przewodnik po zawodach” 

- wykonanie pracy plastycznej, 

uwzględniającej czynności 

charakterystyczne dla danego 

zawodu 

Nauczycielki Rodzice, dziecko, 

Pracownicy 

przedszkola, 

najbliższe 

środowisko 

Kwiecień - 

Maj 2022 

 

 

 

 

 


