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PROGRAM REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 

I.  Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa 

zawodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 325) oraz Załącznik nr 1 do Rozporządzenia MEN z dnia 12 lutego 

2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego. 

II.  Cel ogólny doradztwa zawodowego w przedszkolu: zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami i 

środowiskiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji, a także 

pobudzanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań dzieci. 

III.  Cele szczegółowe: 

1. Poznawanie własnych zasobów 

Dziecko określa swoje zainteresowania, decyduje, czym chce się bawić, wskazuje, jak i czym bawią się inne 

dzieci. 

2. Świat zawodów i rynek pracy 

Przedszkolak może kojarzyć rekwizyty z określonym zawodem, rozpoznawać zawody ze swojego otoczenia, 

wcielać się w różne osoby – przedstawicieli zawodów, nazywa zawody, dzięki którym powstają rozmaite 

dobra. 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

Dziecko potrafi wskazać szkoły na poszczególnych etapach edukacyjnych, dostrzega zależności między 

zainteresowaniem a wykonywanym zawodem, wskazuje osoby z otoczenia zdobywające nowe umiejętności, 

rejestruje potrzebę uczenia się przez całe życie, wskazuje korzyści z tego płynące. 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych 

Dziecko snuje plany na przyszłość, opowiada, co chciałoby robić w życiu, planuje działania. Dzieli się z innymi 

wyobrażeniami o swojej roli zawodowej. 

 

V. Warunki i sposób realizacji: 

Wszystkie działania związane z preorientacją zawodową w przedszkolu realizowane „przy okazji” innych aktywności. 

Nauczyciele zobowiązani są do kształtowania proaktywnych postaw dzieci wobec pracy i edukacji w ogóle oraz 

szacunku do ludzi i ich pracy. Ważne jest sięganie po aktywne metody pracy adekwatne do wieku dzieci i 

indywidualnych możliwości. Nie należy zapominać, że podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest 

zabawa, dominująca w wychowaniu przedszkolnym. 



Nauczyciel stosował będzie metody aktywizujące, takie jak: symulacja, drama, metodę projektu, różnego rodzaju gry 

i zabawy, dające możliwość komunikowania się przez ruch, słowo i inne środki wyrazu. Ponadto nauczyciel będzie 

prowadził  rozmowy, organizował  wystawy prac lub koncerty, kąciki zainteresowań.  

W realizację działań z zakresu preorientacji zawodowej włączeni zostaną  inni specjaliści  pracujących z dziećmi, 

przedstawicieli rozmaitych zawodów oraz rodzice. 

Nauczyciel planuje  działania z zakresu preorientacji zawodowej w swoich miesięcznych planach pracy (zaznaczy 

kolorem żółtym) i umieści zapisy w dzienniku zajęć. 

1. Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego 
Lp. Tematykę działań Metody i formy realizacji działań, z 

uwzględnieniem udziału rodziców w tych 

działaniach,  

w szczególności przez organizację spotkań z 

rodzicami 

Terminy 

realizacji 

działań 

Osoby 

odpowiedzialne 

za realizację 

poszczególnych 

działań 

1. Stwarzanie sytuacji 

umożliwiających 

dziecku poznanie siebie 

  „Co lubię robić?” – określenie 

ulubionych czynności dziecka, rozwijanie 

zainteresowań.  

„Co potrafię robić dobrze?”- praca 

plastyczna. Mocne strony dziecka.  

„Kim jestem” - opowiadanie o sobie 

kolegom z grupy  

Wg planu N-lki w 

grupach 

2. Wprowadzenie dzieci w 

świat zawodów i rynek 

pracy 

1.„Urządzamy kąciki zainteresowań  w 

sali” - tworzenie pracowni -  dziecko 

samodzielnie  uczestniczy  w aranżacji 

przestrzeni wokół siebie.  Utworzenie 

kącika zainteresowań według pomysłów 

dzieci.   

2.„Sadzimy cebulki kwiatowe” – wspólna 

praca w ogrodzie przedszkolnym. 

3.„Przygotowywanie sałatki 

warzywnej/soku owocowego” – 

zapoznanie z sposobem obróbki żywności 

w celach konsumpcyjnych.  

4.Rozwijanie różnych zainteresowań.  

„Jaki zawód mają moi rodzice?” – 

dyskusje w grupie, - spotkania z 

zaproszonymi gośćmi - poznawanie 

zawodów rodziców. 

„Poznawanie zawodów pracowników 

przedszkola: dyrektor, nauczycielka, 

sekretarka, księgowa,  ogrodnik  

„Wiem, kto pracuje w przedszkolu” - 

wycieczki po przedszkolu, obserwacja 

pań, panów podczas wykonywanej pracy.  

Nazywanie i zapoznanie z zawodami  w 

ramach zajęć edukacyjnych – pogadanki, 

filmy edukacyjne, zabawy parateatralne. 

Filharmonia – zapoznanie z zawodem 

muzyka, tancerza, wokalisty, dyrygenta 

5.Spotkania z przedstawicielami zawodów 

użyteczności publicznej np. policjant, 

strażak, lekarz. 

6.Spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami 

– obserwacja 

  

Wg planu N-lki w 

grupach 

3. Pokazanie dzieciom 1.Wyjścia do okolicznych punktów Wg planu N-lki w 



rynku edukacyjnego 

oraz znaczenia uczenia 

się przez całe życie. 

usługowych 

2.Udział w warsztatach ekologicznych, 

artystycznych, itp. 

grupach 

4. Planowanie własnego 

rozwoju i 

podejmowanie decyzji 

edukacyjnozawodowych 

1.„Kim będę?” – burza mózgów, praca 

plastyczna 

2.„Wielka księga zawodów” – praca z 

książką, pokaz, dyskusja. 

Wg planu N-lki w 

grupach 

 

2. Podmioty, z którymi przedszkole współpracuje przy realizacji działań 

Lp. Nazwa podmiotu Cel współpracy 

1. Instytucje użyteczności publicznej - wstępne zapoznanie dzieci z 

wybranymi zawodami najbliższymi ich 

otoczeniu, 

- kształtowanie postawy pracy i 

motywacji do działania, 

- pobudzanie i rozwijanie 

zainteresowań dzieci, 

- stymulowanie ich pro-zawodowych 

marzeń. 
 

2. Lokalni przedsiębiorcy - wstępne zapoznanie dzieci z 

wybranymi zawodami i środowiskiem 

pracy, 

- kształtowanie pozytywnej i 

proaktywnej postawy dzieci wobec 

pracy i edukacji 

- pobudzanie i rozwijanie zdolności 

oraz zainteresowań dzieci. 

 

VI. Ewaluacja: 

Analiza dokumentów: miesięcznych planów pracy, dzienników zajęć, kart pracy dziecka. 

Analiza prac dzieci, obserwacja działań dziecka. 

 

 


