
 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) 

dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

im. Jana Pawła II 

w Bedoniu Wsi 

 oraz program realizacji WSDZ na rok szkolny 2020/2021 

 

,,Mądrze planuję swoją przyszłość” 

      

 

           Bedoń Wieś                        10.09.2020r. 

(miejscowość)                                                  (data) 

 



Spis treści: 

1. Wstęp.  

2. Podstawy prawne. 

3. Akty prawne regulujące doradztwo zawodowe w szkole. 

4. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz cele preorientacji zawodowej (przedszkole), 

orientacji zawodowej (klasy I-VI) i doradztwa zawodowego (klasy VII-VIII). 

5. Adresaci działań w zakresie doradztwa. 

6. Realizatorzy działań związanych z doradztwem (koordynator, osoba odpowiedzialna). 

7. Zadania WSDZ. 

8. Formy i sposoby realizacji WSDZ. 

9. Metody pracy.  

10.  Sojusznicy i sieci współpracy.  

11.  Zadania wewnątrzszkolnego koordynatora doradztwa zawodowego. 

12.  Koordynator i osoby odpowiedzialne za realizację programu. 

13.  Korzyści i przewidywane rezultaty wynikające z działań WSDZ. 

14.  Monitoring i ewaluacja 

15.  Załączniki 



 

1. Wstęp 

 

Współczesny rynek pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Sytuacja społeczno - ekonomiczna w Polsce, stawia przed ludźmi duże 

wyzwania. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów, dróg kształcenia, zmieniającej się 

stopy bezrobocia, powoduje trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Podejmowane decyzje nabierają szczególnego znaczenia. Młody 

człowiek powinien być przygotowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji, ustawicznego 

dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności przydatnych w podejmowaniu decyzji edukacyjno - zawodowych. W roku szkolnym 

2020/2021 realizując program doradztwa zawodowego w kl. VII, bardzo wyraźnie słychać było pytania uczniów: Jak planować swoją 

przyszłość? Jaką szkołę wybrać?, pełne troski pytania rodziców: Kim będzie moje dziecko?, pytania wychowawców : Jak pomóc młodemu 

człowiekowi w wyborze zawodu?. Przedstawiony poniżej program doradztwa zawodowego, powstał po to, aby przeciwdziałać przypadkowym, 

nieprzemyślanym decyzjom i wyborom edukacyjno - zawodowym już na etapie szkoły podstawowej, bo właśnie dziś preorientacja zawodowa, 

orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe nabrało szczególnego znaczenia. Planowanie kariery edukacyjno - zawodowej, podejmowanie 

trafnych wyborów, planowanie i wybór zawodu są procesem, który kształtuje się przez wiele lat. Działania z zakresu preorientacji zawodowej, 

orientacji zawodowej, doradztwa zawodowego, pomagają w odpowiedzi nie tylko na pytanie : Ósma klasa i co dalej ?, ale i inne pokrewne 

dotyczące indywidualnej ścieżki kariery. 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Jana Pawła II zakłada charakter systemowy, 

realizację preorientacji zawodowej - uczniowie klas ,,O'', orientacji zawodowej - uczniowie klas I - VI oraz doradztwa zawodowego - uczniowie 

klas VII- VIII. Przy zaangażowaniu wychowawców i specjalistów ma wspierać uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno - zawodowych, 

przygotować uczniów do umiejętności poznawania siebie, swoich mocnych stron, umiejętności, zdolności, zainteresowań oraz rodziców, aby nie 

czuli się osamotnieni i zagubieni w towarzyszeniu swoim dzieciom w drodze do ich kariery. W czasie zajęć doradztwa zawodowego, uczniowie 

powinni poznać specyfikę zawodów, klasyfikację, charakterystykę rynku pracy lokalnego, krajowego, europejskiego, światowego.  

 



 

,,Nasz los kształtuje się w momentach podejmowania decyzji'' 

Anthony Robbins  

Celem nadrzędnym WSDZ jest wyposażenie uczniów w umiejętność podejmowania odważnych, samodzielnych decyzji, umiejętność 

uczenia się przez całe życie, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Uczeń kończący szkołę podstawową powinien znać system kształcenia, 

oferty szkół ponadpodstawowych, ukierunkowanie na wybór języków, świat zawodów, strukturę rynku pracy. Wybór edukacyjno - zawodowy 

powinien być podyktowany osobistą chęcią spełnienia zawodowego adekwatnego do indywidualnych możliwości i predyspozycji. Zadaniem 

wszystkich osób związanych z programem jest towarzyszenie uczniom w odkrywaniu siebie i wspieraniu w ich decyzjach. 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:  

 

• 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.  

 

 

 

 

 

 



2. Podstawy prawne 

 

Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w klasach VII - VIII szkoły podstawowej reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 

2016r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 12.02.2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2019r., 

poz. 325). Prawo oświatowe, w którym zapisano, że system oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia, 

zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej jako jedne  

z podstawowych form działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły. Szczegółowe regulacje wprowadzają Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej, między innymi w sprawie doradztwa zawodowego, w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół  

oraz w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

System oświaty zapewnia w szczególności : dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy, kształtowanie u uczniów 

postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie 

kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych, przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu  

i kierunku kształcenia. 

 

3. Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz cele preorientacji zawodowej (przedszkole), orientacji 

zawodowej (klasy I-VI) i doradztwa zawodowego (klasy VII-VIII)  

Program stanowi realizację jednolitej, uwzględniającej etapy rozwojowe uczniów, systemowej koncepcji doradztwa zawodowego 

rozumianego jako uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych w procesie 

świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Program bazuje na kilku teoriach doradczych. Głównym 

kryterium doboru koncepcji jest możliwość odniesienia procesu świadomego kształtowania kariery do zmian rozwojowych, które warunkują 

realizację treści na tym etapie edukacyjnym. Zadania, jakie stawiane są doradztwu zawodowemu, są dostosowane do możliwości tej grupy 

odbiorców (uwzględnia uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności). Zgodnie z modułową strukturą programu w każdej klasie będą 



realizowane cele z obszarów: Poznawanie własnych zasobów, Świat zasobów i rynek pracy, Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, 

Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno - zawodowych. Przewidziane w programie działania związane z doradztwem 

zawodowym są powiązane z treściami kształcenia ogólnego, co umożliwia uczniom dostrzeganie związków pomiędzy tym, czego się uczą,  

a dalszą edukacją i karierą zawodową. 

Założenia: 

• szkoła realizuje koncepcję uczenia się przez całe życie, 

• WSDZ to celowe, systematyczne i zaplanowane działania podejmowane przez szkołę, 

• działania realizowane są w sposób spójny zgodnie z programem realizacji na każdy rok szkolny. 

Cel preorientacji zawodowej (przedszkole): 

• Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie 

postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń. 

Cel orientacji zawodowej (klasy I-VI): 

• zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, 

rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

 

 



Cel doradztwa zawodowego (klasy VII-VIII): 

• wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu,  

z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku. 

 

4. Adresaci działań w zakresie doradztwa  

Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego kierowane są do: 

• uczniów, 

• rodziców/opiekunów prawnych, 

• nauczycieli. 

5. Realizatorzy działań związanych z doradztwem (koordynator, osoba odpowiedzialna) 

Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej zaangażowani są w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym oraz inne osoby 

zatrudnione w szkole, np. pielęgniarka szkolna. Osoby te współpracują z rodzicami uczniów przy realizacji WSDZ . Program realizacji WSDZ 

na dany rok szkolny opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego 

w szkole, wyznaczeni przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym. 

Koordynacją realizacji programu WSDZ na dany rok szkolny zajmuje się doradca zawodowy lub wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel,  

w tym nauczyciel wychowawca opiekujący się oddziałem, pedagog lub psycholog. 

 



6. Zadania WSDZ 

• inspirowanie uczniów do dokonywania samooceny i poznawania własnych zasobów, 

• wspieranie uczniów w poznawaniu świata zawodów i rynku pracy, 

• zapoznawanie uczniów z koncepcją uczenia się przez całe życie i rynkiem edukacyjnym, 

• udzielanie pomocy uczniom w nabywaniu umiejętności planowania i podejmowania decyzji związanych z dalszą ścieżką edukacyjną  

i zawodową. 

7. Formy i sposoby realizacji WSDZ 

Przykłady działań kierowanych do uczniów: 

• konsultacje indywidualne, porady, 

• zajęcia grupowe realizujące treści programowe dla przedszkola i klas I-III, IV-VI, VII-VIII związanych tematycznie z obszarami: 

poznawanie siebie i własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; planowanie 

własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych: 

- przedszkole-prowadzenie preorientacji zawodowej, 

- kl. I–VI – prowadzenie orientacji zawodowej, 

-  kl. VII – 10 godzin lekcyjnych, 

- kl. VIII – 10 godzin lekcyjnych, 

 

 



Klasa VII i VII realizacja zagadnień z doradztwa zawodowego: 

• udostępnianie literatury z zakresu doradztwa zawodowego, 

• praca z informatorami o zawodach, 

• projekcje filmów o zawodach,  

• organizacja konkursów zawodoznawczych, 

• tworzenie kół zainteresowań, 

• wizyty zawodoznawcze, 

• udział w targach edukacyjnych, 

• spotkania z pracodawcami, absolwentami szkoły, 

• umieszczanie informacji edukacyjno-zawodowych, np. na internetowej stronie szkoły 

Ponadto uczeń klasy VIII: 

a) zna zasady kształcenia w Polsce oraz ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych; 

b) zna zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ich terminarz; 

c) zna źródła informacji edukacyjnych i zawodoznawczych i ma dostęp do tych informacji. 

Przykłady działań kierowanych do rodziców/opiekunów prawnych: 

• organizowanie spotkań doradczych, 

• systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zdolnościach, zainteresowaniach, 

• udostępnianie literatury z zakresu doradztwa zawodowego.Przykłady działań kierowanych do nauczycieli: 



• uświadamianie nauczycielom konieczności realizowania programu WSDZ na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, 

• wymiana doświadczeń, baza wiedzy, 

• organizowanie lekcji otwartych, 

• umożliwianie udziału w projektach, kursach i szkoleniach związanych z obszarem doradztwa zawodowego. 

 

8. Metody pracy 

Metody w poradnictwie indywidualnym stosowane w pracy doradczej: 

• konsultacje indywidualne, 

• porady indywidualne, 

• diagnoza zainteresowań, mocnych stron. 

Metody w poradnictwie grupowym stosowane w pracy doradczej: 

• burza mózgów, dyskusja, pogadanki, 

• metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról, 

• metody testowe (np. ankiety), 

• metody audiowizualne - filmy edukacyjne,  prezentacje multimedialne, 

• treningi umiejętności społecznych, 

• gry symulacyjne i zabawy, 



• zajęcia plastyczne. 

9.  Sojusznicy i sieci współpracy  

• poradnia psychologiczno-pedagogiczna 

• ośrodek doskonalenia nauczycieli, 

• biblioteka pedagogiczna, 

• centrum kształcenia praktycznego (CKP), 

• urząd pracy, 

• cechy rzemiosł różnych i przedsiębiorczości, izby rzemieślnicze, 

• ochotnicze hufce pracy (OHP), 

• pracodawcy, przedsiębiorcy, 

• kuratorium oświaty, organ prowadzący, 

• organizacje pozarządowe, 

• ośrodki kultury. 

10. Zadania szkolnego koordynatora Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

Zadania szkolnego koordynatora Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego i nauczycieli Szkolny koordynator WSDZ  

z powołanym zespołem współpracuje z nauczycielami, wychowawcami i szkolnymi specjalistami. Wspólnie: - diagnozują potrzeby i zasoby 

uczniów; - wspierają rodziców i uczniów w procesie doradczym i informacyjnym; - przygotowują młodzież do podjęcia trafnych decyzji  

o dalszym kształceniu i aktywności zawodowej; - wskazują źródła informacji o świecie zawodów; - przygotowują rodziców do efektywnego 

wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych; - kształtują świadomość uczniów dotyczącą odpowiedzialności  

za własną przyszłość zawodową; - wspierają uczniów niepełnosprawnych w decyzjach edukacyjno - zawodowych; - wzmacniają myślenie  



o karierze zawodowej w perspektywie procesu podejmowania decyzji i uczenia się przez całe życie; - kształtują proaktywną postawę wobec 

zmian na rynku pracy; - kształtują proaktywną postawę osób niepełnosprawnych na rynku pracy. 

12. Koordynator i osoby odpowiedzialne za realizację programu  

 

1. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi. 

2. Szkolny koordynator doradztwa zawodowego - doradca zawodowy.  

3. Powołany zespół w skład którego wchodzą : doradcy zawodowi, pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający.  

4. Wychowawcy klas.  

5. Nauczyciele przedmiotowi.  

6. Nauczyciele bibliotekarze.  

7. Nauczyciele - wychowawcy świetlicy.  

8. Inni specjaliści zatrudnieni w w/w placówce. 

 

13. Korzyści i przewidywane rezultaty wynikające z działań WSDZ 

Uczniowie: 

• poznają własne zasoby; zainteresowania, uzdolnienia, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, kompetencji, 

wartości i predyspozycji zawodowych (przedszkole i klasy 1-3), 

• dokonują wnikliwej samooceny określając swoje mocne strony i zainteresowania, a także uzdolnienia i kompetencje (klasy IV-VI)  

i własne zasoby (klasy VII-VIII), 

• nabywają kompetencje niezbędne do rozpoznawania własnych predyspozycji zawodowych, 



• poznają, czym jest rynek pracy i świat zawodów, wymieniają różne grupy zawodów i podają czynniki wpływające na wybory zawodowe 

(klasy IV-VI), a także wyjaśniają zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy i potrafią dokonać autoprezentacji (klasy 

VII-VIII), 

• poznają zasady rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych (klasy VII-VIII), 

• uzasadniają potrzebę uczenia się przez całe życie, wskazują różne sposoby zdobywania wiedzy (klasy IV-VI) oraz określają strukturę 

systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej (klasy VII-VIII), 

• określają, kim chcieliby zostać, opowiadają o swoich planach edukacyjno-zawodowych (klasy IV-VI) oraz identyfikują osoby i instytucje 

wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej (klasy VII-VIII). 

14. Monitoring i ewaluacja 

• rozmowy z rodzicami/ opiekunami prawnymi, 

• rozmowy z uczniami, 

• ocena współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (np. ankiety dla pracodawców), 

• bieżące wypełnianie przez wychowawców i nauczycieli ankiety z przeprowadzonych działań dla przedszkola i klas I-VI, 

• sprawozdania z pracy doradcy zawodowego/ osoby realizującej orientację zawodową w klasach I-III, 

• ocena zajęć prowadzonych w klasach VII-VIII z doradztwa zawodowego. 

• Realizacja doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII prowadzona jest na podstawierozporządzenia MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703). 

 

 

 



15. Załączniki: 

Załącznik nr 1. Program realizacji WSDZ dla przedszkola na rok szkolny 2020/2021 

Załącznik nr 2. Program realizacji WSDZ dla klasy I na rok szkolny 2020/2021 

Załącznik nr 3  Program realizacji WSDZ dla klasy II na rok szkolny 2020/2021 

Załącznik nr 4  Program realizacji WSDZ dla klasy III na rok szkolny 2020/2021 

Załącznik nr 5 Program realizacji WSDZ dla klasy IV na rok szkolny 2020/2021 

Załącznik nr 6 Program realizacji WSDZ dla klasy V na rok szkolny 2020/2021 

Załącznik nr 7 Program realizacji WSDZ dla klasy VI na rok szkolny 2020/2021 

Załącznik nr 8. Program realizacji WSDZ dla klas VII-VIII na rok szkolny 2020/2021 

 



Program realizacji WSDZ dla przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 
 

Tematyka działań Metody i formy realizacji Terminy realizacji 

działań 

Osoby odpowiedzialne za 

realizację działań 

Podmioty, z którymi szkoła 

współpracuje przy realizacji 

działań 

Poznanie siebie 

 

1. Poznanie siebie rok szkolny 

2020/2021 
wychowawca, 

wychowawcy świetlicy 

 

pedagog szkolny, 

szkolny doradca zawodowy 

2.  Rynek edukacyjny i 

uczenie się przez całe życie 

wychowawca, 

wychowawcy świetlicy 

 

3. Systematyczne 

przekazywanie wiedzy o 

dziecku, jego 

umiejętnościach, 

zdolnościach, 

zainteresowaniach 

zebrania z 

rodzicami 
wychowawca, 

wychowawcy świetlicy 

 

Świat zawodów i 

rynek pracy 

 

1. „Koła autobusu kręcą się” 

– drama, zajęcia zabawowe, 

odtwarzanie ról i scenek 

związanych z zawodami 

październik-

grudzień 2020 

 

 

wychowawca  

 

 

rodzice, Straż Miejska, Straż 

Pożarna, Policja, pielęgniarka, 

pedagog, szkolny doradca 

zawodowy 

 

CKP, OHP, pracodawcy, 

przedsiębiorcy 

 

2. „ABC zawodów” – cykl 

spotkań z przedstawicielami 

zawodów 

styczeń-czerwiec 

2020 

wychowawca 

3. „ W marcu jak w garncu” – 

wycieczki do miejsc 

marzec-maj 2021 

 

wychowawca, 

wychowawcy świetlicy, 



związanych z 

używaniem/produkcją 

przedmiotów dnia 

codziennego 

doradca zawodowy 

 

Rynek edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe życie 

1. „Podróż w świat edukacji” 

– omówienie „przystanków” 

–  etapów edukacyjnych z 

wykorzystaniem technik 

plastycznych 

rok szkolny 

2020/2021 

doradca zawodowy, 

wychowawca 

 

szkoły podstawowe 

Planowanie 

własnego rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji edukacyjno-

zawodowych 

1. „Dzisiaj Jaś, jutro Jan” – 

drama, odgrywanie scenek 

„Kim chciałbym zostać?” 

 

rok szkolny 

2020/2021 

wychowawca poradnia psychologiczno-

pedagogiczna 

2. „Brawo Ja!” – trening 

umiejętności społecznych 

motywujących dzieci do 

planowania własnych działań 

styczeń-marzec 

2019 

doradca zawodowy, psycholog, 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2-Program realizacji WSDZ dla klasy I  w roku szkolnym 2020/2021 

 

Klasa I 

Lp. Tematyka Cele Formy realizacji Termin i osoba 

odpowiedzialna 

1. Każdy ma swoje 

zainteresowania. 

Opisywanie własnych zainteresowań i określanie, 

w jaki sposób można je rozwijać, oraz podawanie 

przykładów różnorodnych zainteresowań ludzi. 

Uczeń: 

• wskazuje atrybut swoich zainteresowań; 

• podaje zróżnicowane przykłady zainteresowań 

ludzi; 

• opisuje czynności służące rozwojowi własnych 

zainteresowań; 

• identyfikuje się z grupą społeczną, do której 

należy1; 

• tworzy katalog zainteresowań; 

• przygotowuje ilustrację własnych zainteresowań 

zabawa grupowa; 

rozmowa; 

indywidualne 

wypowiedzi z 

elementami prezentacji, 

gry dydaktyczne 

IX/2020 

nauczyciel 

wychowawca kl.1 

2. Brawo ja! – prezentacja 

własnych talentów. 

Prezentowanie swoich zainteresowań na forum.  ekspresja ruchowa; 

autoprezentacja, 

X/2020 

nauczyciel 



Uczeń: 

• przygotowuje znak graficzny obrazujący własne 

zainteresowania i prezentuje go na forum; 

• przygotowuje autoprezentację według ustalonej 

instrukcji; 

• wskazuje zainteresowania rówieśników; 

• wypowiada własne opinie i uzasadnia je; 

• współpracuje w grupie. 

Szkolny konkurs MAM 

TALENT 

wychowawca kl.1 

3. Sprawne ręce mogą zrobić 

więcej, czyli jak zrobić coś z 

niczego 

Posługiwanie się przyborami, narzędziami zgodnie 

z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny; podejmowane działań w 

sytuacjach zadaniowych i opisywanie, co z nich 

wyniknęło. 

Uczeń: 

• wykonuje ruchy naśladowcze zgodnie z treścią 

piosenki; 

• wymienia nazwy wybranych zawodów; 

• wymienia etapy czynności zawodowych 

specyficznych dla danego zawodu 

Warsztaty 

bożonarodzeniowe – 

dekorowanie bombek 

XII/2020 

nauczyciel 

wychowawca kl.1 

4. Zawód moich rodziców Podawanie nazw zawodów wykonywanych przez 

osoby w bliższym i dalszym otoczeniu, opisywanie 

opowiadanie; IV/2021 



podstawowej specyfiki pracy w wybranych 

zawodach oraz odgrywanie różnych ról 

zawodowych w zabawie. 

Uczeń: 

• naśladuje czynności wykonywane przez osoby 

wykonujące dane zawody i odgaduje nazwę 

zawodu; 

• opowiada o pracy i o obowiązkach rodziców, 

• wyobraża sobie swoje wymarzone miejsce pracy. 

rozmowa kierowana; 

zabawa naśladowcza, 

spotkania z rodzicami: 

ogrodnik, pielęgniarka, 

 

nauczyciel 

wychowawca kl.1 

5. Kim będę, gdy dorosnę Opowiadanie, kim chciałoby się zostać i co 

chciałoby się robić; opisywanie, czym jest praca, i 

omawianie jej znaczenie w życiu człowieka (na 

wybranych przykładach). 

Rozmowa kierowana; 

• pantomima; 

• zabawa ruchowa 

• ekspresja plastyczna 

Konkurs plastyczny dla 

klas I-III 

V/2021 

nauczyciel 

wychowawca kl.1 

szkolny doradca 

zawodowy 

6. Poznajemy pracę policjanta i 

strażaka 

Podawanie nazw zawodów wykonywanych przez 

osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz 

opisywanie podstawowej specyfiki pracy w 

wybranych zawodach, omawianie znaczenia 

zaangażowania różnych zawodów w kształt 

bliskiego otoczenia. 

Spotkanie z 

policjantem 

(rodzicem), wizyta w 

OSP w Bedoniu 

V/2021 

nauczyciel 

wychowawca kl.1 

7. U źródeł wiedzy Wymienianie różnych źródeł wiedzy i 

podejmowanie prób korzystania z nich. 

Rozmowa; wywiad; 

ekspresja twórcza 

VI/2021 

nauczyciel 



Uczeń: 

• zna zasady porządkowania, klasyfikowania i 

grupowania rzeczy w najbliższym otoczeniu; 

• opisuje cel wprowadzania zasad; 

• przyporządkowuje osoby do miejsca pracy; 

• wyszukuje informacje, układa w porządku 

alfabetycznym1; 

• ilustruje siebie w wybranym zawodzie. 

wychowawca kl.1 

8. Moje pierwsze port folio. Określanie ulubionych czynności i określanie 

swoich mocnych stron. 

Uczeń: 

w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach 

życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich 

zachowań; 

• w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i 

decyzjach; 

• określa swoje preferencje oraz umiejętności w 

zakresie wykonywania różnorodnych 

przedszkolnych czynności; 

• przejawia poczucie własnej wartości jako osoby 

zabawy w kręgu, 

pantomimiczne; praca 

indywidualna 

(indywidualna praca 

plastyczna)/praca w 

grupach (gazetka 

grupowa); rozmowa, 

dyskusja. 

VI/2021 

nauczyciel 

wychowawca kl.1 

szkolny doradca 

zawodowy 



9. Jak wspomagać dziecko w 

rozwijaniu zainteresowań i 

uzdolnień – spotkanie z 

rodzicami 

Wprowadzenie rodziców do tematyki dotyczącej 

zainteresowań i uzdolnień ich dzieci oraz poznanie 

możliwości ich rozwijania. 

Uczestnicy: 

• wymieniają zainteresowania i uzdolnienia swoich 

dzieci; 

• wymieniają działania, jakie mogą podjąć, by 

wspierać swoje dzieci w rozwoju zainteresowań i 

uzdolnień; 

• wymieniają instytucje wspierające dzieci w 

rozwoju zainteresowań i uzdolnień 

praca w grupach; 

ćwiczenia 

indywidualne; 

burza mózgów; 

dyskusja grupowa 

I/2021 

pedagog 

szkolny doradca 

zawodowy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3-Program realizacji WSDZ dla klasy II w roku szkolnym 2020/2021 

 

Tematyka Cele- przewidywane 

osiągnięcia uczniów 

Formy realizacji Termin realizacji i osoby odpowiedzialne 

Kto pracuje  

w naszej szkole? 

- uczeń wie, kto pracuje w 

szkole i czym się każdy z 

nich zajmuje, 

- potrafi wskazać swoje 

mocne strony. 

- ćwiczenia w wypowiadaniu się na 

określony temat, 

- przeprowadzenie rozmów  

z pracownikami szkoły. 

IX/2020 

wychowawca 

Trudny zawód. - uczeń opisuje pracę 

nauczyciela, 

 

- wielozdaniowe wypowiedzi na 

temat pracy nauczyciela, 

- ćwiczenia w mówieniu : „Zawód 

moich marzeń” 

X/2020 

wychowawca, 

pedagog 

szkolny doradca zawodowy 

Zdrowie jest ważne! - wie, na czym polega praca 

lekarza, 

- rozróżnia i nazywa lekarzy 

różnych specjalności. 

- wypowiedzi na temat zdrowia i 

jego ochrony, 

- kilkuzdaniowe wypowiedzi  

o pracy lekarzy różnych specjalności, 

uzupełnianie  

i układanie zdań. 

II/2021 

III/2021 

wychowawca 

szkolny doradca zawodowy 



Załącznik nr 4-Program realizacji WSDZ dla klasy III w roku szk. 2020/2021 

 

Tematyka Cele – przewidywane osiągnięcia 

uczniów 

Formy realizacji Termin i osoby odpowiedzialne 

 

Moje mocne strony, 

moje zainteresowania 

Uczeń określa swoje mocne strony, 

mówi o swoich zainteresowaniach, 

pasjach 

Wypowiedzi uczniów, zabawy 

w grupie, prezentacje 

IX/2020 

wychowawca 

 

 

Poznajemy wybrane 

zawody – nauczyciel, 

lekarz,  poeta 

Uczeń opisuje pracę nauczyciela, 

lekarza, poety, zawody związane z 

teatrem. Określa cechy potrzebne 

do wykonywania określonego 

zawodu. 

Wypowiedzi uczniów, 

dyskusja, burza mózgów, 

wywiad 

X/2020 

XI/2020 

IV/2021 

 

wychowawca 

szkolny doradca zawodowy 

Jakie są moje 

marzenia 
Uczeń wypowiada się na temat 

swojego wymarzonego zawodu, 

odpowiada na pytania: 

• Gdzie można pracować w 

tym zawodzie 

• Co jest ciekawego w tym 

zawodzie 

• Co może stwarzać 

trudności 

• Co trzeba wiedzieć i umieć 

• Gdzie można się tego 

nauczyć 

Prace plastyczne, wypowiedzi 

uczniów, dyskusja, burza 

mózgów 

V/2021 

VI/2021 

 

psycholog 

wychowawca 

szkolny doradca zawodowy 

 

 

 



Załącznik 5-Program realizacji WSDZ dla klasy IV w roku szk.2020/2021 

 

Obszar 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w 

planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 

L.p. Opis działania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Czas realizacji 

1. Ja, to znaczy kto? 

Diagnoza zainteresowań 

wśród uczniów klas IV. 

Określanie własnych 

zainteresowań, 

zdolności, uzdolnień 

oraz kompetencji w 

ramach godzin z 

wychowawcą. 

Wychowawca klasy. XI/2020 

2. Zebranie z rodzicami. Poinformowanie 

rodziców o 

Wewnątrzszkolnym 

Systemie Doradczym. 

Wychowawca klasy, szkolny 

doradca zawodowy 

XI/2020 

3. Dzień Kreatywnych 

Pasjonatów. 

Prezentowanie swoich 

zainteresowań i 

uzdolnień na forum z 

zamiarem 

zaciekawienia 

odbiorców. 

Wychowawca klasy. I/2021 

4. Zawodowy idol. Wymienianie różnych 

grup zawodów i 

podawanie 

przykładów dla 

poszczególnych grup, 

opisywanie różnych 

dróg dojścia do nich 

oraz podstawową 

specyfikę pracy w 

Wychowawca klasy, szkolny 

doradca zawodowy 

III/2021 



zawodach. 

5. Kucharz, kelner- 

podobieństwo zawodów? 

Opisywanie 

podstawowej 

specyfiki pracy w 

wymienionych 

zawodach, 

wskazywanie 

możliwości rozwoju w 

wybranych zawodach. 

Spotkanie z 

przedstawicelami 

wymienionych 

zawodów. 

 

 

Wychowawca klasy, szkolny 

doradca zawodowy 

V/2021 

6. Zebranie z rodzicami: 

„Dlaczego Wojtek został 

strażakiem?” 

Wprowadzenie 

rodziców do tematyki 

dotyczącej czynników 

wpływających na 

decyzje edukacyjno- 

zawodowe ich dzieci. 

Wychowawca klasy, pedagog III/2021 

 

Obszar 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu 

kształcenia. 

 

Lp. Opis działania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Czas realizacji 

1.  Stworzenie kącika 

informacyjnego w szkolnym 

Centrum multimedialnym. 

Prowadzenie na 

stronie internetowej 

szkoły folderu: 

Doradztwo. 

Szkolny Doradca Zawodowy, 

informatyk. 

XI/2020 

IV/2021  

przynajmniej raz w semestrze. 

 



Załącznik 6-Program realizacji WSDZ dla klasy V w roku szk.2020/2021 

Tematy do zrealizowania w klasie V: 

1. Po co mi ta praca? 

2. Jak przygotować się do połnienia ról zawodowych? 

3. Wybieram ten zawód bo...? 

4. Kiedy zaczynamy się uczyć i kiedy kończymy 

5. Jak zaoszczędzić pierwszy milion? 

6. Umiejętności - od przeszłości do przyszłości. 

Nr tematu Opis działania Osoby odpowiedzialne Czas realizacji 

Ad 1 Uświadomienie uczniom, że każdy człowiek musi na pewnym etapie życia 

podjąć pracę.  

Kiedy praca będzie przynosić satysfakcję, zadowolenie i przyjemność? 

 

Wychowawca klasy, szkolny 

doradca zawodowy 

XI/2020 

Ad 2 Jak przygotowujemy się do wykonywania różnych zawodów? 

(omówienie na przykładzie zawodu informatyka, sportowca, lekarza) 

Spotkania z rodzicami, jako przedstawicielami różnych zawodów.  

Wychowawca klasy, 

pedagog 

XII/2020 

Ad 3 Czynniki decydujące o wyborze zawodu (pasje, zainteresowania, 

zdolności, wzór rodziców, przypadek, konieczność) 

Wychowawca klasy, szkolny 

doradca zawodowy 

I/2021 



 

Ad 4 Czy proces nauki kiedykolwiek się kończy, czy uczymy się przez całe 

życie. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki. 

Wychowawca klasy III/2021 

Ad 5 Temat oszczędzania zrealizowany zostanie na podstawie materiałów 

dostarczonych przez bank pkobp, w ramach SKO. 

Wychowawca klasy IV/2021 

Ad 6 Porównanie umiejętności, jakie musieli posiadać nasi dziadkowie z 

koniecznymi umiejętnościami do podjęcia pracy, w czasach obecnych i 

przyszłości. 

Wychowawca klasy V/2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 7-Program realizacji WSDZ dla klasy VI rok szkolny 2019/2020. 

 

 

 

Korzyści z podejmowanych działań w etapie orientacji zawodowej: 

1. Wzrost świadomości zawodowej. 

2. Wzrost wiedzy i umiejętności. 

3. Rozwój samodzielności. 

4. Otwartość na nowe wyzwania. 

5. Wzrost samowiedzy. 

6. Budowanie szacunku do innych ludzi i do pracy. 

7. Dobre przygotowanie do dalszej edukacji. 

8. Integracja środowiska rówieśniczego. 

 

 

 



Formy realizacji zajęć orientacji zawodowej  

w klasie VI  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II 

w Bedoniu Wsi  w roku szkolnym 2020/2021 

 

Udział w lekcjach – tematy: 

1. Co mnie interesuje i co lubię robić? Kim chciałbym zostać i czego oczekuje ode mnie rodzina? 

2. Szkolne przedmioty, które są moimi drogowskazami zawodowymi. 

3. Mam potrzeby dlatego chcę mieć wybór – kolorowa podróż po świecie pełnym pasji. 

4. I ty możesz zostać MacGyverem. 

5. Czuję i wiem, że mam „moc” – chcę zostać Supermanem. 

6. Przyjemne z pożytecznym – jak chcę pracować i co chcę osiągnąć. 

7. Trzy, dwa, jeden, SMART/SMARTER. 

 
Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i 

kariery zawodowej. 
 

Lp. Opis działania 
Sposób realizacji 
 

Osoby odpowiedzialne Czas realizacji 

Ad 1. Diagnoza zainteresowań i 

predyspozycji 

osobowościowych  

Dokonanie diagnozy podczas 

lekcji wychowawczej 

– ankieta, dyskusja 

 

Wychowawca klasy X/2020 

Ad 2. Dyskusja na temat szkolnych 

przedmiotów, które dziś 

rozwijają zainteresowania 

uczniów, a w przyszłości 

Dyskusja o zainteresowaniach i 

ich związku z ulubionymi 

szkolnymi przedmiotami. 

Pogadanka na temat podziału 

Wychowawca klasy XI/XII/2020 



wskażą drogę przy wyborze 

dalszej edukacji i przyszłego 

zawodu. 

przedmiotów na grupy z próbą 

przyporządkowania ich do grupy 

zawodów. 

 
Ad 3. Dyskusja na temat wyboru 

przyszłego zawodu, który 

pośrednio lub bezpośrednio 

będzie mieć związek z 

zainteresowaniami 

realizowanymi w okresie 

edukacji szkolnej. Prezentacja 

wychowawcy dla klasy lub 

szkoły o zainteresowaniach, 

marzeniach, pasji i przyszłym 

zawodzie. 

Prezentacja wychowawcy dla 

klasy lub szkoły o 

zainteresowaniach, marzeniach, 

pasji i przyszłym zawodzie. 

Wychowawca klasy I/2021 

Ad 4. Wykład i dyskusja na temat 

szukania m.in. swoich 

mocnych stron i posiadanych 

umiejętności, które mogą 

okazać drogą do odkrycia 

swoich zainteresowań i 

swojego przyszłego zawodu. 

Każdy z uczniów będzie miał 

okazję omówić swoje mocne 

strony, a później podjąć próbę 

wskazania zawodów, w których 

mógłby wykorzystać swoje 

zdolności i umiejętności. 

Wychowawca klasy II/2021 

Ad 5. Dyskusja i pogadanka na 

temat  specyficznych zdolności 

uczniów i ich potrzeb w 

pomaganiu innym na 

przykładzie wolontariatu i 

różnych zawodów takich jak 

psycholog, pedagog, 

nauczyciel, opiekun osób 

chorych, lekarz. 

Celem będzie uświadomienie 

Każdy uczeń będzie miał okazję 

spróbować swoich w różnych 

zadaniach takich jak: nauczyciel, 

przyjaciel który doradzi w 

trudnej sytuacji, pomysłodawca 

projektu „pomagam … w 

potrzebie”, mediator wspierający 

w sporze, pierwsza pomoc sobie, 

która straciła przytomność. 

Wychowawca klasy III/2021 



uczniom, że ich pewne 

zdolności mogą w przyszłości 

mieć wpływ lub ułatwić 

podjęcie decyzji przy wyborze 

przyszłego zawodu.  

Ad 6. Stworzenie sytuacji 

umożliwiających odkrycie 

predyspozycji ucznia i 

gotowości działania w różnych 

sytuacjach/warunkach pracy. 

Dodatkowym celem będzie 

uświadomienie uczniowi czy 

lubi np. mniej odpowiedzialną 

pracę w zespole czy pracę 

wymagająca umiejętności 

kierowania zespołem i 

gotowości przejęcia 

odpowiedzialności za efekt 

jego pracy. 

Praca nad zadanym projektem 

do realizacji którego zostaną 

przydzielone zadania: praca w 

zespołach, funkcja lidera 

projektu, doradcy 

zespołów/koordynatora projektu. 

Wychowawca klasy IV/2021 

Ad 7. Celem pracy z metodą 

SMART będzie 

przedstawienie uczniom 

łatwego sposobu do osiągania 

zamierzonego celu. 

Wykład i pogadanka na temat 

metody SMART oraz realizacja 

projektu. 

Wychowawca klasy XI/2020 

VI/2021 

 

 

 

 



Inne formy realizacji 

 

Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów w miejscu wykonywania ich pracy. 

 

Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w 

planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 
Lp. Opis działania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Czas realizacji 
1. Nawiązując do tematu 

„Mam potrzeby 

dlatego chcę mieć 

wybór – kolorowa 

podróż po świecie 

pełnym pasji”, 

zobaczymy jak 

pracują ludzie, którzy 

wykonują swój zawód 

z pasją. 

Odwiedzimy miejsca, w których 

będziemy mogli zaobserwować 

codzienną pracę np. aktorów 

teatralnych, trenerów, wolontariuszy, 

podróżników, pracowników dużych 

bibliotek, masażystów. 

Wychowawca klasy XII/2020 

VI/2021 

2. „Praca i powołanie”. 

Pokazanie jak trudna 

jest praca np. strażaka 

i policjanta – ryzyko, 

obowiązki, 

odpowiedzialność. 

Weźmiemy udział w spotkaniu z 

pracownikami straży pożarnej i 

policji, a także weźmiemy udział w 

warsztatach realizowanych w formie 

rywalizacji sportowej. 

Wychowawca klasy III/2020 

VI/2021 

 

 



Spotkania z rodzicami – tematy do realizacji: 

 

1. Rola rodziców w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych swojego dziecka. 

2. Wsparcie rodzica w rozwijaniu zainteresowań swojego dziecka. 

 

Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w 

planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 

Lp. Opis działania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Czas realizacji 

Ad 1. Spotkanie szkoleniowo-

informacyjne, które 

przedstawi zadania i 

obowiązki niezbędne w 

okresie podejmowania 

decyzji edukacyjno-

zawodowych swojego 

dziecka. 

Wykład i dyskusja Wychowawca klasy XII/2020 

I/2021 

Ad 2. Spotkanie szkoleniowo-

informacyjne, które 

wskaże rodzicom sposoby i 

kierunki skutecznego oraz 

bezpiecznego wspierania 

swoich dzieci w rozwijaniu 

ich zainteresowań. 

Wykład i dyskusja Wychowawca klasy XII/2020 

I/2021 

 

 

 



Załącznik 8-Program realizacji WSDZ dla klas VII-VIII w roku szkolnym 2020/2021 
 

Tematyka 

działań 

Metody i formy  

realizacji 

Oddziały Terminy 

realizacji 

działań 

Osoby odpowiedzialne za 

realizację działań 

Podmioty, z którymi szkoła 

współpracuje przy realizacji 

działań 

Poznawanie 

własnych 

zasobów  

1. „W zdrowym ciele, 

zdrowy duch” - zajęcia 

warsztatowe dot. 

samooceny stanu zdrowia 

psychicznego i fizycznego  

VII-VIII IX/2020 

XII/2021 

 

wychowawca szkolny doradca zawodowy 

2. Konsultacje 

indywidualne dot. 

zainteresowań, zdolności, 

uzdolnień, kompetencji, 

predyspozycji 

zawodowych 

VII-VIII IX/X/2020 

I/2021 

szkolny doradca zawodowy poradnia psychologiczno-

pedagogiczna, pedagog,  

3. Rozmowy doradcze dot. 

możliwości i ograniczeń w 

zakresie wykonywania 

zadań zawodowych  

VII-VIII X/XI/XII/2020 szkolny doradca zawodowy  

4. „Moja hierarchia 

wartości” - projekt  

realizowany w ramach 

godzin z wychowawcą 

VIII II/2021 wychowawca szkolny doradca zawodowy 



5. Systematyczne 

przekazywanie wiedzy o 

dziecku, jego 

umiejętnościach, 

zdolnościach, 

zainteresowaniach, 

predyspozycjach 

zawodowych 

zebrania z rodzicami 

klas VII-VIII 

X/XI/2020 wychowawca  

6. Spotkanie dotyczące 

oferty szkół 

ponadpodstawowych i 

zasad rekrutacji 

VIII i ich rodzice XII/2020 Pedagog 

szkolny doradca zawodowy 

szkoły ponadpodstawowe 

 

 

Świat 

zawodów i 

rynek pracy  

1. „Świat wokół nas” - 

wizyty studyjne celem 

porównania własnych 

zasobów i preferencji z 

wymaganiami rynku pracy 

i oczekiwaniami 

pracodawców 

VII-VIII I/V/2021 wychowawca, 

szkolny doradca zawodowy 

pracodawcy, przedsiębiorcy, 

zakłady pracy 

2. „Pierwsze wrażenie” - 

trening umiejętności 

społecznych - zajęcia z 

autoprezentacji  

VII-VIII XI/XII/2020 Psycholog 

Szkolny doradca zawodowy 

poradnia psychologiczno-

pedagogiczna 



3. „Fair play” - etyka 

zawodu... spotkania z 

przedstawicielami 

zawodów 

VII-VIII XII/2020 

I/2021 

wychowawca rodzice, cechy rzemiosł różnych i 

przedsiębiorczości, izby 

rzemieślnicze 

Rynek 

edukacyjny 

i uczenie się 

przez całe 

życie  

1. „I co dalej?” - zajęcia 

grupowe - analiza ofert 

szkół 

ponadpodstawowych i 

szkół wyższych pod 

względem możliwości 

dalszego kształcenia  

VIII i ich rodzice XII/2020 

I/2021 

Wychowawca 

szkolny doradca zawodowy 

OHP 

2. Zajęcia grupowe - 

zapoznanie z zasadami 

rekrutacji do 

poszczególnych szkół 

ponadpodstawowych  

VIII i ich rodzice XI/2020 wychowawca szkoły ponadpodstawowe, 

kuratorium oświaty, organ 

prowadzący 

3. Udział uczniów w 

dniach otwartych 

VIII IV/2021 szkolny doradca zawodowy 

pedagog 

szkoły ponadpodstawowe 



Planowanie 

własnego 

rozwoju i 

podejmowa

nie decyzji 

edukacyjno-

zawodowych  

 

1. Konsultacje 

indywidualne - 

motywowanie uczniów do 

udziału w olimpiadach i 

konkursach 

przedmiotowych celem 

planowania dalszej ścieżki 

edukacyjnej 

VII-VIII X/XI/XII/2020 wychowawca, pedagog, 

nauczyciele 

szkolny doradca zawodowy 

 

 

 

 2. „Być kowalem 

własnego losu” - 

rozmowy doradcze dot. 

celów i planów 

edukacyjno-zawodowych 

VII-VIII II/III 

 

wychowawca, pedagog, 

psycholog 

poradnia psychologiczno-

pedagogiczna, 

szkolny doradca zawodowy 

 3. „Wespół w zespół” - 

pogadanka dot. instytucji 

wspierających w 

wyborze ścieżki 

edukacyjno-zawodowej 

prowadzona w ramach 

godziny z wychowawcą 

VII-VIII IIX/XII wychowawca, 

pedagog 

poradnia psychologiczno-

pedagogiczna, 

szkolny doradca zawodowy 

 


