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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 

Szkoły Podstawowej nr2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku 

realizowany w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Podstawy prawne: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256 

poz. 2572 ze zm.) - system oświaty i wychowania zapewnia w szczególności: przygotowanie uczniów 

do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. 

2. Rozp. MEN z dn. 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dziennik 

Ustaw Nr 228 Poz. 1487) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa 

zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla 

publicznych szkół z dnia 28 marca 2017r., (Dz.U.2017,poz.703) 

5.  Rozp. MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm.) 

6. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 

4, art. 109 ust. 1 pkt 7. 

7. Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r.: Art. 292. 

8. Rozporzadzenie MEN z dni 16 sierpnia 2018r. 

9. Rozporzadzenie MEN z dni 12 lutego 2019r.(Dz.U. z 2019r. poz.325) 

 

Wstęp (założenia): 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru 

zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System ten określa rolę i zadania nauczycieli  

w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody 

pracy. 

Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, 

który wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją 

wartość, umie samodzielnie wybrać szkołę średnią, ma plany na przyszłość. 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że: 

https://www.portaloswiatowy.pl/podstawa-programowa-szkolny-plan-nauczania/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
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 Wybór zawodu nie jest pojedynczym aktem – to długotrwały proces stanowiący 

sekwencje decyzji podejmowanych przez wiele lat. 

 Na wybór zawodu składają się: wiedza na temat własnych predyspozycji  

i umiejętności, wiedza na temat zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy. 

 Preferencje edukacyjne i zawodowe są zależne od uwarunkowań wewnętrznych 

(cechy osobowości, temperament, zdolności) i zewnętrznych człowieka (doświadczenia, 

otoczenie społeczne). 

 Szkoła podstawowa obok rodziny stanowi środowisko mające istotny wpływ na 

podejmowanie decyzji edukacyjnych uczniów. 

 Działania w ramach WSDZ powinny być zaplanowane, spójne, prowadzone w sposób 

ciągły i systematyczny. 

 

WSDZ zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach  

i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami 

rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi. Treści programu są dostosowane do wieku  

i potrzeb uczniów, do których jest kierowany. Program zawiera cele i treści zmierzające do 

przygotowania uczniów do podjęcia decyzji o podjęciu dalszej nauki w szkole 

ponadpodstawowej i wyboru typu szkoły, kierunku dalszej edukacji, pozwala uczniom na 

poznanie własnych zdolności, mocnych stron, umiejętności, predyspozycji, przekazuje wiedzę 

o zawodach, możliwych ścieżkach edukacji oraz ofercie edukacyjnej szkół 

ponadpodstawowych. W programie uwzględniono współpracę z rodzicami i wykorzystanie 

ich wsparcia w podejmowaniu decyzji przez uczniów. 

Strategia uczenia się przez całe życie wymaga umiejętności podejmowania ważnych  

decyzji – poczynając od wyboru szkoły ponadpodstawowej, kierunku studiów, decyzje  

o wyborze miejsca pracy, sposobie podnoszenia swoich kwalifikacji, aż do ewentualnych 

decyzji o zmianie zawodu. Etap szkoły podstawowej ma tu szczególne znaczenie, gdyż jest to 

czas rozwoju kompetencji społecznych i kształtowania postaw wobec pracy. W tym czasie 

rozwijają się takie cechy jak: sumienność; uczciwość; systematyczność. Ten etap szkolny to 

rozwój samopoznania, a samopoznanie jest podstawą samooceny, na bazie której uczeń 

będzie kierował własnym rozwojem zawodowym. 

 

Cele ogólne i szczegółowe 

Cel ogólny: Przygotowanie uczniów do dokonania świadomego i trafnego wyboru 

dalszej drogi edukacyjnej, a w przyszłości wyboru zawodu. 
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Cele edukacyjne: 

 Przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do podjęcia decyzji o kierunku dalszego 

kształcenia, do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, budowania postawy gotowości 

do podnoszenia swoich kwalifikacji, ustawicznego dokształcania się, zdobywania nowych 

umiejętności, przydatnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru 

zawodu. 

 Kształtowanie umiejętności planowania kariery edukacyjno - zawodowej przez uczniów, 

umiejętności podejmowania trafnych decyzji i dokonywania wyborów  

w procesie planowania przez całe życie poprzez profesjonalne poradnictwo zawodowe, 

działania z zakresu orientacji zawodowej pomagające w kształtowaniu tej kariery. 

Cele ukierunkowane na: 
 samopoznanie 

 przyszłość 
 rynek pracy 
 na realizację celów związanych z karierę zawodową 

W obszarze POZNANIE SIEBIE uczeń: 

 rozpoznaje swoje zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, 

kompetencje, predyspozycje zawodowe); 

 charakteryzuje wartości z uwzględnieniem wartości pracy; 
 określa aspiracje i potrzeby związane z własnym rozwojem i możliwe sposoby 

ich realizacji. 

W obszarze ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY uczeń: 

 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje 

wybrane zawody; 
 wskazuje drogi zdobycia wybranych zawodów; 

 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka; 
 konfrontuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy oraz 

oczekiwaniami pracodawców. 
 

W obszarze RYNEK EDUKACYJNY uczeń: 
 charakteryzuje strukturę systemu edukacji; 

 analizuje oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem 

możliwości dalszego kształcenia; 
 określa znaczenie uczenia się przez całe życie. 

W obszarze PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU uczeń: 

 określa marzenia, cele i plany edukacyjno-zawodowe na bazie własnych 

zasobów; 
 planuje ścieżkę kariery, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów; 

 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery. 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 
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 zna swój potencjał edukacyjny, psychologiczny (predyspozycje, mocne strony i 

ograniczenia, zainteresowania, uzdolnienia) 
 posiada informacje na temat różnych grup zawodowych (charakterystyka 

wykonywanej pracy, wymagania do wykonywania konkretnego zawodu, 

przeciwwskazania zdrowotne) 
 rozwija swoje umiejętności i zainteresowania, wie jak się uczyć 
 rozwija umiejętności pracy w zespole (komunikatywność, zaangażowanie, 

właściwe relacje społeczne) 
 prezentuje postawę szacunku do pracy 

 zna czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu 
 rozwija umiejętność podejmowania decyzji 
 jest otwarty i przygotowany na wyzwania współczesnego świata (gotowość do 

zmian) 
 

Ponadto uczeń klasy ósmej: 
 zna zasady systemu kształcenia w Polsce oraz ofertę edukacyjną szkół 

ogólnokształcących, techników i szkół branżowych 
 zna zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 
 zna źródła informacji edukacyjnych i zawodoznawczych, ma dostęp do tych 

informacji 

 

Nauczyciele: 
 potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów 

 wykorzystują wiedzę o uczniu, pomagają mu określać jego ścieżkę edukacyjną 

i zawodową 
 umożliwiają rozwój zainteresowań i zdolności uczniów 
 realizują tematy zawodoznawcze metodami aktywnymi zgodnie z zaleceniami 

 wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują do 

specjalistów 

 włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w realizowanie doradztwa 

zawodowego w szkole 
 

Rodzice: 
 są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli ,,doradców” 

 znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu 

 znają ofertę szkół ponapodstawowych i zasady oraz terminarz rekrutacji 

 angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody i zakłady 

pracy) 
 wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych 

 

Realizatorzy i uczestnicy: 

WSDZ realizowany będzie przez społeczność szkolną: dyrekcję szkoły, nauczycieli  

i wychowawców, pedagoga szkolnego, psychologa, doradcę zawodowego, uczniów klas 0 – 8 

i ich rodziców . Szkoła będzie w tym zakresie współpracowała z instytucjami i organizacjami 

wspierającymi jej pracę (m.in. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, szkołami 

ponapodstawowymi , zakładami pracy). 

Doradztwo zawodowe obejmuje spójne działania szkoły w zakresie pracy 

indywidualnej i grupowej z uczniami przy wsparciu i poradnictwie nauczycieli oraz 

zaangażowaniu rodziców. Działania mają charakter zaplanowany, systematyczny. Jest to 



5 

zobowiązanie i wysiłek całej społeczności szkolnej, w której poszczególne grupy podejmują 

określone działania. 

Zakres zadań poszczególnych osób zaangażowanych w proces doradczy wynika  

z kompetencji, profilu wykształcenia, wykładanych treści oraz podstawy programowej w 

szkole podstawowej. 

Koordynator doradztwa zawodowego bierze udział w planowaniu działań szkoły  

w zakresie doradztwa zawodowego, aktualizuje informacje związane z doradztwem 

zawodowym, dokonuje bieżącego monitorowania realizacji WSDZ, przeprowadza ankietę 

ewaluacyjną i sporządza sprawozdanie z realizacji WSDZ. 

Doradca zawodowy, pedagog i psycholog szkolny diagnozują potrzeby oraz 

możliwości uczniów, udzielają indywidualnych porad i konsultacji w zakresie rozpoznawania 

mocnych stron oraz podejmowania decyzji edukacyjnych, w zależności od potrzeb i 

możliwości organizacyjnych prowadzą zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-

społeczne oraz na temat technik uczenia się, radzenia sobie ze stresem i autoprezentacji, 

kierują uczniów do specjalistycznych placówek, pedagog bada losy absolwentów. 

Wychowawcy na lekcjach wychowawczych wprowadzają podstawy treningu 

interpersonalnego, kierują uczniów potrzebujących pomocy do doradcy zawodowego na 

konsultacje, prowadzą zajęcia na temat poznawania siebie i o tematyce zawodowej, uczą 

sposobów organizacji pracy własnej, wyznaczania celów. 

Na każdym przedmiocie nauczyciele realizują podstawę programowa odnosząc się do 

doradztwa zawodowego. 

Zadania nauczycieli poszczególnych przedmiotów w odniesieniu do doradztwa 

zawodowego: 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczą wyszukiwania informacji na temat 

edukacji i zawodów za pomocą słowników, encyklopedii, komputera. Wdrażają do 

podejmowania obowiązków i rzetelnego ich wypełniania. Zapoznają z pojęciem pracy i 

wynagrodzenia pieniężnego oraz sytuacji ekonomicznej rodziny. Przedstawiają znaczenie 

pracy w życiu człowieka, omawiają z dziećmi zawody ich najbliższych, prezentują 

charakterystykę pracy w różnych zawodach. Rozwijają zainteresowania, zapoznają ze 

sposobami powstawania różnych przedmiotów, uczą podstawowych umiejętności 

technicznych. 

Nauczyciele-wychowawcy świetlicy aranżują zabawy sprzyjające poznawaniu 

różnych zawodów, organizują kąciki zawodowe w świetlicy. 

Nauczyciel zajęć komputerowych prowadzi naukę poszukiwania, selekcjonowania, 

porządkowania, gromadzenia i wykorzystywania informacji np. dotyczących oferty 

edukacyjnej szkół średnich, pomaga uczniom klas ósmych w logowaniu się do 

elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji szkół , wyjaśnia organizację pracy i 

przepisy bhp w pracy z komputerem, uczy komunikowania się z pomocą komputera i 

technologii informacyjnych. Prezentuje sposoby opracowywania tekstów, prezentacji 

multimedialnych oraz danych liczbowych w arkuszu kalkulacyjnym. Wdraża do pracy 

zespołowej w ramach projektu, pokazuje sposoby wykorzystania technologii informacyjnych 

w różnych zawodach. 

Nauczyciele języka polskiego omawiają charakter pracy w różnych zawodach, uczą 

tworzenia wypowiedzi: pisania życiorysu, podania, ogłoszenia, listu oficjalnego 

(dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji). Kształtują umiejętność operowania słownictwem 

z kręgu: szkoła i nauka, środowisko społeczne. Wdrażają do samokształcenia i docierania do 
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informacji za pomocą słowników, encyklopedii. Pokazują znaczenie komunikacji 

niewerbalnej w autoprezentacji. 

Nauczyciele matematyki uczą gromadzenia i porządkowania danych o edukacji i 

zawodach, odczytywania i interpretacji danych w tekstach, tablicach i wykresach. Kształtują 

umiejętność posługiwania się procentami, zapoznają z zawodami z dziedziny księgowości i 

rachunkowości. Uczą planowania czynności z wykorzystaniem kalendarza (wykonywanie 

obliczeń) oraz dzielenia zadań na etapy. 

Nauczyciele języków obcych zapoznają z zasobem języka dotyczącym szkoły i pracy 

oraz cech charakteru i umiejętności. Prezentują uczniom filmy o zawodach w języku obcym. 

Uczą tworzenia kilkuzdaniowych wypowiedzi na temat swoich umiejętności (prezentacja 

siebie). Zachęcają do pracy zespołowej metodą projektu. 

Nauczyciele przyrody omawiają stan zdrowia i choroby człowieka nawiązując do 

przeciwwskazań zdrowotnych w wybranych zawodach. Wykazują znaczenie odpoczynku w 

życiu człowieka, prawidłowych warunków nauki i pracy, zasad uczenia się. Wdrażają do 

planowania dnia i organizowania pracy własnej. Zapoznają z zawodami z dziedziny 

meteorologii, rolnictwa, biologii, leśnictwa, ochrony środowiska, fizyki, chemii, geografii, 

ochrony zdrowia, astronomii. 

Nauczyciele historii i społeczeństwa informują o siedzibie władz lokalnych uczniów 

oraz ich zakresie działań i sposobie powoływania. Wyjaśniają demokratyczny charakter 

państwa. Charakteryzują pojęcie samorządności, opisują zawody związane z polityką, 

dyplomacją, przedstawiają zawód historyka. Zapoznają ze znaczeniem społecznego podziału 

pracy, opisują grupy społeczne i ich role w społeczeństwie. Omawiają z uczniami problemy 

współczesnej Polski (m.in. bezrobocie). Zapoznają ze zjawiskiem emigracji politycznej i 

zarobkowej. Uczą tworzenia drzewa genealogicznego. Omawiają z uczniami funkcjonowanie 

przemysłu, warunki pracy w fabryce dawniej i dziś. Prezentują podstawowe cechy obecnego 

systemu gospodarczego. 

Nauczyciele wychowania fizycznego omawiając trening zdrowotny, pomagają 

opracować rozkład dnia ucznia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, 

wysiłkiem umysłowym i fizycznym. 

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie prowadzą lekcje na temat ról 

społecznych i modeli życia. Zapoznają ze sposobem pracy instytucji działających na rzecz 

dziecka i rodziny. Kształtują u uczniów poczucie odpowiedzialności za własny rozwój. 

Nauczyciel muzyki zapoznaje uczniów z zawodami związanymi z muzyką, przekazuje 

wiedzę o tworzeniu instrumentów, uczy gry na instrumentach. 

Nauczyciel plastyki zapoznaje z zawodami z dziedziny kultury. Uczy korzystania  

z przekazów medialnych oraz wykorzystywania ich wytworów. 

Nauczyciel techniki opisuje funkcje urządzeń technicznych, omawia kolejność działań 

technologicznych, organizacje miejsca pracy i szacowanie czasu jej trwania. Uczy 

posługiwania się narzędziami do obróbki ręcznej. 

Nauczyciele bibliotekarze prenumerują czasopisma związane z edukacją oraz 

literaturę z zakresu doradztwa zawodowego, udostępniają ulotki o szkołach. 

Ponadto nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań 

umożliwiające uczniom rozwijanie swoich zdolności i umiejętności. 

Formy i metody pracy doradczej: 

Formy adresowane do uczniów: 
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 Diagnoza i analiza potrzeb na podstawie obserwacji, wywiadów, ankiet 

 Indywidualne konsultacje i porady związane z dalszą edukacją (również dla uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) 

 Warsztaty grupowe - pozwalające na odkrywanie swoich zainteresowań, umiejętności 

i predyspozycji zawodowych, ukazujące potrzebę planowania własnej przyszłości zawodowej 

 Zajęcia grupowe - nakierowane na rozwój umiejętności społecznych  

i interpersonalnych: komunikacji , współpracy, przezwyciężania stresu, asertywności 

 Koła zainteresowań 

 Zajęcia grupowe umożliwiające poznanie różnych zawodów i związanych z nimi 

wymagań, filmy zawodoznawcze 

 Realizowanie treści zawodoznawczych na lekcjach poszczególnych przedmiotów 

 Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów 

 Wyjścia i wycieczki szkolne do zakładów pracy 

 Tablica z informacjami na temat rekrutacji do szkół średnich i ofercie edukacyjnej na 

terenie dzielnicy , miasta, powiatu, województwa 

 Udział dniach otwartych w szkołach średnich 

 Udział w konkursach z zakresu doradztwa zawodowego 

 Działanie samorządu szkolnego 

Formy adresowane do rodziców uczniów: 

 Indywidualne konsultacje i porady udzielane przez nauczycieli/specjalistów na terenie 

szkoły 

 Kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na konsultacje z doradcą 

zawodowym 

 Zachęcanie i włączanie rodziców w proces doradczy szkoły np. poprzez 

przedstawianie wykonywanych przez siebie zawodów 

 Udział w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych 

 Udostępnianie informacji edukacyjnych (prezentacja założeń pracy edukacyjnej na 

terenie szkoły na rzecz uczniów, informacji na temat zasad i terminów rekrutacji) i 

zawodowych (o zawodach przyszłości 

Formy adresowane do nauczycieli: 

 Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą 

 Śledzenie losów absolwentów 

Formy adresowane do środowiska lokalnego: 

 Spotkania z przedstawicielami szkół średnich 

 Spotkania z przedstawicielami lokalnych firm i zakładów pracy 

 Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły m.in. Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, Centrum Informacji Zawodowej 

Metody pracy doradczej: 

 metody aktywizujące (burza mózgów, dyskusja, giełda pomysłów, mapy myślowe)- 

wspólne pracowanie nad rozwiązaniem problemu 
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 drama – krótkie scenki i inscenizacje, odgrywanie ról; metody plastyczne – komiksy, 

plakaty 

 metody audiowizualne - wykorzystanie Internetu jako narzędzi zdobywania 

informacji, programy i prezentacje multimedialne, 

 filmy edukacyjne 

 pogadanka 
 tworzenie portfolio 
 warsztaty psychoedukacyjne 
 testy 
 ankiety 

 wycieczki zapoznawcze i targi edukacyjne, giełdy szkół, 

 spotkania z przedstawicielami zawodów, 
 kwestionariusze 

 gry i zabawy rozwijające myślenie strategiczne 

 trening komunikacji i zachowań społecznych, mini-wykłady, pogadanki, debaty 

 

Przewidywane rezultaty 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: 

 dokonać adekwatnej samooceny 

 rozpoznać mocne i słabe strony 

 wymienić zdolności, zainteresowania i umiejętności 
 racjonalnie planować ścieżkę edukacyjno – zawodową 
 dostosować się do zmian 

 analizować źródła informacji edukacyjno – zawodowej 
 potrafi wybrać szkołę ponadgimnazjalną / ponadpodstawową zgodną z jego 

zainteresowaniami 
 współpracować w zespole 
 sporządzić CV i list motywacyjny 

 skutecznie zaprezentować się 
 zachować się asertywnie 

 dopasować kompetencje do zawodu 
 sprawnie się komunikować 

 przewidzieć skutki działań 

Treści i czas realizacji programu 

Treści z zakresu doradztwa zawodowego będą realizowane w ciągu roku szkolnego na 

lekcjach wychowawczych, przedmiotowych, zastępstwach, zajęciach pozalekcyjnych oraz 

poza szkołą poprzez udział uczniów w wyjściach i wycieczkach, w spotkaniach i imprezach 

edukacyjnych związanych z wyborem szkoły ponadpodstawowej i poznawaniem zawodów. 

Przewidywane rezultaty (efekty) i korzyści z realizacji WSDZ: 

Dla uczniów i rodziców: 

 Dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz 

rodziców. 

 Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe. 
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 Kształtowanie odpowiednich postaw, nawyków, umiejętności i wiedzy oraz 

aktywności zawodowej uczniów. 

 Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia do nauki i pracy. 

 Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z 

planowaniem kariery zawodowej ich dzieci. 

 Przygotowania uczniów do pełnienia różnych ról społecznych. 

Dla szkoły: 

 Utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz 

zapewnienie jej systematycznej aktualizacji. 

 Lepsze wyniki edukacyjne uczniów . 

 Zwiększenie konkurencyjności szkoły. 

 Realizowanie przepisów prawa oświatowego w zakresie doradztwa zawodowego. 

Dla środowiska lokalnego: 

 Zwiększenie trafności decyzji edukacyjnych uczniów wybierających szkołę średnią. 

 Promocja lokalnych instytucji i zakładów pracy. 

 

Harmonogram działań WSDZ 

 Działania Odpowiedzialni Termin 

1 Zatwierdzenie WSDR dyrektor szkoły, doradca 

zawodowy, zespół 

październik 

2. Współpraca z Radą Pedagogiczną 

– ustalenie metod i form pracy 

zawodoznawczej w szkole 

doradca zawodowy, zespół, 

psycholog 

Cały rok szkolny 

3 Zajęcia warsztatowe dotyczące 

preorientacji zawodowej, 

wczesnego rozpoznawania 

predyspozycji osobowościowych, 

zainteresowań w oddziale 

przygotowania przedszkolnego. 

Wychowawca oddziału 

przygotowania 

przedszkolnego 

Cały rok szkolny 

4 Psychoedukacja rodziców 

(spotkania, warsztaty, prelekcje , 

konsultacje) 

doradca zawodowy, 

psycholog 

 

cały rok szkolny 

5 Przeprowadzenie 10 zajęć przez 

doradcę zawodowego w klasach 

VII i VIII 

 

doradca zawodowy 

cały rok szkolny 

6 Przeprowadzanie lekcji z WOS-u, 

techniki i informatyki 

 

nauczyciele 

cały rok szkolny 
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7 Przeprowadzanie lekcji 

wychowawczych ORE 

(scenariusze na poziomach klas) 

 

wychowawcy klas 

I semestr 

8 Zorganizowanie wycieczek do 

PUP, targi edukacyjne, dni 

otwarte w szkołach 

ponadpodstawowych 

 

Dyrektor, doradca zawodowy 

III –IV 

9 Omówienie dokumentacji i 

kryteriów przyjęć uczniów do 

szkół ponadpodstawowych 

 

Dyrektor, doradca zawodowy 

III-IV 

10 Udział uczniów w olimpiadach i 

konkursach przedmiotowych i 

zawodach sportowych, wyjazdy, 

edukacja teatralna. 

Organizowanie w szkole akcji i 

konkursów wspierających 

rozwijanie i prezentowanie 

własnych zainteresowań i 

talentów 

Dyrektor, wychowawcy, 

nauczyciele przedmiotów, 

doradca zawodowy 

Cały rok 

11 Spotkania ze szkolnym doradcą 

zawodowym - poradnictwo 

indywidualne, testy orientacji 

zawodowej, indywidualne 

rozmowy dotyczące poradnictwa 

zawodowego oraz na temat 

predyspozycji zawodowych 

uczniów 

Doradca zawodowy, 

psycholog 

Cały rok 

12 Analizowanie dokumentacji 

uczniów (opinie z poradni, 

orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, opinie o stanie 

zdrowia determinujące wybór 

zawodu) 

Doradca zawodowy, 

psycholog 

Cały rok 

13 Włączanie placówek, instytucji i 

zakładów pracy w proces 

doradztwa zawodowego. 

Wycieczki do zakładów pracy. 

Spotkania z przedstawicielami 

różnych ciekawych zawodów. 
Udział w edukacyjnych wizytach 

studyjnych w zakładach pracy – 

dyrektor, doradca 

zawodowy,m wychowawcy 

klas 

Cały rok 



11 

poznawanie określonych grup 

zawodowych, np. cukiernik, 

fryzjer, kosmetyczka, mechanik 

samochodowy, stolarz,prawnik, 

lekarz, policjant, strażak, lekarz 

itp. 

14 Spotkanie z rodzicami i uczniami 

klas ósmych, informacja o 

przebiegu rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych 

Dyrektor, doradca zawodowy, 

psycholog, wychowawcy, 

nauczyciele 

Rok szkolny 

15 Udostepnianie czasopism, 

poradników i informatorów oraz 

artykułów na stronie internetowej 

szkoły, możliwość skorzystania z 

pracowni informatycznej, 

internetowa baza informacyjna 

wychowawcy, psycholog, 

doradca zawodowy, 

nauczyciele przedmiotów, 

bibliotekarz, nauczyciele 

świetlicy 

 

Cały rok 

16 Współpraca z Radą Pedagogiczną 

– ustalenie metod i form pracy 

zawodoznawczej w szkole 

 

Doradca zawodowy, 

psycholog 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Preorientacja zawodowa w oddziale przygotowania przedszkolnego: 

 

L

.p. 
Tematyka 

Forma 

realizacji 

Liczba 

zrealizowanych 

zajęć 

Odpowie

dzialny 

1

. 

O samym 

sobie 

Podawanie 

różnych danych o sobie. 

Swobodna rozmowa na 

swój temat. 

30 min. Wychow

awca 

S.Olszewska 

2

. 
W sklepie z 

owocami 
Wycieczka do 

sklepu z owocami- 

zapoznanie i nazywanie 

owoców z polskich 

sadów. 

30 min. Wychow

awca 

S.Olszewska 

3

. 
Zawody 

moich rodziców 
Rozmowa 

swobodna na temat 

zawodów rodziców. 

30 min Wychow

awca 

S.Olszewska 
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4

. 
Bronimy się 

przed atakiem psa 
Wycieczka do 

weterynarza- 

zapoznanie z pracą 

weterynarza i 

wyglądem gabinetu. 

30 min. Wychow

awca 

S.Olszewska 

5

. 
Zdrowe 

odżywianie 
Spotkanie z 

pielęgniarką- 

zapoznanie z zawodem 

pielęgniarki i zasadami 

zdrowego odżywiania. 

30 min. Wychow

awca 

S.Olszewska 

6

. 
Zdrowie 

naszym skarbem 
Wycieczka do 

apteki- zapoznanie z 

pracą aptekarza i 

wyglądem apteki. 

30 min. S.Olszew

ska 

7

. 

W świecie 

teatru 

Wycieczka do 

Teatru- poznanie 

zawodu aktora; 

kształtowanie 

kulturalnego 

zachowania podczas 

spektaklu. 

30 min. Wychow

awca 

S.Olszewska 

8

. 

Pamiętajmy 

o zwierzętach 

Spotkanie z 

Leśniczym- zapoznanie 

z zawodem; poznanie 

sposób pomocy 

zwierzętom zimą. 

30 min. S.Olszew

ska 

9

. 

Nadeszła 

wiosna 

Wycieczka do 

kwiaciarni- poznanie 

wyglądu kwiaciarni; 

poznawanie i 

nazywanie kwiatów. 

30 min. Wychow

awca 

S.Olszewska 

1

0. 

W 

gospodarstwie 

agroturystycznym 

Wycieczka na 

wieś do gospodarstwa 

agroturystycznego- 

bezpośrednia 

obserwacja życia na 

wsi. 

30 min. Wychow

awca 

S.Olszewska 

1

1. 
W świecie 

muzyki 
Wycieczka do 

Szkoły Muzycznej- 

poznanie zawodu 

muzyka; obserwowanie 

instrumentów. 

30 min. Wychow

awca 

S.Olszewska 

1

2. 
Świat 

zawodów 
Słuchanie 

wierszy na temat 

zawodów- rozmowy 

swobodne 

30 min. Wychow

awca 

S.Olszewska 

 

 

 

Orentacja zawodowa w klasch I – III 
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L.p

. 
Tematyka Forma realizacji 

Liczba 

godzin 
Odpowiedzialni 

1. Jacy jesteśmy? Przedstawianie się, określanie swoich 

słabych i mocnych stron – zabawy 

integracyjne. 

 

1 
Wychowawca/ 
nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

opiekunowie 

swietlicy szkolnej 

2. Nasze 

zainteresowania 
Wielozdaniowe wypowiedzi uczniów 

na temat swoich zainteresowań, 

prezentacja swoich umiejętności na 

forum klasy. 

 

1 
Wychowawca/ 

nauczyciele 

przedmiotów, 
opiekunowie 

swietlicy szkolnej 

3. Poznajemy 

różne zawody 
Wypowiedzi na temat zawodów 

rodziców oraz innych zawodów, 

rozwiązywanie zagadek. Spotkanie z 

przedstawicielami różnych zawodów: 

policjantem, strażakiem, pielęgniarką, 

lekarzem. 

 

3 
Wychowawca/ 

opiekunowie 

swietlicy szkolnej 

 

4. Kim chciałbym 

zostać w 

przyszłości? 

Rozmowa dotycząca wymarzonych 

zawodów uczniów. Wykonanie prac 

plastycznych, odgrywanie ról 

zawodowych w zabawie. 

 

1 

Wychowawca/ 

nauczyciele 

przedmiotów, 

opiekunowie 

swietlicy szkolnej, 

5. Co to jest praca? Opisywanie, czym jest praca, 

omawianie jej znaczenia w życiu 

człowieka na wybranych 

przykładach. 

 

1 
Wychowawca/ 

nauczyciele języka 

polskiego, 

6. Dlaczego watro 

się uczyć? 
Uzasadnianie potrzeby uczenia się i 

zdobywania nowych umiejętności. 

Wskazywanie treści, których 

uczniowie lubią się uczyć. 

 

1 
Wychowawca/nauc

zyciele 

przedmiotów 
opiekunowie 

swietlicy szkolnej 

7. Poznajemy 

źródła wiedzy 
Poznanie sposobów umożliwiających 

efektywną naukę. Wskazywanie 

szerokiego zakresu dostępnych 

obecnie źródeł wiedzy: wycieczki 

tematyczne, filmy, gry dydaktyczne, 

programy edukacyjne w Internecie. 

 

1 
wychowawca 
naucz. religii 

naucz. jęz. 

angielskiego 
opiekunowie 

swietlicy szkolnej 

8. Planujemy 

swoje działania 
Nauka planowania swoich działań, 

tak, aby był czas na naukę, obowiązki 

domowe, zabawę i wypoczynek. 

Układanie planów dnia, zalety 

planowania. 

 

1 
Wychowawca/ 

pedagog, 

psycholog 
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9. Uczymy się 

pracować w 

grupie 

Dostrzeganie zalet pracy w grupie, 

nauka współpracy z innymi,  

przydział ról. Praca w grupie na 

różnych zajęciach lekcyjnych. 

 

1 
Wychowawca/ 

nauczyciele 

przedmiotów 
naucz. Religii, 

pedagog, 

psycholog 

10. Prawa i 

obowiązki 

ucznia 

Rozmowa na temat praw i 

obowiązków ucznia. Wymienianie 

obowiązków uczniów. Kształtowanie 

poczucia obowiązkowości (np. 

systematyczne odrabianie pracy 

domowej) i odpowiedzialności za 

swoje decyzje i zachowanie. 

 

1 
Wychowawca/ 

nauczyciele 

przedmiotów, 

pedagog, 

psycholog 
naucz. religii 

 

Orentacja zawodowa w klasch IV – VI 
 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV – VI 
 

Klasy IV – VI  język polski 

 

L

.p. 
Rodzaj 

działania/tematyka zajęć 
Met

ody i formy 

realizacji 

Od

biorcy 
Realiz

atorzy 
Termi

n realizacji 

1

. 

Poznawanie 

własnych zasobów 
- dlaczego wakacje 

nie mogą trwać wiecznie? 
- krótko o sobie, 

czyli jak się należy 

przedstawiać? 

- oto moja „brama” 

do świata wyobraźni – 

Adam Asnyk „Baśń 

tęczowa” 

- dlaczego nie 

należy rezygnować z 

marzeń? – „Orzeł 

królewski” 
- kształtowanie 

poczucia własnej wartości 

– „W wielu rzeczach 

jestem dobry” 
 

Poga

danka, 

dyskusja, 

autoprezent

acja 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

Naucz

yciele języka 

polskiego 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgodni

e z realizacją 

podstawy 
progra

mowej 

2

. 

Świat zawodów i 

rynek pracy 
- cechy idealnego 

nauczyciela – utwór 

„Lekcja francuskiego” 
- jaki jest nasz 

stosunek do obowiązków 

Poga

danka, 

dyskusja, 

burza 

mózgów 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

Naucz

yciele języka 

polskiego 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgodni

e z realizacją 

podstawy 
progra
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domowych                         

i szkolnych? utwór 

„Mrówka” 
- poznajemy dzieje 

rodu Bohatyrewiczów – 

„Legenda o Janie i 

Cecylii” 

- kim jest dobry 

pasterz z ewangelicznej 

przypowieści? 
- czego uczą nas 

bajki? – utwór „Malarze” 

- czym dla 

podmiotu lirycznego w 

wierszu „Muzyka” jest 

muzyka? 
- czy Kaśce udało 

się pokonać samą siebie? 

– „Najwyższa góra 

świata” 
- dorośli czy 

niedorośli? – uczeń 

wymienia problemy, z 

którymi borykają się 

dorośli: brak pracy, 

konieczność wyjazdu za 

granicę 

mowej 

3

. 

Rynek 

edukacyjny i uczenie się 

przez całe życie 
 - czy decyzja 

Pinokio                      o 

porzuceniu szkoły była 

słuszna? 
- szkoła Mikołajka 

– utwór „Mikołajek i inne 

chłopaki” 

- o co chciałbym 

zapytać Hansa Christiana 

Andersena – autora 

znanych baśni 
- czego 

dowiadujemy się                    

z treści utworu „Głowy 

wawelskie” o czasach 

króla Zygmunta? 
- przedstawiamy 

informacje na temat 

naszych rodzin w formie 

drzewa genealogicznego 

Poga

danka, 

dyskusja, 

burza 

mózgów 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

Naucz

yciele języka 

polskiego 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgodni

e z realizacją 

podstawy 
progra

mowej 
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- kto i do kogo 

mówi w wierszu Juliusza 

Słowackiego 
”W pamiętniku 

Zofii Bobrówny” 
- jaki był stosunek 

Jerzego do własnej 

twórczości? Fragment 

utworu „Szaleństwa panny 

Ewy” 
 

4

. 

Planowanie 

własnego rozwoju i 

podejmowanie decyzji 

edukacyjno – 

zawodowych 
- co możemy 

powiedzieć o nowej 

nauczycielce – Magi Mag? 

– utwór „Nowa Pani” 
- kim jest a kim 

chciałby być podmiot 

liryczny w wierszu „Dal”? 
 

Poga

danka, 

dyskusja, 

burza 

mózgów 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

Naucz

yciele języka 

polskiego 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgodni

e z realizacją 

podstawy 
progra

mowej 

 

Klasy IV- VI matematyka 

L

L.p. 

Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 

Metody 

i formy 

realizacji 

Od

biorcy 

Reali

zatorzy 

Termi

n realizacji 

1

. 

Poznawanie 

własnych zasobów 
- co to jest 

skala? Uczeń określa 

własne 

zainteresowania  

i uzdolnienia oraz 

kompetencje 
- obwody 

prostokątów                     

i kwadratów – uczeń 

podejmuje działania w 

sytuacjach 

zadaniowych i ocenia 

swoje działania, 

formułując wnioski na 

przyszłość 
-opis 

prostopadłościanu – 

uczeń prezentuje 

swoje zainteresowania                                 

Wykład

, pogadanka, 

dyskusja, 

autoprezentacj

a 

Uc

zniowie 

kla

s IV - VI 

Naucz

yciele 

matematyki 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgodn

ie  

z realizacją 

podstawy 

progra

mowej. 
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i uzdolnienia wobec 

innych osób                  

z zamiarem 

zaciekawienia 

odbiorców 
- szacowanie 

wyników działań – 

uczeń wykazuje swoje 

mocne strony oraz 

możliwość ich 

wykorzystania w 

różnych dziedzinach 

życia 
-sprytne 

rachunki – zadania 

tekstowe – uczeń 

prezentuje swoje 

zainteresowania 

wobec innych osób 

- 

rozwiązywanie 

nieschematycznych 

zadań na obliczanie 

pól wielokątów 

– uczeń 

podejmuje działania w 

sytuacjach 

zadaniowych i ocenia 

swoje działania 

formułując wnioski na 

przyszłość 
-budowanie 

ciekawych figur 

geometrycznych  

z wielokątów  

i okręgów – uczeń 

prezentuje swoje 

zainteresowania  

i uzdolnienia wobec 

innych osób  

z zamiarem 

zaciekawienia 

odbiorców 
 

2

. 
Świat 

zawodów i rynek 

pracy 
- zastosowanie 

skali na planie- uczeń 

posługuje się 

Wykład

, pogadanka, 

dyskusja, praca 

samodzielna  

i w grupach 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

Naucz

yciele 

matematyki 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 

Zgodn

ie 

 z 
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przyborami i 

narzędziami zgodnie z 

ich przeznaczeniem 

oraz  w sposób 

twórczy i 

niekonwencjonalny, 

uczeń podaje czynniki 

wpływające na 

wybory zawodowe 
- jednostki 

monetarne – uczeń 

wyjaśnia rolę 

pieniądza we 

współczesnym 

świecie i jego związek   

z pracą, opisuje czym 

jest praca i jakie ma 

znaczenie, wymienia 

różne grupy zawodów 

i podaje przykłady 

zawodów 

charakterystycznych 

dla poszczególnych 

grup, opisuje różne 

ścieżki ich uzyskania 

oraz podstawową 

specyfikę pracy            

w zawodach 

 

realizacją 

podstawy 

progra

mowej. 

3

. 

Rynek 

edukacyjny i uczenie 

się przez całe życie 
- różne 

sposoby zapisywania 

liczb – uczeń 

samodzielnie dociera 

do informacji i 

korzysta z różnych 

źródeł wiedzy 
- utrwalenie 

wiadomości: 

rozwiązywanie zadań 

zestawów 

całorocznych – uczeń 

wskazuje różne 

sposoby zdobywania 

wiedzy, korzystając ze 

znanych przykładów 

oraz omawia swój 

indywidualny sposób 

Wykład

, pogadanka, 

dyskusja, praca 

samodzielna  

i w grupach 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

Naucz

yciele 

matematyki 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgodn

ie z realizacją 

podstawy 

progra

mowej. 
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nauki 
 

4

. 
Planowanie 

własnego rozwoju 

 i podejmowanie 

decyzji edukacyjno – 

zawodowych 
- szacowanie 

wyników działań – 

uczeń planuje swoje 

działania lub działania 

grupy, wskazując 

szczegółowe 

czynności i zadania 

niezbędne do 

realizacji celu 
- jednostki 

monetarne – złote i 

grosze – uczeń 

opowiada o swoich 

planach edukacyjno – 

zawodowych 

- próbuje 

samodzielnie 

podejmować decyzje 

w sprawach 

bezpośrednio lub 

pośrednio z jego 

osobą 

 

Wykład

, pogadanka, 

dyskusja, praca 

samodzielna i 

w grupach 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

Naucz

yciele 

matematyki 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 

Zgodn

ie  

z realizacją 

podstawy 
progra

mowej. 

 

Klasy V- VI geografia 
 

L

.p. 

Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 

Met

ody  

i formy 

realizacji 

Od

biorcy 

Realiza

torzy 

Termi

n realizacji 

1

. 
Poznawanie 

własnych zasobów 
- rozpoznaje 

własne zasoby: 

zainteresowania, 

zdolności, uzdolnienia, 

kompetencje, 

predyspozycje 

zawodowe 
 

Wyk

ład, 

pogadanka, 

dyskusja, 

praca 

samodzielna               

i w grupach 

Uc

zniowie 

klas V - 

VI 

Nauczy

ciele geografii 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgodni

e 
z 

realizacją 

podstawy 
progra

mowej. 

2

. 
Świat zawodów 

i rynek pracy 
- czytamy mapę 

Wyk

ład, 

pogadanka, 

Uc

zniowie 

klas V - 

Nauczy

ciele geografii 
W 

ciągu roku 

szkolnego. 
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najbliższej okolicy- 

uczeń posługuje się 

przyborami i 

narzędziami zgodnie z 

ich przeznaczeniem oraz   

w sposób twórczy                    

i niekonwencjonalny 

- mój pomysł na 

zagospodarowanie 

terenu wokół szkoły – 

uczeń wymienia różne 

zawody i podaje 

przykłady zawodów 

charakterystycznych  dla 

poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich 

uzyskiwania oraz 

podstawową specyfikę 

pracy w zawodach 

- krajobraz 

wielkomiejski 

Warszawy – posługuje 

się przyborami i 

narzędziami zgodnie z 

ich przeznaczeniem oraz 

w sposób twórczy                     

i niekonwencjonalny 
 

dyskusja, 

praca 

samodzielna               

i w grupach 

VI Zgodni

e 

z 

realizacją 

podstawy 
progra

mowej. 

3

. 
Rynek 

edukacyjny i uczenie 

się przez całe życie 
- pierwsze 

podróże geograficzne – 

uczeń samodzielnie 

dociera do informacji i 

korzysta z różnych 

źródeł wiedzy 

- wskazuje różne 

sposoby zdobywania 

wiedzy, korzystając ze 

znanych mu 

przykładów, oraz 

omawia swój 

indywidualny sposób 

nauki 

Wyk

ład, 

pogadanka, 

dyskusja, 

praca 

samodzielna               

i w grupach 

Uc

zniowie 

klas V - 

VI 

Nauczy

ciele geografii 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 

Zgodni

e  

z realizacją 

podstawy 

progra

mowej. 

4

. 
Planowanie 

własnego rozwoju i 

podejmowanie decyzji 

edukacyjno – 

zawodowych 

Wyk

ład, 

pogadanka, 

dyskusja, 

praca 

Uc

zniowie 

klas V - 

VI 

Nauczy

ciele geografii 
W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgodni

e z realizacją 
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- krajobraz 

śródziemnomorski – 

uczeń planuje swoje 

działania lub działania 

grupy, wskazując 

szczegółowe czynności i 

zadania niezbędne do 

realizacji celu 

samodzielna               

i w grupach 
podstawy 

progra

mowej. 

 

 

Klasy V  -   VI biologia 
 

L

.L.p. 
Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 

Met

ody  

i formy 

realizacji 

Od

biorcy 
Reali

zatorzy 
Termi

n realizacji 

1

. 
Poznanie 

własnych zasobów 
- biologia jako 

nauka, uczeń określa 

własne 

zainteresowania i 

uzdolnienia 

- przegląd 

roślin nagonasiennych                                

i okrytonasiennych – 

lekcja terenowa – 

uczeń podejmuje 

działania w sytuacjach 

zadaniowych i ocenia 

swoje działania, 

formułując wnioski na 

przyszłość 
 

Wyk

ład, 

pogadanka, 

dyskusja, 

praca 

samodzielna               

i w grupach 

Uc

zniowie 

klas V - 

VI 

Naucz

yciele 

biologii 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgodn

ie  

z realizacją 

podstawy 

progra

mowej. 

2

. 

Świat 

zawodów i rynek 

pracy 
- jak poznawać 

biologię? 
 

Wyk

ład, 

pogadanka, 

dyskusja, 

praca 

samodzielna               

i w grupach, 

burza 

mózgów 

Uc

zniowie 

klas V - 

VI 

Naucz

yciele 

biologii 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgodn

ie  

z realizacją 

podstawy 

programowej. 

3

. 

Rynek 

edukacyjny i uczenie 

się przez całe życie 
- wirusy i 

bakterie – uczeń 

wskazuje różne 

sposoby zdobywania 

Wyk

ład, 

pogadanka, 

dyskusja, 

praca 

samodzielna               

i w grupach, 

Uc

zniowie 

klas V - 

VI 

Naucz

yciele 

biologii 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 

Zgodn

ie 
z 

realizacją 
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wiedzy, korzystając ze 

znanych mu 

przykładów, oraz 

omawia swój 

indywidualny sposób 

nauki 
- znaczenie 

roślin 

okrytonasiennych 
– uczeń 

samodzielnie dociera 

do informacji        

ikorzysta z różnych 

źródeł wiedzy. 
 

podstawy 
progra

mowej. 

4

. 
Planowanie 

własnego rozwoju  

i podejmowanie 

decyzji zawodowych 
- budowa i 

różnorodność 

grzybów. Porosty – 

uczeń próbuje 

samodzielnie 

podejmować decyzje                       

w sprawach 

związanych 

bezpośredni lub 

pośrednio z jego osobą 

 

Wyk

ład, 

pogadanka, 

dyskusja, 

praca 

samodzielna               

i w grupach 

Uc

zniowie 

klas V - 

VI 

Naucz

yciele 

biologii 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 

Zgodn

i  

z realizacją 

podstawy 

progra

mowej. 

 

Klasy IV- VI   język angielski 
 

L

.p. 

Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 
 

Metody 

i formy 

realizacji 

Od

biorcy 

Reali

zatorzy 

Termi

n realizacji 

1

. 
Poznanie 

własnych zasobów 
 

- free-time 

outdoor activities – 

formy spędzania 

wolnego czasu, 

słownictwo  

i ćwiczenia 
w mówieniu 

(lekcja                          

o zainteresowaniach) 

– uczeń określa swoje 

Wykład

, pogadanka, 

dyskusja, praca 

samodzielna i 

w grupach, 

autoprezentacj

a 

Uc

zniowie 

klas IV – 

VI 

Nauc

zyciele 

języka 

angielskiego 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgodn

i  

z realizacją 

podstawy 
progra

mowej. 
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zainteresowania  

i uzdolnienia oraz 

kompetencje, 

prezentuje swoje 

zainteresowania  

i uzdolnienia wobec 

innych osób  

z zamiarem 

zaciekawienia 

odbiorców 
- school 

subjects – przedmioty 

szkolne – uczeń 

wskazuje swoje 

mocne strony oraz 

możliwości ich 

wykorzystania w 

różnych dziedzinach 

życia 

- czasownik 

„can” – określanie 

własnych umiejętności 

– uczeń określa 

własne umiejętności  

i kompetencje 

 - 

prezentowanie 

własnych 

zainteresowań oraz 

zdolności – uczeń 

wskazuje swoje 

mocne strony oraz 

możliwości ich 

wykorzystania w 

różnych dziedzinach 

życia 
- Teen Word – 

analiza tekstu 

czytanego – uczeń 

podejmuje działania w 

sytuacjach 

zadaniowych i ocenia 

swoje działania 

formułując wnioski na 

przyszłość 

2

. 
Świat 

zawodów 

i rynek pracy 

 

- Jobs &work 

Pogada

nka, dyskusja, 

praca 

samodzielna  

i w grupach, 

Uc

zniowie 

klas IV – 

V 

Nauc

zyciele 

języka 

angielskiego 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgodn

ie  
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places – słownictwo 

związane                       

z zawodami, pracą 

oraz miejscami pracy,  

ćwiczenia  

w mówieniu i pisaniu 

– uczeń określa swoje 

zainteresowania  

i uzdolnienia oraz 

kompetencje 
- Jobs – 

poznajemy różne 

zawody i ich nazwy 
- uczeń opisuje 

czym jest praca i jakie 

ma znaczenie w życiu 

człowieka 
 

 

 

 

autoprezentacj

a 
z realizacją 

podstawy 

progra

mowej. 

3

. 
Rynek 

edukacyjny i uczenie 

się przez całe życie 
- Jobs – 

zawody – uczeń 

określa znaczenie 

uczenia się przez całe 

życie 

 

Pogada

nka, dyskusja, 

praca 

samodzielna  

i w grupach, 

autoprezentacj

a 
 

 

Uc

zniowie 

klas IV – 

VI 

Nauc

zyciele 

języka 

angielskiego 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 

Zgodn

i  

z realizacją 

podstawy 
progra

mowej. 

4

. 

Planowanie 

własnego rozwoju  

i podejmowanie 

decyzji zawodowych 
 

- moje plany 

na przyszłość – uczeń 

opowiada o swoich 

planach edukacyjno – 

zawodowych 

- Gareth Bale – 

ćwiczenia  

w słuchaniu, pisaniu  

i mówieniu – tekst  

i ćwiczenia  o piłkarzu 

- uczeń 

opowiada  

o swoich planach 

edukacyjno – 

zawodowych 

Pogada

nka, dyskusja, 

praca samodzie  

i w grupach, 

autoprezentacj

a 

Uc

zniowie 

klas IV – 

VI 

Nauc

zyciele 

języka 

angielskiego 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 

Zgodn

ie 

z 

realizacją 

podstawy 

programowej. 
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Klasy  IV – VI   wychowanie fizyczne 
 

L

L.p. 
Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 
 

Meto

dy  

i formy 

realizacji 

Od

biorcy 
Reali

zatorzy 
Termi

n realizacji 

1

. 
Poznanie 

własnych zasobów 
- 

Międzynarodowy test 

sprawności fizycznej, 
Test Coopera – 

diagnoza wydolności 

fizycznej 
-  uczeń 

określa własne 

zainteresowania i 

uzdolnienia oraz 

kompetencje 

- uczeń 

wskazuje swoje 

mocne strony oraz 

możliwości ich 

wykorzystania w 

różnych dziedzinach 

życia 
-uczeń 

dokonuje pomiarów 

wysokości i masy 

ciała oraz z pomocą 

nauczyciela 

interpretuje wyniki. 
- wskazuje 

grupy mięśniowe 

odpowiedzialne za 

prawidłową postawę 

ciała. 
- potrafi opisać 

piramidę żywienia i 

aktywności fizycznej. 

Zajęci

a grupowe  

i 

indywidualne 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

Nauc

zyciele 

wychowania 

fizycznego 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgodn

ie  

z realizacją 

podstawy 

progra

mowej. 

2

. 
Świat 

zawodów i rynek 

pracy 
 - 

kształtowanie 

wytrzymałości 

poprzez marszobieg 

terenowy, umiejętność 

Zajęci

a grupowe  

i 

indywidualne 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

Nauc

zyciele 

wychowania 

fizycznego 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgodn

ie  

z realizacją 

podstawy 
progra
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rozłożenia sił na 

długim dystansie 

 – uczeń 

opisuje czym jest 

praca i jakie ma 

znaczenie w życiu 

człowieka 

- uczeń podaje 

czynniki wpływające 

na wybory zawodowe 
- opisuje 

zasady wybierania 

form aktywności 

fizycznej oraz zna jej 

efekty w życiu 

prywatnym i 

zawodowym. 
- wykazuje 

krewność w  

poszukiwaniu 

rozwiązań sytuacji 

problemowych. 
 

mowej. 

3

. 

Rynek 

edukacyjny  

i uczenie się przez 

całe życie 
- zna i 

charakteryzuje 

nowoczesne formy 

aktywności fizycznej 

np. pilaste, zumba, 

nornic walking. 
– zna przepisy 

i zasady sędziowania, 

zasady gry w tenisa 

stołowego 

– uczeń 

wykorzystuje różne 

sposoby zdobywania 

wiedzy, korzystając  

ze znanych mu 

przykładów, oraz 

omawia swój 

indywidualny sposób 

nauki 
- uczeń 

samodzielnie dociera 

do informacji                    

i korzysta z różnych 

Zajęci

a grupowe i 

indywidualne

, gry 

zespołowe 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

Nauc

zyciele 

wychowania 

fizycznego 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgodn

ie  

z realizacją 

podstawy 
progra

mowej. 
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źródeł wiedzy 

 

4

. 
Planowanie 

własnego rozwoju 

podejmowanie 

decyzji zawodowych 
- 

wykorzystanie 

poznanych elementów   

w trakcie gry 

uproszczonej w 

minipiłkę nożną, oraz 

w minisiatkówkę 

 – uczeń 

planuje swoje 

działania lub działania 

grupy, wskazując 

szczegółowe 

czynności i zadania 

niezbędne do 

realizacji celu 
- uczeń 

próbuje samodzielnie 

podejmować decyzje 

w sprawach 

związanych 

bezpośrednio lub 

pośrednio z jego 

osobą 

 

Zajęci

a grupowe  

i 

indywidualne

, gry 

zespołowe 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

Nauc

zyciele 

wychowania 

fizycznego 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 

Zgodn

ie 
z 

realizacją 

podstawy 

progra

mowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy IV –  przyroda 

L

l.p. 
Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 
 

Met

ody i formy 

realizacji 

Od

biorcy 
Reali

zatorzy 
Termi

n realizacji 

1

. 
Poznanie 

własnych zasobów 
- Poznajemy 

składniki przyrody. 

- Jak poznawać 

przyrodę? 
- Przyrządy i 

Wyk

ład, 

pogadanka, 

dyskusja, 

praca 

samodzielna               

i w grupach 

Uc

zniowie 

klas IV 

Nauc

zyciel 

przyrody 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgodn

ie z realizacją 

podstawy 
progra



28 

pomoce przyrodnika – 

uczeń określa własne 

zainteresowania i 

uzdolnienia oraz 

kompetencje 
Składniki 

pogody – uczeń 

wskazuje swoje mocne 

strony oraz możliwości 

ich wykorzystania w 

różnych dziedzinach 

życia 

Określamy 

kierunki geograficzne, 

obserwacja i pomiar 

składników pogody, 

jak dbać o higienę? – 

uczeń podejmuje 

działania w sytuacjach 

zadaniowych i ocenia 

swoje działania, 

formułując wnioski na 

przyszłość 
 

mowej. 

2

. 

Świat 

zawodów i rynek 

pracy 
„Wędrówka” 

Słońca po niebie 

- obserwujemy 

rośliny i zwierzęta, 

poznajemy składniki 

pokarmu, jaką rolę 

odgrywa układ 

krwionośny,  jak jest 

zbudowany układ 

rozrodczy 

- posługuje się 

przyborami  

i narzędziami zgodnie 

z ich przeznaczeniem 

w sposób twórczy  

i niekonwencjonalny 
 

Wyk

ład, 

pogadanka, 

dyskusja, 

praca 

samodzielna               

i w grupach 

Uc

zniowie 

klas IV 

Nauc

zyciel 

przyrody 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgodn

ie  

z realizacją 

podstawy 

progra

mowej. 

3

. 

Rynek 

edukacyjny i uczenie 

się przez całe życie 
Obserwacja i 

pomiar składników 

pogody – lekcja w 

Poga

danka, 

dyskusja, 

praca 

samodzielna               

i w grupach 

Uc

zniowie 

klas IV 

Nauc

zyciel 

przyrody 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 

Zgodn

ie  

z realizacją 
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terenie 
 – uczeń 

samodzielnie dociera 

do informacji i 

korzysta z różnych 

źródeł wiedzy 
 

podstawy 
progra

mowej. 

4

. 
Planowanie 

własnego rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji zawodowych 
Jak dbać o 

higienę? – uczeń 

próbuje samodzielnie 

podejmować decyzje                  

w sprawach 

związanych 

bezpośrednio lub 

pośrednio z jego osobą 

 

Wyk

ład, 

pogadanka, 

dyskusja, 

praca 

samodzielna              

i w grupach 

Uc

zniowie 

klas IV 

Nauc

zyciel 

przyrody 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 

Zgodn

ie z realizacją 

podstawy 

progra

mowej. 

 

Klasy IV – VI  plastyka 

L

.p. 

Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 
 

Met

ody  

i formy 

realizacji 
 

Od

biorcy 

Reali

zatorzy 

Term

in realizacji 

1

. 

Poznanie 

własnych zasobów 
ABC sztuki 
- uczeń określa 

własne zainteresowania  

i uzdolnienia oraz 

kompetencje 

– uczeń 

wskazuje swoje mocne 

strony oraz możliwości 

ich wykorzystania  

w różnych dziedzinach 

życia 
– uczeń 

podejmuje działania w 

sytuacjach zadaniowych 

i ocenia swoje działania, 

formułując wnioski na 

przyszłość 
 

Wyk

ład, praca 

samodzielna 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

Nauc

zyciele 

plastyki 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgod

nie  

z realizacją 

podstawy 

progr

amowej 

2

. 
Świat zawodów 

i rynek pracy 
Tworzę przez 

Wyk

ład, praca 

samodzielna 

Uc

zniowie 

klas IV - 

Nauc

zyciele 

plastyki 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
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cały rok – ozdoba 

narodowa, style          w 

sztuce średniowiecza, 

baroku, klasycyzmu 
– uczeń 

wymienia różne grupy 

zawodów i podaje 

przykłady zawodów 

charakterystycznych dla 

poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich 

uzyskiwania oraz 

podstawową specyfikę 

pracy   w zawodach 
- posługuje się 

przyborami  

i narzędziami zgodnie     

z ich przeznaczeniem w 

sposób twórczy                                                 

i niekonwencjonalny 
 

VI Zgod

nie z 

realizacją 

podstawy 
progr

amowej 

3

. 
Rynek 

edukacyjny  

i uczenie się przez całe 

życie 
Techniki 

temperowe  

i plakatowe oraz gwasz 
– uczeń 

samodzielnie dociera do 

informacji  

i korzysta z różnych 

źródeł wiedzy 
– uczeń 

wykorzystuje różne 

sposoby zdobywania 

wiedzy, korzystając ze 

znanych mu 

przykładów, oraz 

omawia swój 

indywidualny sposób 

nauki 

 

 

 

Wyk

ład, praca 

samodzielna 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

Nauc

zyciele 

plastyki 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 

Zgod

nie z 

realizacją 

podstawy 
progr

amowej 

4

. 
Planowanie 

własnego rozwoju i 

podejmowanie decyzji 

zawodowych 
Kolaż 

Wyk

ład, praca 

samodzielna 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

Nauc

zyciele 

plastyki 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgod

nie  
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Tworzę cały rok 

– scenografia na 

Narodowe Święto 

niepodległości, 

dekoracja na Boże 

Narodzenie, dekoracja 

na Wielkanoc 

– uczeń próbuje 

samodzielnie 

podejmować decyzje                      

w sprawach związanych 

bezpośrednio lub 

pośrednio z jego osobą 
- opowiada o 

swoich planach 

edukacyjno – 

zawodowych 
- planuje swoje 

działania lub działania 

grupy 

z realizacją 

podstawy 

progr

amowej 

 

Klasy IV – VI   religia 
 

L

.p. 

Rodzaj 

działania/tematyka zajęć 
 

Met

ody  

i formy 

realizacji 
 

Odb

iorcy 

Reali

zatorzy 

Term

in realizacji 

1

. 

Poznanie 

własnych zasobów 
- poznajemy się 
- moja rodzina i 

Jezus 
- wybór dwunastu 
- uczeń określa 

własne zainteresowania 

 i uzdolnienia oraz 

kompetencje 

– uczeń wskazuje 

swoje mocne strony oraz 

możliwości ich 

wykorzystania w różnych 

dziedzinach życia 

– uczeń podejmuje 

działania w sytuacjach 

zadaniowych i ocenia 

swoje działania, 

formułując wnioski na 

przyszłość 

 

Wyk

ład, 

prelekcja, 

praca 

samodzielna 

ucznia 

Uczn

iowie klas 

IV - VI 

Katec

heci 
W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgod

nie 
z 

realizacją 

podstawy 
progr

amowej 
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2

. 

Świat zawodów i 

rynek pracy 
Jezus postacią 

historyczną 
Zaginiona owca i 

drachma 
Jezus uzdrawia 

chorych 
– uczeń wymienia 

różne grupy zawodów i 

podaje przykłady 

zawodów 

charakterystycznych dla 

poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich 

uzyskiwania oraz 

podstawową specyfikę 

pracy w zawodach 
- posługuje się 

przyborami                        

i narzędziami zgodnie  

z ich przeznaczeniem  

w sposób twórczy  

i niekonwencjonalny 

- opisuje czym jest 

praca  

i jakie ma znaczenie 
w życiu człowieka 

- podaje czynniki 

wpływające na wybory 

zawodowe 

 

Wyk

ład, 

prelekcja, 

dyskusja,  

praca 

samodzielna 

ucznia 

Uczn

iowie klas 

IV - VI 

Katec

heci 
W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgod

nie  

z realizacją 

podstawy 

progr

amowej 

3

. 

Rynek 

edukacyjny i uczenie się 

przez całe życie 
Ojcze nasz – 

chleba naszego 

powszedniego daj nam 

dzisiaj 
Święty Józef – 

opiekun Pana Jezusa 
O wyborze 

dwunastu apostołów 
Działalność 

misyjna Kościoła 
Publiczna 

działalność Jezusa 

– uczeń 

samodzielnie dociera do 

informacji   i korzysta z 

Wyk

ład, 

prelekcja, 

dyskusja,  

praca 

samodzielna 

ucznia 

Uczn

iowie klas 

IV - V 

Katec

heci 
W 

ciągu roku 

szkolnego. 

Zgod

nie  

z realizacją 

podstawy 
progr

amowej 
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różnych źródeł wiedzy 
– uczeń 

wykorzystuje różne 

sposoby zdobywania 

wiedzy, korzystając ze 

znanych mu przykładów, 

oraz omawia swój 

indywidualny sposób 

nauki 
 

 

4

. 

Planowanie 

własnego rozwoju i 

podejmowanie decyzji 

zawodowych 
Święta rodzina 

wzorem do naśladowania 
Przykazanie 

miłości 

Pomoc bliźniemu 
Przypowieść  

o Samarytaninie 

Przypowieść o 

talentach 

Posłanie uczniów 
- 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 pośredni 

z jego osobą 

 

Wyk

ład, 

prelekcja, 

dyskusja,  

praca 

samodzielna 

ucznia 

Uczn

iowie klas 

IV - V 

Katec

heci 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgod

nie  

z realizacją 

podstawy 

progr

amowej 

 

Klasy IV – VI   godziny wychowawcze 
 

L

.p. 
Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 
 

M

etody  

i formy 

realizacji 
 

Od

biorcy 
Reali

zatorzy 
Termin 

realizacji 



34 

1

. 

Poznawanie 

własnych zasobów 
- poznajemy 

się lepiej, 

opowiadamy o sobie, 

swoim hobby, 

zainteresowaniach 

- 

kształtowanie 

poczucia własnej 

wartości – „W wielu 

rzeczach jestem 

dobry” 
- dbamy o 

rozwój naszych 

zdolności  

i zainteresowań 
- jak aktywnie 

spędzać czas wolny 

od nauki 
- czy warto 

czytać książki i 

dlaczego? 
- moje 

zainteresowania  

i hobby 
- uczeń 

określa własne 

zainteresowania  

i uzdolnienia oraz 

kompetencje 
– uczeń 

wskazuje swoje 

mocne strony oraz 

możliwości ich 

wykorzystania  

w różnych 

dziedzinach życia 
– uczeń 

podejmuje działania 
w sytuacjach 

zadaniowych i ocenia 

swoje działania, 

formułując wnioski 

na przyszłość. 
 

Dy

skusja, 

prelekcja, 

pogadanka 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

wych

owawcy 
W ciągu 

roku szkolnego. 

Zgodnie  

z realizacją 

programu 

wychowawczego 

2

. 

Świat 

zawodów  

i rynek pracy 
- zawody 

Dy

skusja, 

prelekcja, 

pogadanka 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

wych

owawcy 

W ciągu 

roku szkolnego. 
Zgodnie  

z realizacją 
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ludzi pracujących dla 

dobra dzieci 

- jakie książki 

lubię czytać i 

dlaczego? – zawody: 

pisarz, drukarz, 

sprzedawca książek 

– uczeń 

wymienia różne 

grupy zawodów  i 

podaje przykłady 

zawodów 

charakterystycznych 

dla poszczególnych 

grup, opisuje różne 

ścieżki ich 

uzyskiwania oraz 

podstawową 

specyfikę pracy  w 

zawodach 
- posługuje się 

przyborami i 

narzędziami zgodnie  

z ich przeznaczeniem 

w sposób twórczy  i 

niekonwencjonalny 
- opisuje 

czym jest praca i 

jakie ma znaczenie w 

życiu człowieka 

- podaje 

czynniki wpływające 

na wybory zawodowe 
 

programu 

wychowawczego 

3

. 

Rynek 

edukacyjny  

i uczenie się przez 

całe życie 
- jak uczyć się 

skutecznie  

i przyjemnie? 

(autorefleksja na 

temat przyczyn 

trudności  

i niepowodzeń 

szkolnych oraz 

sposobów 

przezwyciężania tych 

trudności 

- autorytety i 

Dy

skusja, 

prelekcja, 

pogadanka 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

wych

owawcy 

W ciągu 

roku szkolnego. 
Zgodnie  

z realizacją 

programu 

wychowawczego 
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wzorce moralne – 

przygotowanie do 

konkursu wiedzy o 

Janie Pawle II 
- jak 

efektywnie się 

uczyć– uczeń 

samodzielnie dociera 

do informacji   i 

korzysta z różnych 

źródeł wiedzy 
– uczeń 

wykorzystuje różne 

sposoby zdobywania 

wiedzy, korzystając  

ze znanych mu 

przykładów, oraz 

omawia swój 

indywidualny sposób 

nauki 
 

 

 

 

 

4

. 
Planowanie 

własnego rozwoju  i 

podejmowanie 

decyzji edukacyjno 

– zawodowych 
- moje 

najpiękniejsze lektury 
- jak się 

odżywiamy? 
- 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 

Dy

skusja, 

prelekcja, 

pogadanka 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

wych

owawcy 
W ciągu 

roku szkolnego. 
Zgodnie 
z 

realizacją 

programu 

wychowawczego 
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związanych 

bezpośrednio lub 

pośrednio z jego 

osobą. 

 

Klasy IV – VI   informatyka 
 

L

l.p. 

Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 

Metod

y i formy 

realizacji 
 

Od

biorcy 

Reali

zatorzy 

Term

in realizacji 

1

. 

Poznawanie 

własnych zasobów 
 - uczeń 

korzysta  

z narzędzi 

diagnostyczno – 

edukacyjnych  

w formie gry 

komputerowej, 

wspomagających 

uczniów  

w poszukiwaniu  

i rozwijaniu talentów 

 

 
  

Gry 

diagnostyczno 

– edukacyjne 

wspomagające 

uczniów  

w rozwijaniu 

talentów, 

praca 

indywidualna                 

z komputerem 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

Nauc

zyciele 

informatyki 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgod

nie  

z realizacją 

podstawy 

progr

amowej 

2

. 
Świat 

zawodów i rynek 

pracy 
- uczeń 

korzysta z narzędzi 

diagnostyczno – 

edukacyjnych w 

formie gry 

komputerowej, 

wspomagających 

uczniów 

w 

poszukiwaniu  

i rozwijaniu talentów 

Gry 

diagnostyczno 

– edukacyjne 

wspomagające 

uczniów  

w rozwijaniu 

talentów, 

praca 

indywidualna            

z komputerem 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

Nauc

zyciele 

informatyki 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 

Zgod

nie  

z realizacją 

podstawy 
progr

amowej 

3

. 
Rynek 

edukacyjny  

i uczenie się przez 

całe życie 
- plan to 

podstawa, 

w 

rozwiązywaniu 

problemów 

Gry 

diagnostyczno 

– edukacyjne 

wspomagające 

uczniów  

w rozwijaniu 

talentów, 

praca 

indywidualna                 

Uc

zniowie 
kla

s IV - VI 

Nauc

zyciele 
infor

matyki 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgod

nie  

z realizacją 

podstawy 

progr

amowej 
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z komputerem 

4

. 
Planowanie 

własnego rozwoju  

i podejmowanie 

decyzji edukacyjno 

– zawodowych 
Komórki do 

szeregu – świat tabel 

Prezen

tacje 

multimedialne 

Uc

zniowie 
kla

s IV - VI 

Nauc

zyciele 

informatyki 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgod

nie z 

realizacją 

podstawy 
progr

amowej 

 

Klasy IV – VI  historia 

 

L

.p. 

Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 

Meto

dy  

i formy 

realizacji 
 

Od

biorcy 

Reali

zatorzy 

Term

in realizacji 

1

. 
Poznawanie 

własnych zasobów 
- kultura 

starożytnej Grecji, 

-czasy 

stanisławowskie 

(nadobowiązkowe) 
 

Wykł

ad, praca 

indywidualn

a              i 

grupowa 

Ucz

niowie klas 

IV - VI 

Nauc

zyciel 

historii 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgod

nie z 

realizacją 

podstawy 
progr

amowej 

2

. 

Świat 

zawodów  

i rynek pracy 
- Eugeniusz 

Kwiatkowski  

i budowa Gdyni, 
- 

społeczeństwo  

w czasach 

pierwszych Piastów 

Wykł

ad, praca 

indywidualn

a              i 

grupowa 

Ucz

niowie klas 

IV - VI 

Nauc

zyciel 

historii 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgod

nie  

z realizacją 

podstawy 

progr

amowej 

3

. 
Rynek 

edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe życie 
- czasy 

Kazimierza 

Wielkiego 

Wykł

ad, praca 

indywidualn

a              i 

grupowa 

Ucz

niowie klas 

IV - VI 

Nauc

zyciel 

historii 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgod

nie  

z realizacją 

podstawy 

progr

amowej 

4

. 

Planowanie 

własnego rozwoju  

i podejmowanie 

decyzji edukacyjno 

Wykł

ad, praca 

indywidualn

a              i 

Ucz

niowie klas 

IV – VI 

Nauc

zyciel 

historii 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 

Zgod



39 

– zawodowych 
- rycerze i 

zamki, 
- 

Średniowieczne 

miasto i wieś 

grupowa nie 
z 

realizacją 

podstawy 
progr

amowej 

 

Klasy IV  -  VI technika 
 

L

.p. 
Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 

Meto

dy i formy 

realizacji 

 

Od

biorcy 
Reali

zatorzy 
Term

in realizacji 

1

. 

Poznawanie 

własnych zasobów 
- na drodze, 
- kompozyty 

– materiały 

przyszłości 

Wykł

ad, praca 

indywidualn

a              i 

grupowa, 

burza 

mózgów 

Ucz

niowie klas 

IV - V 

Nauc

zyciel 

techniki 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgod

nie 

z 

realizacją 

podstawy 

progr

amowej 

2

. 

Świat 

zawodów  

i rynek pracy 
- bezpieczna 

droga ze znakami, 

- jak powstaje 

rysunek techniczny? 

Wykł

ad, praca 

indywidualn

a              i 

grupowa 

Ucz

niowie klas 

IV - V 

Nauc

zyciel 

techniki 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 

Zgod

nie 

z 

realizacją 

podstawy 

progr

amowej 

3

. 
Rynek 

edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe życie 
- jak dbać o 

Ziemię? 
- elementy 

rysunku 

technicznego 

 

Wykł

ad, praca 

indywidualn

a              i 

grupowa 

Ucz

niowie klas 

IV - V 

Nauc

zyciel 

techniki 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 

Zgod

nie  

z realizacją 

podstawy 
progr

amowej 

4

. 

Planowanie 

własnego rozwoju  i 

podejmowanie 

decyzji edukacyjno 

– zawodowych 
- jak zdrowo 

się odżywiać? 

Wykł

ad, praca 

indywidualn

a              i 

grupowa, 

burza 

mózgów 

Ucz

niowie klas 

IV - V 

Nauc

zyciel 

techniki 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 
Zgod

nie  

z realizacją 

podstawy 
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- jak zdrowo 

żyć? 
progr

amowej 

 

 

Klasy IV  -  VI  muzyka 

L

L.p. 
Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 

Meto

dy i formy 

realizacji 

 

Od

biorcy 
Reali

zatorzy 
Term

in realizacji 

1

1. 
Poznawanie 

własnych zasobów 
- Z rytmem 

za pan brat. 
 -Wartości 

rytmiczne nut i 

pauz. 
- Muzyka w 

roli głównej. 

 - Różne 

formy prezentacji 

muzyki. 

Wykł

ad, praca 

indywidualn

a              i 

grupowa, 

burza 

mózgów 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

Nauc

zyciel 

muzyki 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 

Zgod

nie z 

realizacją 

podstawy 
progr

amowej 

2

2. 
Świat 

zawodów i rynek 

pracy 
- Rytmiczne 

zabawy, 

- Dzisiaj 

wielka jest rocznica. 

Pieśni 

żołnierskie            i 

legionowe. 

Wykł

ad, praca 

indywidualn

a              i 

grupowa 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

Nauc

zyciel 

muzyki 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 

Zgod

nie  

z realizacją 

podstawy 

progr

amowej 

3

3. 

Rynek 

edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe życie 
- 

Dzieciństwo 

Fryderyka Chopina. 
- Na wielu 

strunach. 

Instrumenty 

strunowe. Podział 

instrumentów 

strunowych. 

Wykł

ad, praca 

indywidualn

a              i 

grupowa 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

Nauc

zyciel 

muzyki 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 

Zgod

nie  

z realizacją 

podstawy 
progr

amowej 

4

4. 
Planowanie 

własnego rozwoju  

i podejmowanie 

decyzji edukacyjno 

– zawodowych 
- Niech żyją 

Wykł

ad, praca 

indywidualn

a              i 

grupowa, 

burza 

Uc

zniowie 

klas IV - 

VI 

Nauc

zyciel 

muzyki 

W 

ciągu roku 

szkolnego. 

Zgod

nie  

z realizacją 
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wszystkie dzieci. 

Piosenki i zabawy z 

różnych stron 

świata. 
- Muzyka i 

przyroda. Muzyka 

ilustracyjna i 

muzyka 

programowa. 
- Muzyka 

klasyczna 
- 

Instrumenty 

elektryczne i 

elektroniczne 

mózgów podstawy 
progr

amowej 

 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII – VIII 
Klasy VII –VIII  język polski 

 

L.p. Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 

Metody i 

formy 

realizacji 

Odbiorcy Realizatorz

y 
Termin 

realizacji 

1. Poznawanie 

własnych zasobów 
- po co  czytać? Jak 

uczyć się skutecznie? 

- Na czym polega 

współczesny potop? 
- Dzieje polskiego 

latarnika. 

Burza 

mózgów, 

pogadanka, 

dyskusja, 

praca 

grupowa i 

indywidualn

a 

Uczniowie 

klas  VII- 

VIII 

Nauczyciele 

języka 

polskiego 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie 

 z realizacją 

podstawy 
programowej 

2. Świat zawodów i 

rynek pracy 
- Czytanie jako 

spotkanie z Innym – 

Mój autoportret/ 

autocharakterystyka, 
- Co?, Gdzie?, 

Kiedy?, Dlaczego?, 

Z jakim skutkiem? 
O dobrej informacji 

pogadanka, 

dyskusja, 

praca 

grupowa i 

indywidualn

a 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciele  

języka 

polskiego 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 

Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 
programowej 

3. Rynek edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe życie 
- Po co ludziom 

poezja? 

 

pogadanka, 

dyskusja, 

praca 

grupowa i 

indywidualn

a 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciele  

języka 

polskiego 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 

programowej 

4. Planowanie 

własnego rozwoju  

pogadanka, 

dyskusja, 

Uczniowie 

klas VII- 

Nauczyciele  

języka 

W ciągu 

roku 
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i podejmowanie 

decyzji edukacyjno 

– zawodowych 
- Jak mówić i pisać 

poprawnie? 
- Jak pisać podanie? 
- Jak dostać pracę, 

czyli tworzymy 

pisma użytkowe. 

praca 

grupowa i 

indywidualn

a 

VIII polskiego szkolnego. 
Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 
programowej 

 

Klasy VII – VIII matematyka 
 

L.p. Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 

Metody i 

formy 

realizacji 

Odbiorcy Realizatorzy Termin 

realizacji 

1. Poznawanie 

własnych zasobów 
- diagramy 

procentowe – uczeń 

określa wpływ stanu 

zdrowia na 

wykonywanie zadań 

zawodowych 

- procenty w 

zadaniach 

tekstowych – uczeń 

rozpoznaje własne 

zasoby 
- zbieranie i 

interpretowanie 

opracowywanie 

danych 

statystycznych – 

uczeń  rozpoznaje 

własne ograniczenia 

jako wyzwania  

w odniesieniu do 

planów edukacyjno - 

zawodowych 

Wykład, 

pogadanka,  

praca 

indywidualna                 

i grupowa 

Uczniowi

e klas  

VII- VIII 

Nauczyciele  

matematyki 
W ciągu 

roku 

szkolnego. 

Zgodnie 
z realizacją 

podstawy 

programowej 

2. Świat zawodów i 

rynek pracy 
-diagramy 

procentowe – uczeń 

wyszukuje  i 

analizuje, 

przedstawia 

informacje na temat 

zawodów oraz 

charakteryzuje 

wybrane zawody, 

Wykład, 

pogadanka,  

praca 

indywidualna 

i grupowa, 

prezentacja 

multimedialna 

Uczniowi

e klas VII- 

VIII 

Nauczyciele  

matematyki 
W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie z 

realizacją 

podstawy 
programowej 
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uwzględniając 

kwalifikacje 

wyodrębnione  

w zawodach 
- pola wielokątów – 

uczeń wyjaśnia 

zjawiska i trendy 

zachodzące we 

współczesnym rynku 

pracy, uzasadnia 

znaczenie pracy w 

życiu człowieka 

3. Rynek edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe życie 
- zbieranie i 

opracowywanie, 

prezentowanie 

danych 

statystycznych – 

uczeń określa 

znaczenie uczenia 

się przez całe życie 

Wykład, 

pogadanka,  

praca 

indywidualna                 

i grupowa 

Uczniowi

e klas VII- 

VIII 

Nauczyciele  

matematyki 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie z 

realizacją 

podstawy 

programowej 

4. Planowanie 

własnego rozwoju  

i podejmowanie 

decyzji edukacyjno 

– zawodowych 
- zmiana o dany 

procent, lokaty 

procentowe, 

obliczanie 

prawdopodobieństw

a – uczeń 

identyfikuje osoby i 

instytucje 

wspomagające 

planowanie ścieżki 

edukacyjno – 

zawodowej i 

wyjaśnia, w jakich 

sytuacjach korzystać   

z ich pomocy 
- uczeń planuje 

ścieżkę edukacyjno 

– zawodową , 

uwzględniając 

konsekwencje 

podjętych wyborów 

Wykład, 

pogadanka,  

praca 

indywidualna                 

i grupowa 

Uczniowi

e klas VII- 

VIII 

Nauczyciele  

matematyki 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie z 

realizacją 

podstawy 

programowej 
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Klasy VII -  VIII   język angielski 

 

L.p. Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 

Metody  

i formy 

realizacji 
 

Odbiorcy Realizatorzy Termin 

realizacji 

1. Poznawanie 

własnych zasobów 
- Lifestyles – 

słownictwo Unit 7 – 

uczeń określa własną 

hierarchię wartości  

i potrzeb 

Wykład, 

pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas  VII- 

VIII 

Nauczyciele  

języka 

angielskiego 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie                       

z realizacją 

podstawy 
programowej 

2. Świat zawodów i 

rynek pracy 
 - Small changes 

with big results – 

analiza tekstu 

czytanego – uczeń 

uzasadnia znaczenie 

pracy w życiu 

człowieka 

-czasownik modalny 

„can” – moje 

umiejętności  

predyspozycje – 

uczeń określa własne 

umiejętności  

i predyspozycje 

Wykład, 

pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciele  

języka 

angielskiego 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie                       

z realizacją 

podstawy 
programowej 

3. Rynek edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe życie 
Jobs – zawody – 

uczeń analizuje 

znaczenie możliwość 

doświadczania pracy 

w życiu człowieka 

Wykład, 

pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciele  

języka 

angielskiego 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 
programowej 

4. Planowanie 

własnego rozwoju  

i podejmowanie 

decyzji edukacyjno 

– zawodowych 
Shops &services – 

sklepy i punkty 

usługowe – 

słownictwo (sklepy, 

punkty usługowe, 

poruszanie się po 

Wykład, 

pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciele  

języka 

angielskiego 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 
programowej 
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mieście – uczeń  

dokonuje wyboru 

dalszej ścieżki 

edukacyjno – 

zawodowej 

samodzielnie lub 

przy wsparciu 

doradczym 
- określa cele i plany 

edukacyjno – 

zawodowe, 

uwzględniając 

własne zasoby 
- identyfikuje osoby 

i instytucje 

wspomagające 

planowanie ścieżki 

edukacyjno – 

zawodowej  

i wyjaśnia, w jakich 

sytuacjach korzystać 

z ich pomocy . 

 

Klasy VII - VIII  język rosyjski 

 

L.p. Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 

Metody  

i formy 

realizacji 

Odbiorcy Realizatorzy Termin 

realizacji 

1. Poznawanie 

własnych zasobów 
- przymiotniki 

opisujące charakter 

człowieka – 

określanie 

predyspozycji 

zawodowych 

Pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas  VII- 

VIII 

Nauczyciele  

języka 

rosyjskiego 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie                       

z realizacją 

podstawy 
programowej 

2. Świat zawodów i 

rynek pracy 
 - przymiotniki 

opisujące charakter 

człowieka – 

określanie 

predyspozycji 

zawodowych 

 Pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciele  

języka 

rosyjskiego 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 
programowej 

3. Rynek edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe życie 
- praca – nazwy 

zawodów. 

Rozmawiamy  

Pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciele  

języka 

rosyjskiego 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 

Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 
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o swoich 

zainteresowania  

i ulubionych 

czynnościach 

programowej 

4. Planowanie 

własnego rozwoju    

i podejmowanie 

decyzji edukacyjno 

– zawodowych 
- podejmowanie 

decyzji edukacyjno - 

zawodowych 

Wykład, 

pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciele  

języka 

rosyjskiego 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie                       

z realizacją 

podstawy 

programowej 

 

Klasy VII - VIII  język niemiecki 
 

L.p. Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 

Metody  

i formy 

realizacji 

Odbiorcy Realizatorzy Termin 

realizacji 

1. Poznawanie 

własnych zasobów 
- das bin ich! – 

opowiadamy o sobie 

- moje możliwości i 

ograniczenia  

w planowaniu 

ścieżki edukacyjno - 

zawodowej 
- gymnastik auf 

Teutsch 
- wpływ stanu 

zdrowia na 

wykonywanie 

przyszłego zawodu 

Pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas  VII- 

VIII 

Nauczyciele  

języka 

niemieckiego 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie z 

realizacją 

podstawy 

programowej 

2. Świat zawodów i 

rynek pracy 
Peter stelt  seine 

Mitschulerin vor: 

Peter przedstawia 

swoją  koleżankę  

z klasy 
- moje 

zainteresowania i ich 

wpływ na wybór 

zawodu 

 Pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciele  

języka 

niemieckiego 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 

Zgodnie z 

realizacją 

podstawy 
programowej 

3. Rynek edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe życie 
- Wie und wann 

hilfst du zu Hause? 
- jak i kiedy 

Pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciele  

języka 

niemieckiego 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 

Zgodnie                       

z realizacją 

podstawy 
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pomagasz w domu? 
- znaczenie pracy  

w życiu człowieka 

(wartości związane  

z pracą i etyką 

zawodową) 

programowej 

4. Planowanie 

własnego rozwoju  i 

podejmowanie 

decyzji edukacyjno 

– zawodowych 
Plane und Absichten 

– plany i zamiary 

- rozmowa na temat 

planów edukacyjno – 

zawodowych 

- Pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciele  

języka 

niemieckiego 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 

programowej 

 

 

Klasy VII – VIII   chemia 

 

L.p. Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 

Metody                             

i formy 

realizacji 

Odbiorcy Realizatorz

y 
Termin 

realizacji 

1. Poznawanie 

własnych zasobów 
-chemia wspomaga 

nasze zdrowie 
-  uczeń określa 

wpływ stanu zdrowia  

na wykonywanie 

zadań zawodowych 

- uczeń rozpoznaje 

własne zasoby  

(zainteresowania, 

zdolności, 

uzdolnienia, 

kompetencje, 

predyspozycje 

zawodowe 
 

wykład,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas  VII- 

VIII 

Nauczyciel  

chemii 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 

Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 
programowej 

2. Świat zawodów i 

rynek pracy 
- zasady bhp w 

pracowni chemicznej 

– laborant, chemik 
- uczeń wyszukuje i 

analizuje informacje  

na temat  zawodów 

oraz charakteryzuje 

zawody, 

Pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciel  

chemii 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
 

Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 

programowej 
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uwzględniając 

kwalifikacje 

wyodrębnione  

w zawodach oraz 

możliwości ich 

uzyskiwania 
- uzasadnia znaczenie 

pracy w życiu 

człowieka 
- analizuje  znaczenie                  

i możliwości 

doświadczania pracy 

- wskazuje wartości 

związane z  pracą  

i etyką zawodową 

dokonuje 

autoprezentacji. 

3. Rynek edukacyjny i 

uczenie się przez całe 

życie 
Pomoc w razie 

poparzeń środkami 

chemicznymi oraz 

zatrucia środkami 

chemicznymi – 

zawody: ratownik 

medyczny, lekarz itp. 
- uczeń analizuje 

oferty szkół 

ponadpodstawowych i  

szkół wyższych pod 

względem możliwości 

dalszego kształcenia 
- analizuje  kryteria 

rekrutacyjne do 

wybranych szkół w 

kontekście 

rozpoznania własnych 

zasobów 

 praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciel  

chemii 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 
programowej 

4. Planowanie własnego 

rozwoju   i 

podejmowanie 

decyzji edukacyjno – 

zawodowych 
- uczeń planuje 

ścieżkę edukacyjno – 

zawodową 

samodzielnie lub przy 

wsparciu doradczym 

Wykład,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciel  

chemii 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie                       

z realizacją 

podstawy 

programowej 
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Klasy VII  -  VIII  geografia 

 

L.p. Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 

Metody  

i formy 

realizacji 

Odbiorcy Realizatorzy Termin 

realizacji 

1. Poznawanie 

własnych zasobów 
- Przedstawienie 

zjawisk na mapach – 

uczeń wyszukuje  

i analizuje 

informacje na temat 

zawodów oraz 

charakteryzuje 

wybrane zawody 

uwzględniając 

kwalifikacje 

wyodrębnione  

w zawodach oraz 

możliwości ich 

uzyskania, 

 Pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas  VII- 

VIII 

Nauczyciel  

geografii 
W ciągu 

roku 

szkolnego. 

Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 

programowej 

2. Świat zawodów i 

rynek pracy 
- Ochrona 

środowiska 

przyrodniczego, 
- uczeń wyjaśnia 

zjawiska i trendy 

zachodzące na 

współczesnym rynku 

pracy  

z uwzględnieniem 

regionalnego i 

lokalnego rynku 

pracy, 

Pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciel 

geografii 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 

programowej 

3. Rynek edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe życie 
- struktura 

zatrudnienia 

bezrobocia w Polsce 

- uczeń uzasadnia 

znaczenie pracy w 

życiu człowieka 

Pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciel  

geografii 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 

programowej 

4. Planowanie 

własnego rozwoju    

i podejmowanie 

decyzji edukacyjno 

Wykład, 

pogadanka,  

praca 

indywidualn

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciel  

geografii 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
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– zawodowych 
- turystyka w Polsce 

- uczeń wskazuje 

wartości związane z 

pracą i etyką 

zawodową 

a                 i 

grupowa 
Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 
programowej 

 

 

 

Klasy VII – VIII  biologia 

 

L.p. Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 

Metody 

i formy 

realizacji 

Odbiorcy Realizatorz

y 

Termin 

realizacji 

1. Poznawanie 

własnych zasobów 
-biologia jako nauka, 
- budowa i znaczenie 

mięśni, 
- higiena i choroby 

aparatu słuchu, 

- higiena i choroby 

układu pokarmowego, 

-higiena i choroby 

układu oddechowego, 

- higiena oka i ucha, 
- higiena i choroby 

układu rozrodczego – 
Uczeń określa wpływ 

stanu zdrowia  na 

wykonywanie zadań 

zawodowych. 

Wykład,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas  VII- 

VIII 

Nauczyciel 

biologii 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 
programowej 

2. Świat zawodów i 

rynek pracy 
- budowa i działanie 

narządu wzroku. 

- wpływ człowieka na 

różnorodność 

biologiczną, 
- racjonalne 

gospodarowanie 

zasobami przyrody, 
- sposoby ochrony 

przyrody. 

Pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciel 

biologii 
W ciągu 

roku 

szkolnego. 

Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 

programowej 

3. Rynek edukacyjny i 

uczenie się przez całe 

życie 
- uczeń określa 

znaczenie uczenia się 

przez całe życie. 

Pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciel 

biologii 
W ciągu 

roku 

szkolnego. 

Zgodnie z 

realizacją 

podstawy 
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programowej 

4. Planowanie własnego 

rozwoju  i 

podejmowanie 

decyzji edukacyjno – 

zawodowych 
- uczeń określa cele i 

plany edukacyjno – 

zawodowe , 

uwzględniając własne 

zasoby. 

Wykład, 

pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciel 

biologii 
W ciągu 

roku 

szkolnego. 

Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 
programowej 

 

 

Klasy VII  -  VIII  historia 

 

L.p. Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 

Metody                             

i formy 

realizacji 

Odbiorcy Realizatorz

y 
Termin 

realizacji 

1. Poznawanie 

własnych zasobów 
- kultura polska na 

przełomie XIX i XX 

wieku, 

- Polska w latach 90 

XX wieku. 

 Wykład, 

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas  VII- 

VIII 

Nauczyciel 

historii 
W ciągu 

roku 

szkolnego. 

 

Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 

programowej 

2. Świat zawodów i 

rynek pracy 
- gospodarka II 

Rzeczypospolitej, 
- Polska w NATO i 

EU. 

Wykład,  

pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 
Projekt cd. 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciel 

historii 
W ciągu 

roku 

szkolnego. 
 

Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 

programowej 

3. Rynek edukacyjny i 

uczenie się przez całe 

życie 
- społeczeństwo 

odrodzonej Polski, 
- Świat w erze 

globalizacji. 

Wykład, 

pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 
Projekt cd. 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciel 

historii 
W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 
programowej 

4. Planowanie własnego 

rozwoju  i 

podejmowanie 

decyzji edukacyjno – 

zawodowych 
- kultura i zmiany 

społeczne w okresie 

międzywojennym, 

Wykład, 

pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 
Projekt cd. 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciel 

historii 
W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 
programowej 
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- wyzwania 

współczesnego świata. 

 

Klasy VII  -  VIII WOS 
 

L.p. Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 

Metody 

 i formy 

realizacji 

 

Odbiorcy Realizatorz

y 
Termin 

realizacji 

 

1. 
Poznawanie 

własnych zasobów 
- praca – nazwy 

zawodów. 

Rozmawiamy 
o swoich 

zainteresowaniach 
i ulubionych 

czynnościach 

 Wykład,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas  VII- 

VIII 

Nauczyciel 

WOS 
W ciągu 

roku 

szkolnego. 

Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 

programowej 

2. Świat zawodów i 

rynek pracy 
Komunikacja  

i autoprezentacja 

- uczeń dokonuje 

autoprezentacji 

Życie rodzinne  - 

określa własną 

hierarchię wartości 
i potrzeb 

 

Pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciel 

WOS 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 

programowej 

3. Rynek edukacyjny i 

uczenie się przez całe 

życie 
Edukacja i praca – 

uczeń dokonuje 

przydatnych  

w planowaniu ścieżki 

edukacyjno –

zawodowej informacji 

o sobie wynikających 

z auto analizy, ocen 

innych osób oraz 

innych źródeł 
- określa uczenie się 

przez całe życie 
- służby ochrony 

państwa – uczeń 

wskazuje wartości 

związane z pracą  

i etyką zawodową 
 

Pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciel 

WOS 
W ciągu 

roku 

szkolnego. 

Zgodnie 
z realizacją 

podstawy 

programowej 
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4. Planowanie własnego 

rozwoju  i 

podejmowanie 

decyzji edukacyjno – 

zawodowych 
Obywatele a organy 

samorządowe 

- uczeń identyfikuje 

osoby i instytucje 

wspomagające 

planowanie ścieżki 

edukacyjno – 

zawodowej i wyjaśnia, 

w jakich sytuacjach 

korzystać z ich 

pomocy. 

Wykład, 

pogadanka,  

praca 

indywidualn

a                 i 

grupowa 

Uczniowie 

klas VII- 

VIII 

Nauczyciel 

WOS 
W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 
programowej 

 

Klasa VIII  edukacja dla bezpieczeństwa 
 

L.p. Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 
 

Metody 

i formy 

realizacji 

Odbiorcy Realizatorzy Termin 

realizacji 

1. Poznanie własnych 

zasobów 
-Zdrowie jako 

wartość. 
 - Zasady zdrowego 

stylu życia. 
- uczeń określa 

wpływ stanu 

zdrowia na 

wykonywanie zdań 

zawodowych, 
- Podstawowe 

wiadomości  

z zakresu pierwszej 

pomocy. 

- Pomoc osobie 

nieprzytomnej. 

- Resuscytacja 

krążeniowo – 

oddechowa. 
- Tamowanie 

krwawień  

i krwotoków. 
- Zagrożenia 

Zajęcia 

grupowe  

i 

indywidualne

, 

wykład 

Uczniowie 
 klas   VIII 

Nauczyciel 

edukacji dla 

bezpieczeństw

a 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 
programowej 
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terrorystyczne. 
- Choroby 

cywilizacyjne. 
- Zagrożenia 

pożarowe. 
-Zagrożenia 

powodziowe. 

2. Świat zawodów i 

rynek pracy 
- Choroby 

cywilizacyjne. 
- Bezpieczny 

obywatel, 

bezpieczny naród, 

bezpieczne państwo. 
- Podsumowanie 

wiadomości z 

zakresu pierwszej 

pomocy. 

Zajęcia 

grupowe i 

indywidualne

, wykład 

Uczniowie               

klas  VIII 
Nauczyciel 

edukacji dla 

bezpieczeństw

a 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 

Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 

programowej 

3. Rynek edukacyjny 

i uczenie się przez 

całe życie 
- uczeń analizuje 

kryteria 

rekrutacyjne do 

wybranych szkół w 

kontekście 

rozpoznania 

własnych zasobów. 

Zajęcia 

grupowe 
i 

indywidualne

, wykład 

Uczniowie       

klas  VIII 

Nauczyciel 

edukacji dla 

bezpieczeństw

a 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 

Zgodnie 
z realizacją 

podstawy 
Programowej 
 

4. Planowanie 

własnego rozwoju  

i podejmowanie 

decyzji 

zawodowych 
- uczeń określa cele 

i plany edukacyjno 

– zawodowe, 

uwzględniając 

własne zasoby. 

Zajęcia 

grupowe  

i 

indywidualne

, wykład 

Uczniowie 

klas  VIII 

Nauczyciel 

edukacji dla 

bezpieczeństw

a 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 

Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 

programowej 
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Klasy VII  -  VIII  wychowanie fizyczne 

L.p. Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 

Metody  

i formy 

realizacji 

Odbiorcy Realizatorz

y 
Termin 

realizacji 

1. Poznanie własnych 

zasobów 
Pojęcie zdrowia i 

choroby – uczeń 

określa wpływ stanu 

zdrowia na 

wykonywanie zadań 

zawodowych 
- uczeń rozpoznaje 

własne ograniczenia 

jako wyzwania  w 

odniesieniu do 

planów edukacyjno – 

zawodowych 
- potrafi stosować 

siatki centylowe w 

ocenie własnego 

rozwoju fizycznego. 

- wyjaśnia ideę 

olimpijską, 

paraolimpijską i 

olimpiad specjalnych. 

Zajęcia 

grupowe 
i 

indywidualne

, prelekcja 

Uczniowie 

klas VII  -  

VIII 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 

programowej 

2. Świat zawodów i 

rynek pracy 
Gry i zabawy 

lekkoatletyczne w 

terenie 

- uczeń porównuje 

własne zasoby i  

preferencje z 

wymaganiami rynku 

pracy i 

oczekiwaniami 

pracodawców. 

- Uczeń uzasadnia 

znaczenie pracy w 

życiu człowieka 
- uczeń potrafi 

opracować rozkład 

dnia, uwzględniając 

proporcje między 

praca a 

wypoczynkiem, 

wysiłkiem 

Zajęcia 

grupowe  

i 

indywidualne

, gry 

zespołowe 

Uczniowie 

klas VII - 

VIII 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 
programowej 



56 

umysłowym a 

fizycznym, 

rozumiejąc rolę 

wypoczynku w 

efektywnym 

wykonywaniu pracy 
zawodowej. 

3. Rynek edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe życie 
Diagnozuje własną , 

dzienną aktywność 

fizyczną 

wykorzystując 

nowoczesne 

technologie (np. 

urządzenia 

monitorujące, 

aplikacje internetowe. 

Stosuje zasady samo 

asekuracji i asekuracji 

Przepisy   i zasady 

sędziowania. 
- uczeń analizuje 

kryteria  rekrutacyjne 

do wybranych szkół 

w kontekście 

rozpoznania własnych 

zasobów. 

- uczeń określa 

znaczenie uczenia się 

przez całe życie 

Zajęcia 

grupowe  

i 

indywidualne

, gry 

zespołowe 

Uczniowie 

klas VII - 

VIII 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 

Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 

programowej 

4. Planowanie 

własnego rozwoju 
i podejmowanie 

decyzji zawodowych 
Test sprawności 

fizycznej według K. 

Zuchory. Samoocena i 

samokontrola 

- uczeń określa cele i 

plany  edukacyjno – 

zawodowe, 

uwzględniając własne 

zasoby 

- uczeń identyfikuje 

osoby i instytucje 

wspomagające 

planowanie ścieżki  

edukacyjno – 

Zajęcia 

grupowe  

i 

indywidualne

, gry 

zespołowe 

Uczniowie 

klas VII - 

VIII 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 

Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 
programowej 
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zawodowej  

i wyjaśnia, w jakich 

sytuacjach korzystać 

z ich pomocy. 

 

 

Klasy VII  plastyka 
 

L.p. Rodzaj 

działania/tematyka 

zajęć 

Metody 
i formy 

realizacji 

Odbiorcy Realizatorz

y 
Termin 

realizacji 

1. Poznanie własnych 

zasobów 
- Fotografia 
- uczeń rozpoznaje 

własne zasoby 

(zainteresowania, 

zdolności, 

uzdolnienia, 

kompetencje, 

predyspozycje 

zawodowe), 
- określa własną 

hierarchię wartości i 

potrzeb. 

Zajęcia 

grupowe  

i 

indywidualne

, 

Uczniowie 

 klas VII   

Nauczyciel 

plastyki 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 
programowej 

2. Świat zawodów i 

rynek pracy 
- Nowe formy dzieł a 

wybrane nurty w 

sztuce współczesnej. 
- uczeń uzasadnia 

znaczenie pracy w 

życiu człowieka. 
- wskazuje wartości 

związane z pracą i 

etyką zawodową. 

Zajęcia 

grupowe  

i 

indywidualne

, 

Uczniowie 

klas VII 

Nauczyciel 

plastyki 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 

Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 

programowej 

3. Rynek edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe życie 
- Nowe media w 

sztuce. 

- uczeń określa 

znaczenie uczenia się 

przez całe życie. 

Zajęcia 

grupowe  

i 

indywidualne

, 

Uczniowie 
 klas VII 

Nauczyciel 

plastyki 
W ciągu 

roku 

szkolnego. 
Zgodnie 
z realizacją 

podstawy 
programowej 

4. Planowanie 

własnego rozwoju     

i podejmowanie 

decyzji zawodowych 
- Źródła 

współczesności – 

Zajęcia 

grupowe  

i 

indywidualne

, 

Uczniowie 
 klas VII 

Nauczyciel 
plastyki 

 

W ciągu 

roku 

szkolnego. 

Zgodnie  

z realizacją 

podstawy 
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sztuka nowoczesna. 
- uczeń identyfikuje 

osoby i instytucje 

wspomagające 

planowanie ścieżki 

edukacyjno – 

zawodowej i 

wyjaśnia, w jakich 

sytuacjach korzystać 

z ich pomocy 

programowej 

 

 

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO 

DLA KLASY VII i VIII 

 

Metody i formy pracy doradczej 

 Praca z grupą 

 Praca indywidualna 

 Burza mózgów 

 Dyskusja dydaktyczna: związana z wykładem, panelowa 

 Gry dydaktyczne 

 Inscenizacja 

 Metoda przypadków 

 Metoda sytuacyjna 

 Spotkania, wizyty u przedstwicieli różnych zawodów 

 Targi pracy, edukacyjne 

 Prace audiowizualne, plastyczne 

 Testy, kwestionariusze 

 Rozmowa doradcza 

 Indywidualne poradnictwo zawodowe 

 Testy, kwestionariusze 

 Indywidualny plan działania 

 

 

 

Zadania  doradcy zawodowego: 

Zadania doradcy zawodowego są określone w dwóch rozporządzeniach: 
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 w ramach doradztwa zawodowego na podstawie § 6 ust. 1 rozp. MEN z dnia 16 

sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1675) 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania zwiane  

z realizacją doradztwa zawodowego; 

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) opracowanie we współpracy z innym nauczycielami, w tym z nauczycielami 

wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami programu 

realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz koordynacja jego 

realizacji; 

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, 

psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie 

realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; 

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym 

gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia 

 w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie § 26 ust. 1 rozp. MEN 

z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1591 ze zm.) 

1) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów; 

2) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

3) wpieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

Podmioty z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań: 

L

.P. 
Nazwa 

podmiotu 
Potrzeby  

uczniów 
Potrzeby  

rodziców 
Potrzeby 

lokalne 

1

. 

Powiatowy 

Urząd Pracy w 

Płońsku 

 

Zapoznanie 

się z działalnością 

UP. Poznanie 

potrzeb rynku 

pracy w mieście  

i  powiecie. 

Poznanie 

potrzeb rynku pracy 

w mieście  

i  powiecie 

udostępnianie 

informacji 

edukacyjnych 
(o zawodach 

przyszłości). 

2

. 

Zespół 

Szkół 

Ogólnokształcących 

nr1 im. Henryka 

Sienkiewicza  w 

Płońsku 

Zapoznanie 

się 

z ofertą 

edukacyjną szkoły 

Zapoznanie 

się 

z oferta 

edukacyjną szkoły. 
Udział w 

dniach otwartych 

szkół 

ponadpodstawowyc

h 

udział w 

dniach otwartych 

szkół 

ponadpodstawowych, 
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3

. 

Zespół 

Szkół Zawodowych 

Nr1 im. Stanisława 

Staszica w Płońsku 

 

Zapoznanie 

się  

z oferta 

edukacyjną szkoły 

Zapoznanie 

się  

z oferta edukacyjną 

szkoły. 

Udział w 

dniach otwartych 

szkół 

ponadpodstawowyc

h 

 

udział w 

dniach otwartych 

szkół 

ponadpodstawowych, 

4

. 

Zespół 

Szkół Zawodowych 

Nr2 im. Leona 

Rutkowskiego w 

Płońsku 

 

Zapoznanie 

się 
z oferta 

edukacyjną szkoły 

Zapoznanie 

się z oferta 

edukacyjną szkoły. 
Udział w 

dniach otwartych 

szkół 

ponadpodstawowyc

h 

 

udział w 

dniach otwartych 

szkół 

ponadpodstawowych, 

5

. 

Zakłady 

pracy np.: 

ELANDERS, 

Mendelez, 

KA-MAJ, 

GRYF i inne 

Poznanie 

różnych  

zawodów, 

warunków pracy 

w małych i 

dużych 

przedsiębiorstwac

h 

Poznanie 

różnych  zawodów, 

warunków pracy 

w małych i 

dużych 

przedsiębiorstwach 

zachęcanie i 

włączanie rodziców 

w proces doradczy 

szkoły np. poprzez 

przedstawianie 

wykonywanych 

przez siebie 

zawodów, 

6

. 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna w 

Płońsku 

Możliwość 

skorzystania z 

indywidualnych 

konsultacji 

doradcy 

zawodowego 

Możliwość 

skorzystania z 

indywidualnych 

konsultacji doradcy 

zawodowego 

Upowszechni

anie form pomocy 

doradczej 

 

 

Przewidywane rezultaty (efekty) 

Uczeń po zrealizowaniu zajęć: 

 Potrafi dokonać adekwatnej samooceny 

 Rozpoznać mocne i słabe strony 

 Wymienić swoje zdolności, zainteresowania i umiejętności 

 Posiada wiedzę o zawodach i  szkołach 

 Racjonalnie podjąć prawidłową decyzję o wyborze zawodu, planować ścieżkę 

edukacyjno zawodową 

 Potrafi dostosować się do zmian na rynku pracy 
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 Potrafi analizować źródła informacji edukacyjno zawodowe 

 Potrafi wybrać szkołę ponadpodstawową zgodną z jego zainteresowaniami. 

 Umie współpracować w zespole 

 Potrafi  sporządzać CV  i list motywacyjny 

 Potrafi skutecznie się zaprezentować 

 Umie zachować się asertywnie 

 Potrafi dopasować kompetencje do zawodu 

 Sprawnie się komunikować 

 

Środki  realizacji programu doradztwa zawodowego w szkole podstawowej: 

 wycieczki do szkół zawodowych 

 spotkania z przedstawicielami zawodów 

 prezentacje multimedialne i filmy 

 udział w przedsięwzięciach lokalnych: spotkania w ramach otwartych drzwi  

w szkołach ponadpodstawowych, giełdach, targach pracy, lekcjach pokazowe w szkołach, 

 wycieczki do firm. 

 

Treści i programu: 

Klasa VII szkoły podstawowej 

1. Lekcje wychowawcze (zawodoznawcze) realizowane na podstawie  scenariuszy ORE 

2. Lekcje z doradcą zawodowym 

• Wszyscy jestesmy zdolni 

• Praca w zespole jako przykład kompetencji kuczowej 
• Umiejetnosci a zawód 

• Moje umiejetnosci i zdolnosci 

• Czym się interesuję 

• Jak zaplanować przyszłosc edukacyjno-zawodową 
• Mocne i słabe strony 
• Zawody w moim najbliższym otoczeniu 

• Od elektryka do kierownika 
• Kompetencje na rynku pracy 

  

Do realizacji zajęć w klasach siódmych wykorzystywane są scenariusze opracowane przez 

Beatę Grzelak Wydanie I Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2017. 

 

Klasa VIII szkoły podstawowej 

1. Lekcje z doradcą zawodowym: 
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• Moje sukcesy 
• Zdolnosci i uzdolnienia 
• Ja w mioch oczach 
• Ja w oczach innych 

• Nowe zawody na rynku pracy 
• System edukacji w Polsce 
• Praca jako wartość w życiu człowieka 
• Wolontariat wstępem do kariery 
• Autoprezentacja, czyli sztuka przedstwiania siebie 

• Zawody wokół nas 
  

Do realizacji zajęć w klasach ósmych wykorzystywane są scenariusze opracowane przez 

Jolantę Brzezińską-Lauk, Ewę Kruk-Krymulę, Karolinę Nikorowską ,, Przykładowy program 

orientacji zawodowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami’. 

 

Ocena i ewaluacja: 

Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego powinna opierać się 

na stałym monitorowaniu, ewaluacji i kontroli podjętych działań. Kontrola powinna być 

dokonywana w celu usprawnienia i ulepszania realizowanych zadań lub wytyczenia nowych 

form pracy. Wykorzystana zostanie do tego technika wywiadu i obserwacji. 

Ewaluacja pozwala także zaobserwować dynamikę procesu i rodzące się nowe 

potrzeby czy niezaplanowane rezultaty. Dzięki ewaluacji można dokonywać aktualizacji 

działań doradczych, odkrywać aktualne potrzeby i oczekiwania - co pozwala na 

długoterminowe planowanie działań. 

Ewaluacja realizacji działań z zakresu orientacji, poradnictwa i doradztwa 

zawodowego dokonywana jest na bieżąco przez koordynatora doradztwa zawodowego w 

szkole na podstawie rozmów z uczniami, rodzicami i wychowawcami klas oraz analizy 

dokumentacji szkolnej, a następnie przedstawiona w postaci sprawozdania na koniec każdego 

semestru. 

Ewaluacja odnosi się do wszystkich działań, skierowanych dodzieci młodzieży: 

• udzielanej informacji, 

• rozmów indywidualnych, 

• pracy grupowej. 

Wychowawcy jako osoby odpowiedzialne za realizację działań doradczych w klasach 

przygotowują klasowe plany pracy wychowawczo-profilaktycznej w których zawarte są 

działania z zakresu doradztwa zawodowego i na koniec semestru sporządzają sprawozdania  

z realizacji zaplanowanych zadań. Koordynator doradztwa zawodowego na koniec semestru 
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analizuje sprawozdania wychowawców w celu pozyskania informacji zwrotnej na temat 

jakości oferowanej pomocy doradczej oraz podsumowuje własne działania i przygotowuje 

wnioski do dalszej pracy. 

Opracował zespól w skladzie:                                                                           -

przewodniczący: Grażyna Mioduszewska                                                                              - 

nauczyciel oddzialu przedszkolnego                                                                                -

nauczyciel klas I-III                                                                                                  -

nauczyciel świetlicy 

 – nauczyciel języka polskiego 

 – nauczyciel języka niemieckiego 

 - nauczyciel języka francuskiego 

 - nauczyciel języka rosyjskiego 

 – nauczyciel języka angielskiego 

– nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa 

 – nauczyciel matematyki 

 – nauczyciel przyrody i biologii 

  - nauczyciel historii i WOS 

– nauczyciel muzyki 

 - nauczyciel informatyki 

 

 

 

 

 

Program zaopiniowano na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu ……………. 

          

 

         Zatwierdzam do realizacji 

          

         ……………………………. 


