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PROGRAM REALIAZACJI WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO W ROKU 

SZKOLNYM 2019/2020 

 

 

Klasy 0-III 

 

Blok tematyczny Tematyka zajęć 

Terminy 

realizacji 

działań 

Osoby odpowiedzialne 

Poznawanie siebie 

„Poznajmy się” – gry i zabawy – 

zachęcanie dzieci do opisywania swoich 

zainteresowań 

„Pokaz moich zainteresowań”- 

prezentacje uczniów, kalambury 

„Gala talentów” jesteśmy mistrzami – 

autoprezentacja, pogadanka, wywiad. 

IX-XI 2019 Wychowawca, wychowawca świetlicy 
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Systematyczne przekazywanie wiedzy 

o dziecku, jego umiejętnościach, 

zdolnościach 

Rok szkolny 

2019/2020 

Wychowawca 

Świat zawodów i rynek 

pracy 

„Wiem kto pracuje w przedszkolu/ w 

szkole”- pogadanka, wywiad, 

opowiadanie 

„W zagadce ukryty jest zawód” – 

zagadki, krzyżówki 

Tablica zawodów – centrum informacji 

edukacyjno-zawodowej 

Rok szkolny 

2019/2020 

Wychowawca 

Wychowawca świetlicy 

Doradca zawodowy 

Rynek edukacyjny 

i uczenie się przez całe 

życie 

Kto Ty jesteś ? pogadanki, rozwijanie 

umiejętności dokonywania samooceny 

w kontekście ulubionych 

zajęć/przedmiotów 

Gdy będę większy to… - rozmowa 

kierowana, pogadanka, praca plastyczna 

Rok szkolny 

2019/2020 

Wychowawca 

Pedagog 

Psycholog 
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Po co się uczę? – burza mózgów, mapa 

myśli, zabawa ruchowa 

Planowanie własnego 

rozwoju 

i podejmowanie decyzji 

edukacyjno-

zawodowych 

Dzisiaj Jaś, jutro Jan – drama, 

odgrywanie scenek kim chciałbym być,  

rozmowa kierowana, zabawa ruchowa, 

praca plastyczna 

Rok szkolny 

2019/2020 

wychowawcy 

 

Klasy IV-VI 

 

Blok 

tematyczny 
Tematyka zajęć Oddziały 

Terminy realizacji 

działań 
Osoby odpowiedzialne 

Poznawanie 

siebie 

Ja to znaczy kto? – zajęcia 

dotyczące określania 

własnych zainteresowań i 

uzdolnień 

IV-VI IX-XII 2019 

Wychowawca psycholog 

Pedagog 

Doradca zawodowy 

Zajęcia związane 

z planowaniem przyszłości 

IV-VI Rok szkolny 2019/2020 wychowawca 
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w ramach lekcji 

wychowawczych 

 

Systematyczne 

przekazywanie wiedzy o 

dziecku jego umiejętnościach, 

zdolnościach, 

zainteresowaniach, 

predyspozycjach 

zawodowych 

IV-VI 
Terminarz zebrań 

z rodzicami 
wychowawca 

Świat 

zawodów 

i rynek pracy 

Kucharz barman, dwa 

bratanki… czyli o 

podobieństwie zawodów – 

zabawa dydaktyczna, praca w 

grupach, rozmowa kierowana 

Po co mi ta praca ? – burza 

mózgów, mapa marzeń,  

dyskusja 

„ Żyć by pracować, czy 

pracować by żyć ?” – zajęcia 

IV-VI Rok szkolny 2019/2020 wychowawca 
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związane ze znaczeniem 

pracy w życiu człowieka w 

ramach lekcji 

wychowawczych 

Rynek 

edukacyjny 

i uczenie się 

przez całe 

życie 

Przedmioty , które lubię jako 

drogowskazy zawodowe – 

praca w grupach, dyskusja, 

rozmowa kierowana 

„ W świecie informacji” 

pogadanki dotyczące 

pozyskiwania wiedzy z 

innych źródeł 

IV-VI Rok szkolny 2019/2020 Wychowawca 

Pedagog 

Psycholog 

Doradca zawodowy 

Planowanie 

własnego 

rozwoju 

i podejmowan

ie decyzji 

edukacyjno-

zawodowych 

Jak uczyć się szybciej 

i efektywniej – mój 

indywidualny styl uczenia się 

– mapa myśli, giełda 

pomysłów, dyskusja, praca w 

grupach 

IV-VI 

 

 

 

 

Rok szkolny 2019/2020 Wychowawca 

psycholog 
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Kim chcę zostać w 

przyszłości – mapa myśli, 

pogadanka 

 

 

V-VI 

 

 

Klasy VII i VIII 

 

Blok 

tematyczny 
Tematyka zajęć Oddziały 

Terminy realizacji 

działań 
Osoby odpowiedzialne 

Poznawanie 

siebie 

W zdrowym ciele,  zdrowy 

duch- zajęcia dotyczące 

samooceny stanu zdrowia 

VII-VIII IX-XII 2019 

Wychowawca 

Pielęgniarka szkolna 

Konsultacje indywidualne” 

dot. zdolności, kompetencji, 

predyspozycji zawodowych –  

VII-VIII Rok szkolny 2019/2020 

Pedagog 

Psycholog 

Doradca zawodowy 
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 w ramach pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Konsultacje indywidualne 

w ramach projektu „Sięgnij 

po więcej” 

Osobowość, mocne i słabe 

strony a wybór zawodu – 

mini wykład, praca 

indywidualna, dyskusja 

VII IX-XI 2019 Doradca zawodowy 

„Wszyscy jesteśmy zdolni” – 

moje zainteresowania, 

zdolności i umiejętności – 

pogadanka, praca 

indywidualna, mini wykład 

VII IX-XI 2019 Doradca zawodowy 

Rozpoznaję swoje aspiracje – 

co dalej po szkole 

podstawowej? 

VIII IX-XI 2019 Doradca zawodowy 
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Moja hierarcha wartości  - 

zajęcia realizowane w ramach 

godzin z wychowawcą 

VIII Rok szkolny 2019 wychowawca 

Zajęcia związane 

z planowaniem przyszłości 

w ramach lekcji 

wychowawczych 

VII-VIII 

Rok szkolny 

2019 

wychowawca 

 

Systematyczne 

przekazywanie wiedzy o 

dziecku jego umiejętnościach, 

zdolnościach, 

zainteresowaniach, 

predyspozycjach 

zawodowych 

VII-VIII 
Terminarz zebrań 

z rodzicami 
wychowawca 

Świat 

zawodów 

i rynek pracy 

Bogaty świat zawodów – 

zawody zanikające, 

z przyszłością i trendy na 

rynku pracy 

VII-VIII Rok szkolny 2019 Wychowawca 

Doradca zawodowy 
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Praca jako wartość – o 

szacunku pracy własnej i 

cudzej 

VII IX-XI 2019 Doradca zawodowy 

Autoprezentacja ,czyli sztuka 

przedstawienia siebie  

VIII IX-XI 2019 Doradca zawodowy 

Kwalifikacje i kompetencje 

na współczesnym rynku 

pracy 

VIII IX-XI 2019 Doradca zawodowy 

Rynek 

edukacyjny 

i uczenie się 

przez całe 

życie 

Jakie są moje predyspozycje 

zawodowe? Jak wybrać 

szkołę? 

VII IX-XI 2019 Wychowawca 

Pedagog 

Psycholog 

Doradca zawodowy 

Targi edukacji – szkoły mojej 

okolicy  

VIII IX-XI 2019 Doradca zawodowy 

Jak długo się uczymy?  VIII IX-XI 2019 Doradca zawodowy 

„ W świecie informacji” 

pogadanki dotyczące 

VII-VIII Rok szkolny 2019/2020 Wychowawca 
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pozyskiwania wiedzy z 

innych źródeł 

Doradca zawodowy 

Planowanie 

własnego 

rozwoju 

i podejmowan

ie decyzji 

edukacyjno-

zawodowych 

Przygotowanie do zmian 

w życiu człowieka w 

kontekście planowania 

kariery  

VII IX-XI 2019 Doradca zawodowy 

 

Moje cele edukacyjno-

zawodowe – zasada SMART 

VIII IX-XI 2019 Doradca zawodowy 

Kim chcę zostać w 

przyszłości? Jaki zawód do 

mnie pasuje? 

VII-VIII Rok szkolny 2019/2020 Wychowawca 

Doradca zawodowy 

Pogadanka dot. Instytucji 

wspierających w wyborze 

ścieżki edukacyjno-

zawodowej w ramach 

godziny z wychowawcą 

VII-VIII X-XII 

2019/2020 

wychowawca 

 

 



11 
 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (obowiązkowe w klasach VII-VIII) 

Klasa VII 

1. Wiedza o sobie a wybór ścieżki edukacyjnej. 

2. Moje zainteresowania a wybór zawodu. 

3. Zdolności i umiejętności. 

4. Mocne i słabe strony, a wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej. 

5. Osobowość a wybór zawodu. 

6. Przygotowanie do zmian w życiu człowieka w kontekście planowania kariery. 

7. Samoocena – jak mnie postrzegają inni a ocena samego siebie. 

8. Motywacja – dlaczego ważna? 

9. Jakie są moje predyspozycje zawodowe? 

10. Praca jako wartość. 

Klasa VIII 

1. System edukacji w Polsce czyli co dalej po szkole podstawowej? 

2. Moje cele edukacyjno-zawodowe. 

3. Bogaty świat zawodów. 
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4. Moje zasoby a oczekiwania pracodawców. 

5. Mój wymarzony zawód – kim chciałbym być w przyszłości? 

6. Targi edukacji – szkoły w mojej okolicy. 

7. Jak długo się uczymy? 

8. Kwalifikacje i kompetencje na współczesnym rynku pracy. 

9. Autoprezentacja czyli sztuka przedstawienia siebie. 

10.  Jak wybrać szkołę?  

Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego 

 
Tematyka działań 

Liczba 

oddziałów 
Metody i formy realizacji Termin Osoba odpowiedzialna 

ROK SZKOLNY 2019/2020 

1. Analiza i aktualizacja 

dotychczasowych 

rozwiązań w zakresie 

WSDZ w świetle 

------- 

Analiza dokumentacji 

dyskusja 

IX 2019 
Koordynator doradztwa 

zawodowego wraz z zespołem 
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nowego rozporządzenia 

z dnia 20.02.2019 roku 

2. Konferencja 

szkoleniowa w Marózie 

dla koordynatorów 

doradztwa zawodowego 

w szkołach 

podstawowych. 

------- Udział w szkoleniu 23-25.IX 2019 Doradca zawodowy 

3. Diagnoza potrzeb 

doradczych 

Klasy 

VII-VIII 
Wywiad, ankieta X-XII 2019 

Doradca zawodowy 

Wychowawca 

4. 

Realizacja zajęć 

z zakresu doradztwa 

zawodowego 

 

Klasy 

VII-VIII  

Zajęcia obowiązkowe (10 

godz) 

Rok szkolny 

2019/2020 
Doradca zawodowy 

Klasy 0-

VI 

Obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne w ramach 

kształcenia ogólnego oraz 

na zajęciach 

edukacyjnych 

Rok szkolny 

2019/2020 

Wychowawca 

Nauczyciele przedmiotu 
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wychowania 

przedszkolnego 

 Konsultacje 

indywidualne w ramach 

projektu „Sięgnij po 

więcej” 

Klasy 

VII-VIII 

Rodzice 

Konsultacje w PIK 
Rok szkolny 

2019/2020 
Doradca zawodowy 

5. Dni Otwarte w CKP ul. 

Mińska 1/5 
VII-VIII wyjście XI 2019 

wychowawca 

6. Szkolenie Rady 

Pedagogicznej 
 Udział w szkoleniu 

Rok szkolny 

2019/2020 

Doradca zawodowy 

Nauczyciele 

7. 

Spotkania z rodzicami VII-VIII 
Indywidualne 

konsultacje, porady 

Terminarz zebrań 

z rodzicami 

Doradca zawodowy 

Psycholog 

Pedagog 

wychowawca 

8. 

Prezentacje szkół VII-VIII informatory, filmy 
Rok szkolny 

2019/2020 

Doradca zawodowy 

Wychowawca 
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Nauczyciel  

Nauczyciel Bibliotekarz 

9. 

Targi Edukacji VIII Udział w wydarzeniu III-V 2020 

Wychowawca 

Doradca zawodowy 

10. 
Spotkania ciekawymi 

ludźmi – w jakim 

zawodzie pracuję? 

0-VIII 

Filmy, prezentacje, 

wywiad 

Rok szkolny 

2019/2020 

Wychowawca 

Doradca zawodowy 

Wychowawca świetlicy 

11. Zajęcia z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

VII-VIII 
Konsultacje 

indywidualne 

Rok szkolny 

2019/2020 

Psycholog 

Pedagog 

12. 

Lekcje zawodoznawcze IV-VIII 

Prezentacje 

Dyskusja 

Mini wykład 

Rok szkolny 

2019/2020 
Nauczyciele przedmiotu 

13. Udział w kursach 

i szkoleniach 
 Udział w szkoleniu 

Rok szkolny 

2019/2020 

Doradca zawodowy 

Nauczyciele 
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13. Sporządzenie 

sprawozdania - 

ewaluacja 

 
Ankieta, wywiad, analiza 

dokumentacji 
VI 2020 

Doradca zawodowy wraz 

z zespołem 

 

 

 

Program można modyfikować w trakcie trwania roku szkolnego 

Terminy realizacji zadań przez wychowawców i nauczycieli mogą ulec zmianie w zależności od planów zajęć i lekcji wychowawczych 

poszczególnych klas. 

 

Program Realizacji WSDZ opracowała koordynator doradztwa zawodowego  

Wioleta Fijak 

Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dnia 23.09.2019 r. 

 


