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,,Mądrze planuję swoją przyszłość”



Wstęp 

Szkoła podstawowa to pierwszy etap zorganizowanej nauki. Jest to czas, w którym 

młody człowiek poznaje siebie, swoje zainteresowania i mocne strony. Jest to szczególny okres 

dla młodego człowieka ze względu na intensywne nabywanie i rozwój kompetencji 

społecznych. Dlatego niezbędne jest wyposażenie uczniów w umiejętność podejmowania 

odważnych, samodzielnych decyzji, umiejętność uczenia się przez całe życie, umiejętność 

radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Istotnym jest, aby uczeń dokonując wyboru  drogi 

kształcenia i przyszłego zawodu kierował się własnymi zdolnościami, pasjami, możliwościami, 

predyspozycjami, a nie niespełnionymi ambicjami rodziców czy wyborami rówieśników 

z klasy. 

Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz cele 

preorientacji zawodowej (w oddziałach przedszkolnych), orientacji zawodowej (klasy 

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

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) w szkole obejmuje ogół  działań 

mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do podejmowania przez nich 

korzystnych decyzji edukacyjno-zawodowych. 

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 (w oddziałach  przedszkolnych): 

 wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami,  pobudzenie, rozbudzanie 

i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. 

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. 

Akty prawne regulujące doradztwo zawodowe w szkole: 

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

zawodowego (Dz.U. 2019 poz. 3255) 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082.) 



 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r 1327 oraz 

z 2021 r. poz. 4 i 1237.) 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2015 

oraz z 2021 r. poz. 4 ) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 03 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639, z 2020 r. 

poz. 1008 oraz z 2021 r. poz. 1534) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 502) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 lutego 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 356, z 2018 r. poz. 1679 oraz z 2021 r. poz. 1533) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1280) 

Adresaci działań w zakresie doradztwa: 

Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego kierowane są do: 

 uczniów,  

 nauczycieli, 

 rodziców/opiekunów prawnych. 

Realizatorzy działań: 

 dyrektor szkoły, 

 szkolny koordynator doradztwa zawodowego,  

 pedagog szkolny, 

 wychowawcy klas, 

 nauczyciele przedmiotowi, 

 specjaliści. 



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. 

Treści programowe dla klas 0, I-III, IV-VI, VII-VIII: 

 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. 

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 szkół ponadpodstawowych 

i poznawaniem zawodów. 

Formy i metody pracy doradczej 

Formy adresowane do uczniów: 

 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, 

 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 oferty edukacyjnej do szkół średnich, 



 udział w dniach otwartych. 

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 średnich, 

 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: 

 udział w szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego, 

 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, Młodzieżowy Ośrodek Kariery, 

Metody pracy doradczej: 

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

wspólne pracowanie nad rozwiązaniem problemu, 

 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, 

 gry i zabawy rozwijające myślenie strategiczne, 

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

Korzyści i przewidywane rezultaty wynikające z działań WSDZ 

Uczniowie: 

 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 poza formalnej 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). 

Monitoring i ewaluacja 

 rozmowy z rodzicami/ opiekunami prawnymi, 

 rozmowy z uczniami, 

 bieżące wypełnianie przez wychowawców i nauczycieli ankiety z przeprowadzonych 

działań dla klas IV-VI, 

 sprawozdania z pracy wychowawcy klasy I, II i III, 

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

Załączniki: 

1. Harmonogram działań na rok szkolny 2021/2022 – doradztwo zawodowe dla oddziału 

przedszkolnego 0„a” (3 -, 4 -, 5 – latki) oraz oddziału przedszkolnego 0„b”. 

2. Harmonogram działań na rok szkolny 2021/2022 – doradztwo zawodowe dla klasy I, 

3. Harmonogram działań na rok szkolny 2021/2022 – doradztwo zawodowe dla klasy II,  

4. Harmonogram działań na rok szkolny 2021/2022 – doradztwo zawodowe dla klasy III,   

5. Harmonogram działań na rok szkolny 2021/2022 – doradztwo zawodowe dla klasy IV, 

6. Harmonogram działań na rok szkolny 2021/2022 – doradztwo zawodowe dla klasy V,  

7. Harmonogram działań na rok szkolny 2021/2022 – doradztwo zawodowe dla klasy VII 

i VIII.



                  Załącznik nr 1 

Harmonogram działań na rok szkolny 2021/2022 

Doradztwo zawodowe dla oddziału przedszkolnego 0  „a” (3 -, 4 -, 5 – latki) 

Treści programowe Tematyka działań Sposoby realizacji (metody, formy ) Odpowiedzialni 
Termin 

realizacji 

1. Poznanie 

własnych zasobów 
Wychowanie przedszkolne  

To jestem ja. Moja grupa – moje 

ulubione zajęcia, zainteresowania, 

predyspozycje, talenty, aktywności, 

marzenia, moi koledzy, moje 

otoczenie. 

Zajęcia dydaktyczne, pogadanki, zabawy swobodne 

i tematyczne w kącikach zainteresowań, scenki 

sytuacyjne, dramowe  

Metody: aktywizujące, słowne, oglądowe, czynne 

Formy pracy: praca indywidualna, zbiorowa 

Aleksandra 

Wardeńska 

cały rok 

Język angielski 

I like…, I can… 

Wskazywanie tego, co lubię, co 

potrafię robić. 

Metody: aktywizujące, słowne, oglądowe, czynne 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Ilona Kaźmierczak cały rok 

2. Świat zawodów 

i rynek pracy 
Wychowanie przedszkolne  

Poznajemy zawody -  w mojej 

miejscowości, otoczeniu, moich 

dziadków, rodziców i nie tylko. 

Zajęcia dydaktyczne, pokaz różnych zawodów, 

pogadanka, kalambury, rozwiązywanie zagadek 

o zawodach, zabawy swobodne i tematyczne 

w kącikach zainteresowań, spotkania 

z przedstawicielami różnych zawodów, w tym 

z rodzicami/ krewnymi dziećmi, wycieczki 

Metody: aktywizujące, słowne, oglądowe, czynne 

Formy pracy: praca indywidualna, zbiorowa 

Aleksandra 

Wardeńska 

cały rok 

Język angielski 

She is…, He is… - zawody moich 

rodziców, dziadków i… 

Metody: aktywizujące, słowne, oglądowe, czynne 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Ilona Kaźmierczak cały rok 



3. Rynek 

edukacyjny 

i uczenie się przez 

całe życie 

Wychowanie przedszkolne  

Gdy będę większy to... znam swoje 

prawa, obowiązki dotyczące edukacji. 

Zajęcia dydaktyczne, drama, opowiadanie, spotkania 

z absolwentami szkoły reprezentującymi różne 

zawody, zabawy swobodne i tematyczne w kącikach 

zainteresowań  

Metody: aktywizujące, słowne, oglądowe, czynne 

Formy: praca indywidualna, zbiorowa 

Aleksandra 

Wardeńska 

cały rok 

4. Planowanie 

własnego rozwoju 

i podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno-

zawodowych 

Wychowanie przedszkolne  

Kim będę, gdy dorosnę?- moje plany 

na przyszłość. 

Zajęcia dydaktyczne, pogadanka, praca plastyczna, 

drama, zabawy swobodne i tematyczne w kącikach 

zainteresowań, prace plastyczne.  

Metody: aktywizujące, słowne, oglądowe, czynne 

Formy pracy: praca indywidualna, zbiorowa 

Aleksandra 

Wardeńska  

cały rok 

Doradztwo zawodowe dla oddziału przedszkolnego 0 „b” 

Treści programowe Tematyka działań Sposoby realizacji (metody, formy) Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Poznanie 

własnych zasobów 
Wychowanie przedszkolne  

To jestem ja. Moja grupa. Niby tacy 

sami, a jednak inni – moje ulubione 

zajęcia, zainteresowania, talenty, 

aktywności, marzenia, moi koledzy, 

moje otoczenie, mój region. 

 

Zajęcia dydaktyczne, pogadanki, zabawy 

swobodne i tematyczne w kącikach zainteresowań 

Metody: aktywizujące, słowne, oglądowe, czynne 

Formy pracy: praca indywidualna, zbiorowa 

 

Renata 

Piontkowska 

Monika 

Serafińska 

 

cały rok 

Język angielski 

I like…, I can… 

Wskazywanie tego, co lubię, co 

potrafię robić. 

Metody: aktywizujące, słowne, oglądowe, czynne 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Ilona 

Kaźmierczsk 

cały rok 

2. Świat zawodów                 

i rynek pracy 
 

Wychowanie przedszkolne  

Poznajemy zawody - moich 

rodziców dziadków i ...  

Zajęcia dydaktyczne, pokaz różnych zawodów, 

pogadanka, kalambury, rozwiązywanie zagadek 

o zawodach, zabawy swobodne i tematyczne 

w kącikach zainteresowań, spotkania 

Renata 

Piontkowska 

Monika 

Serafińska 

cały rok 



Co z czego otrzymujemy? -  w mojej 

miejscowości, otoczeniu, regionie. 

z przedstawicielami różnych zawodów, w tym 

z rodzicami/ krewnymi dziećmi, wycieczki 

 Metody: aktywizujące, słowne, oglądowe, 

czynne 

Formy pracy: praca indywidualna, zbiorowa 

Język angielski 

She is…, He is… - zawody moich 

rodziców, dziadków i… 

Metody: aktywizujące, słowne, oglądowe, czynne 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Ilona 

Kaźmierczak 
cały rok 

3. Rynek 

edukacyjny                 

i uczenie się przez 

całe życie 

Wychowanie przedszkolne  

Moja praca i obowiązki... znam 

swoje prawa, obowiązki dotyczące 

edukacji. 

Zajęcia dydaktyczne, praca z obrazkiem, drama, 

opowiadanie, spotkania z przedstawicielami 

różnych zawodów, zabawy swobodne 

i tematyczne w kącikach zainteresowań 

Metody: aktywizujące, słowne, oglądowe, czynne 

Formy pracy: praca indywidualna, zbiorowa 

Renata 

Piontkowska 

Monika 

Serafińska 

cały rok 

4. Planowanie 

własnego rozwoju 

i podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno-

zawodowych 

Wychowanie przedszkolne  

Kim będę, gdy dorosnę? Mój 

wymarzony zawód - moje plany na 

przyszłość. 

 

Zajęcia dydaktyczne, projekt edukacyjny,       

pogadanka, kalambury, drama, zabawy swobodne 

i tematyczne w kącikach zainteresowań, prace 

plastyczne. 

Metody: aktywizujące, słowne, oglądowe, czynne 

Formy pracy: praca indywidualna, zbiorowa 

Renata 

Piontkowska 

Monika 

Serafińska 

cały rok 



Załącznik nr 2 

Harmonogram działań na rok szkolny 2021/2022 

Doradztwo zawodowe dla klasy I 

Treści programowe Tematyka działań Sposoby realizacji (metody, formy) Odpowiedzialni 
Termin 

realizacji 

1. Poznanie 

własnych 

zasobów 

Edukacja wczesnoszkolna 

„O czym marzę?” „W czym jestem dobry? Jaki 

mam talent? 

 pogadanki na temat zainteresowań, 

wypowiedzi swobodne, rozmowy kierowane, 

zabawy swobodne i tematyczne - scenki 

dramowe 

Metody: słowna, oglądowa, czynna 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Laura Adamiak cały rok 

Język angielski 

Can you dance? Czy potrafisz tańczyć? 

Wprowadzenie czasownika can. 

 opisywanie własnych zainteresowań 

i określenie, w jaki sposób może je rozwijać, 

podawanie przykładów swoich mocnych stron 

w różnych obszarach 

Metody: słowna, oglądowa, czynna 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Ilona Kaźmierczak I semestr 

2.  Świat 

zawodów i 

rynek pracy. 

Edukacja wczesnoszkolna 

Zawody moich rodziców i osób z najbliższego 

otoczenia. 

 przedstawianie charakterystyki wybranych 

zajęć i zawodów ludzi znanych z miejsca 

zamieszkania oraz zawodów użyteczności 

publicznej: nauczyciel, policjant, strażak, 

lekarz, pielęgniarka, leśnik; 

Metody: słowna, oglądowa, czynna 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, praca 

w grupach 

Laura Adamiak  cały rok 



 pokaz różnych zawodów/ wycieczki, 

pogadanki, układanie i zapisywanie zdań, 

formułowanie pytań –wywiad, pisanie notatki 

z wykorzystaniem aplikacji komputerowej, 

rozwiązywanie zagadek o zawodach, zabawy 

tematyczne - dialogi, spotkania 

z przedstawicielami różnych zawodów - 

z rodzicami/ krewnymi/ ludźmi z najbliższego 

otoczenia. 

Język angielski 

My mum is a nurse. Moja mama jest pielegniarką. 

Poznanie podstawowych zawodów, podawanie 

nazw zawodów wykonywanych przez osoby w 

bliższym i dalszym otoczeniu 

Metody: słowna, oglądowa, czynna 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Ilona Kaźmierczak II 

semestr 

3. Rynek 

edukacyjny                 

i uczenie się 

przez całe życie 

Edukacja wczesnoszkolna 

Dzisiaj jestem pierwszakiem, a będę .. 

 drama, opowiadanie, zabawy swobodne 

i tematyczne - scenki dramowe; 

 współpraca z kolegami, wymiana pomysłami i  

 

Metody: słowna, oglądowa, czynna 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Laura Adamiak  cały rok 

Język angielski 

 I am the best. Wprowadzenie podstawowych 

przymiotników.  

 Wymienianie różnych źródeł wiedzy 

i podejmowanie prób korzystania z nich, 

odkrywanie zalety uzyskiwania dobrych ocen 

w szkole, doświadczeniami; 

Metody: słowna, oglądowa, czynna 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Ilona Kaźmierczak I semestr 



4. Planowanie 

własnego 

rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno-

zawodowych 

Edukacja wczesnoszkolna 

Kim zostanę w przyszłości? 

 pogadanki, prace plastyczne, zabawy 

tematyczne  

 scenki dramowe;  

Metody: słowna, oglądowa, czynna 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Laura Adamiak cały rok 

Język angielski 

My mum is a nurse. Moja mama jest pielegniarką. 

 Opowiadanie, kim chciałby zostać i co 

chciałby robić, próbowanie samodzielnego 

podejmowania decyzji w sprawach 

związanych bezpośrednio z własną osobą. 

Metody: słowna, oglądowa, czynna 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Ilona Kaźmierczak I semestr 



Załącznik nr 3 

Doradztwo zawodowe dla klasy II 

Treści programowe Tematyka działań Sposoby realizacji (metody, formy) Odpowiedzialni 
Termin 

realizacji 

1. Poznanie 

własnych 

zasobów 

Edukacja wczesnoszkolna 

Jesteśmy mistrzami. Mamy zainteresowania. 

 opisywanie własnych zainteresowań 

i określenie, w jaki sposób może je rozwijać;  

 podawanie przykładów swoich mocnych 

stron w różnych obszarach 

działania praktyczne, ekspresja plastyczna, 

scenki sytuacyjne, zabawa grupowa, 

indywidualne wypowiedzi z elementami 

prezentacji 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Małgorzata 

Chrzuszcz 

w ciągu 

roku 

Język angielski 

I can …Ja potrafię.  

Wskazywanie czynności, które potrafię 

wykonywać a których nie, 

 pogadanki na temat zainteresowań, 

wypowiedzi swobodne, rozmowy kierowane. 

Metody: słowna, oglądowa, czynna 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Ilona 

Kaźmierczak 

II semestr 

2. Świat zawodów 

i rynek pracy 
 

Edukacja wczesnoszkolna 

Praca w życiu człowieka. Poznajemy zawody 

ludzi, których spotkaliśmy w... 

 odgrywanie różnych ról zawodowych 

w zabawie; 

 podawanie nazw zawodów wykonywanych 

przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu 

oraz opisuje podstawową specyfikę pracy 

w wybranych zawodach 

 zabawy symulacyjne pracy zawodowej  

w zawodach reprezentowanych przez rodziców, 

znajomych, zagadki, wycieczki. 

Metody: ekspresja ruchowa, rozmowa 

kierowana, zabawa naśladowcze 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Małgorzata 

Chrzuszcz 

w ciągu 

roku 



Język angielski 

What’s the matter? Poznajemy nazwy 

problemów zdrowotnych. 

Poznanie zawodu lekarza, omówienie zakresu 

jego pracy, pogadanka. 

Metody: słowna, oglądowa, czynna 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Ilona 

Kaźmierczak 

I semestr 

3. Rynek 

edukacyjny 

i uczenie się 

przez całe życie 

Edukacja wczesnoszkolna 

Poszukuję, gdy nie wiem. 

 wskazywanie treści, których dziecko lubi się 

uczyć, oraz uzasadnianie potrzeby uczenia 

się i zdobywania nowych umiejętności; 

 wymienianie różnych źródeł wiedzy 

i podejmowanie prób korzystania z nich 

Gry symulacyjne, autoprezentacja, ekspresja 

twórcza, burza mózgów, oglądowa, czynna, 

mapa myśli 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Małgorzata 

Chrzuszcz 

w ciągu 

roku 

Język angielski 

Poznajemy sposoby odżywiania się zwierząt  

i śpiewamy piosenkę „Different pets, different 

food.” 

Wykonujemy papierową torbę lekarską 

 i odgrywamy scenki : U doktora.  

Wykorzystanie pracy zespołowej w procesie 

uczenia się, współpraca z kolegami, wymiana 

pomysłami i doświadczeniami. 

Metody: słowna, oglądowa, czynna 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Ilona 

Kaźmierczak 

II semestr 

4. Planowanie 

własnego 

rozwoju 

i podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno-

zawodowych 

Edukacja wczesnoszkolna 

Kim zostanę w przyszłości? 

 opowiadanie, kim chciałby zostać i co 

chciałby robić; 

 próbowanie samodzielnego podejmowania 

decyzji w sprawach związanych 

bezpośrednio z własną osobą. 

Metody: rozmowa, ekspresja twórcza, zabawy 

dydaktyczne, pantomima 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Małgorzata 

Chrzuszcz 

 

w ciągu 

roku 



Język angielski 

Poznajemy wartości związane z historyjką 

nr.1,2,3,3. Wykonujemy rysunki ilustrujące dane 

zajęcie. 

Swobodne wypowiadanie się kim chciałbym 

zostać w przyszłości. Świadome planowanie 

swojej przyszłości. 

Metody: słowna, oglądowa, czynna 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Ilona 

Kaźmierczak 

I semestr 



Załącznik nr 4 

Doradztwo zawodowe dla klasy III 

Treści programowe Tematyka działań Sposoby realizacji (metody, formy) Odpowiedzialni 
Termin 

realizacji 

1. Poznanie 

własnych 

zasobów 

Edukacja wczesnoszkolna 

Jaki jestem? Praca rodziców. 

 praca w życiu człowieka, intuicyjne określanie 

wartości pracy w szkole  i w domu; zawody 

rodziców; 

 odkrywanie własnych talentów w działaniach 

domowych i szkolnych. 

działania praktyczne, ekspresja plastyczna, 

scenki sytuacyjne, zabawa grupowa, 

indywidualne wypowiedzi z elementami 

prezentacji. 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa. 

Alicja 

Ziółkowska 

W ramach 

realizacji 

zajęć 

dydaktyczn

ych 

Język angielski 

I get up. Nazywamy czynności dnia codziennego.  

Określenie swoich upodobać, wiara we własne 

możliwości, budowanie wizerunku. 

Metody: słowna, oglądowa, czynna 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Ilona 

Kaźmierczak 

I semestr 

2. Świat zawodów    

i rynek pracy 

Edukacja wczesnoszkolna 

Czy marzenia pomagają w wyborze zawodu? 

 poznanie karier zawodowych znanych osób 

świata nauki, biznesu, rozrywki; 

 określanie w ekspresji plastycznej lub słownej 

własnych marzeń do realizacji w dorosłym 

życiu. 

spotkania warsztatowe ze znanymi postaciami 

lub znajomymi, którzy marzyli o 

wykonywaniu zawodu i byli lub są obecnie 

specjalistami tych zawodów, rozmowa 

kierowana, zabawa grupowa, ekspresja 

plastyczna 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa. 

Alicja 

Ziółkowska 

W ramach 

realizacji 

zajęć 

dydaktycz- 

nych 



Język angielski 

Poznajemy przedmioty i osoby związane z teatrem 

i przygotowywaniem przedstawienia . 

Podanie różnych zawodów związanych z teatrem, 

charakterystyka umiejętności potrzebnych do 

danych zawodów 

Metody: słowna, oglądowa, czynna 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

 

Ilona 

Kaźmierczak 

II semestr 

3. Rynek 

edukacyjny 

i uczenie się 

przez całe życie 

Edukacja wczesnoszkolna 

Nauka w szkole – czy może być przyjemna? 

 wykorzystanie umiejętności czytania i liczenia, 

wiedzy przyrodniczej  w życiu codziennym; 

 odkrywanie zalet uzyskiwania dobrych ocen w 

szkole (nagrody rodziców, nauczycieli, 

stypendia itp.). 

działania praktyczne, ekspresja plastyczna, 

scenki sytuacyjne, warsztaty, gry symulacyjne. 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Alicja 

Ziółkowska 

W ramach 

realizacji 

zajęć 

dydaktycz- 

nych 

Język angielski 

 I can use my computer. Nazywamy czynności 

związane z używaniem komputera. 

Do czego służy komputer, komputer moim 

sprzymierzeńcem w uczeniu się, jak wykonać 

fiszki. Rozwijanie umiejętności uczenia się.  

Metody: słowna, oglądowa, czynna 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Ilona 

Kaźmierczak 

II semestr 

4. Planowanie 

własnego 

rozwoju 

i podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno-

zawodowych 

Edukacja wczesnoszkolna 

Kim zostanę w przyszłości? 

Uczeń: 

 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby 

robić w przyszłości; 

 planuje swoje działania (lub działania grupy), 

wskazując na podstawowe czynności/zadania 

niezbędne do realizacji celu;  

 próbuje samodzielnie podejmować decyzje 

w sprawach związanych bezpośrednio z jego 

osobą. 

pogadanka, praca plastyczna, drama, rozmowa, 

ekspresja twórcza, zabawy dydaktyczne, 

pantomima 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa. 

Alicja 

Ziółkowska 

W ramach 

realizacji 

zajęć 

dydaktyczn

ych 



Język angielski 

I like do exercises.  Poznajemy czynności 

związane z treningiem sportowym, użycie 

czasowników: like,can.do 

Kim zostanę w przyszłości? A może trenerem? 

Opowiadanie, kim chciałby zostać i co chciałby 

robić. Opisuje swoją wymarzoną przyszłość.  

Metody: słowna, oglądowa, czynna 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Ilona 

Kaźmierczak 

I semestr 



Załącznik nr 5 

Harmonogram działań na rok szkolny 2021/2022 

Doradztwo zawodowe dla klas IV 

Treści programowe Tematyka działań Sposoby realizacji (metody, formy) Odpowiedzialni 
Termin 

realizacji 

1. Poznanie 

własnych 

zasobów 

Język angielski 

Temat: Who are you? Dane personalne.  

 Podawanie danych personalnych, 

przedstawianie się w języku angielskim. 

 Uzyskiwanie i przekazywanie danych 

osobowych. 

Metody: pogadanka, wykład praca 

indywidualna, praca w grupach, burza 

mózgów. 

Ilona Kaźmierczak I semestr 

Język niemiecki 

Temat: Nazwy czynności, które chętnie 

wykonujemy w czasie wolnym. 

Temat: Opowiadamy o tym, jak spędzamy czas 

wolny. 

Temat: Nasze zainteresowania. 

Lekcja przedmiotowa – klasa IV 

Metody: wykład, pogadanka, praca 

indywidualna, burza mózgów, metoda 

ćwiczeniowa. 

Barbara Kępa I semestr 

Plastyka 

Moje zainteresowania, ulubione zajęcia, 

zainteresowania, predyspozycje, talenty, 

aktywności. 

Podczas zadań i działań plastycznych 

i muzycznych. 

Renata Piontkowska Cały rok 

Muzyka 

Moje zainteresowania, ulubione zajęcia, 

zainteresowania, predyspozycje, talenty, 

aktywności. 

Podczas zadań i działań plastycznych 

i muzycznych. 

Renata Piontkowska Cały rok 

Język polski 

„Gdy kapią łzy. O uczuciach i refleksjach w 

wierszu” Juliana Kornhausera,,,Wyciągnięta 

ręka” 

nazywanie emocji oraz wartości: człowiek, 

tolerancja, empatia 

Urszula 

Jarentowska   

XI 



Lekcja wychowawcza 

Temat: Ja w grupie. 
 zaprezentowanie mocnych i słabych 

stron przez uczniów, odgrywanie ról 
Ilona Kaźmierczak X 

Technika 

Temat: Wypadki na drogach. 

Uczeń: 

 Zapozna się z pracą ratownika 

medycznego. 

Metody: pogadanka 

Formy pracy: indywidualna, grupowa, 

zbiorowa. 

Dorota Czerniak II semestr 

Informatyka  
Temat: Wizytówka 

Na tej lekcji uczniowie korzystając z własnych 

zasobów wykonują wizytówkę. 

Metody: pogadanka, pokaz, demonstracja   

Formy pracy: indywidualna 

Magdalena 

Tomczyk 

 

I semestr 

Wychowanie do życia w rodzinie 

Temat: Zasady i normy – funkcje 

wychowawcza i socjalizacyjna. 

Uczeń: 

1.1 wskazuje swoje mocne strony oraz 

możliwości ich wykorzystania w różnych 

dziedzinach życia. 

Pogadanka na temat: rola rodziny 

w rozwijaniu zdolności i talentów oraz 

przyswajaniu norm moralnych. 

Katarzyna 

Bednarkiewicz 

IX 

 

Wychowanie do życia w rodzinie 

Temat: Jesteśmy razem - funkcje rekreacyjno-

towarzyska, kulturowa i ekonomiczna. 

Uczeń: 

określa własne zainteresowania i uzdolnienia 

oraz kompetencje. 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i 

uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem 

zaciekawienia odbiorców. 

prezentacja nt. wypoczynku i rozwijania 

swoich pasji i zainteresowań; ćwiczenie 

indywidualne –ułożenie  szczegółowego 

programu na weekend z uwzględnieniem 

własnych zainteresowań i uzdolnień. 

Katarzyna 

Bednarkiewicz 

IX 

2. Świat zawodów 

i rynek pracy 

Język angielski 

Temat: At the shop. Dialogi w sklepie.  

Sprzedawanie i kupowanie, rola i obowiązki 

sprzedawcy, opis dostępnych środków 

płatniczych. 

Metody: pogadanka, wykład praca 

indywidualna, praca w grupach, burza 

mózgów, odgrywanie dialogów. 

Ilona Kaźmierczak I semestr 



Język polski 

1. Nasze fonetyczne troski…”. Samogłoski i 

spółgłoski.  

2. Omawianie lektur obowiązkowych w klasie 

IV. 

3. Niezwykłe marzenia o lataniu- ,,Kajko i 

Kokosz”. 

4. „Bądź mądry, pisz wiersze… O poezji i 

poezjowaniu”. Joanna Kulmowa, ,,Moje 

próżnowanie”. 

5. Film stary jak świat”. Witold Bobiński ,,Idę 

do kina”. 

6. „Opowiem wam, jak zaginął…”. 

Małgorzata Strękowska-Zaremba 

,,Detektyw Kefirek”. 

 zapoznanie z zawodem logopedy, 

laryngologa- prezentacja. 

 wykonanie lapbooków, prezentacji, 

odgrywanie ról, poznanie zawodów 

bohaterów książek 

 poznanie zawodu pilota poprzez 

omówienie postawy bohaterów książki 

 zapoznanie z zawodem poety, pisarza , 

 zabawa w poetę (tworzenie poezji) 

 zapoznanie z historią kina oraz ze 

słownictwem dotyczącym sztuki 

filmowej 

  zaprezentowanie zawodu detektywa 

Urszula 

Jarentowska 

IX 

 

wg rozkładu 

zajęć języka 

polskiego 

XII 

 

III 

 

IV 

 

IV 

Wychowanie do życia w rodzinie 

Temat: Rodzi się dziecko. 

(lekcja osobno dla dziewcząt i chłopców 

Uczeń: 

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje 

przykłady zawodów charakterystycznych dla 

poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich 

uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy 

w zawodach. 

Wykład z prezentacją multimedialną, 

kalambury, pogadanka  (osoby 

wspierające kobietę w okresie ciąży, 

w czasie porodu oraz po porodzie: 

ginekolog, położna, stomatolog, lekarz 

rodzinny). 

Katarzyna 

Bednarkiewicz 

IX 

3. Rynek 

edukacyjny 

i uczenie się 

przez całe życie 

Język angielski 

Temat: Do you go out?  What have to do every 

day? 

Rozmawianie o obowiązkach i zajęciach w 

czasie przebywania w szkole i w czasie 

wolnym. Obowiązki domowe. 

Metody: aktywizujące, pogadanka, 

wykład praca indywidualna, praca 

w grupach, burza mózgów. 

Ilona Kaźmierczak II semestr 



Lekcja wychowawcza 

Temat: Mój autorytet. 
-pogadanka: ,,Mój autorytet”, dostrzeganie 

wpływu innych ludzi na kształtowanie 

osobowości i drogi życiowej 

Ilona Kaźmierczak  II 

Technika  

Temat: Bezpieczeństwo przede wszystkim. 

Uczeń: 

 pozna wpływ postępu technicznego na 

funkcjonowanie człowieka.  

 dowie się o tym, jak zwiększyć 

bezpieczeństwo w budynkach 

użyteczności publicznej. 

Metody: pogadanka, praca z tekstem. 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa. 

Dorota Czerniak I semestr 

Matematyka 

Temat: Obliczamy pole prostokąta  

Uczeń:  

 korzysta z różnych źródeł wiedzy,   

 wskazuje różne sposoby zdobywania 

wiedzy, 

 wdraża się do samokształcenia.  

Metody: poszukująca, pogadanka, praca 

z tekstem i instrukcją. 

Formy pracy: praca indywidualna, 

zbiorowa i grupowa. 

Dorota Czerniak I semestr 

Informatyka 

Temat: Książka z obrazkami 

Składanie wydrukowanych dokumentów we 

wspólną publikację. 

Metody: elementy metody projektu.  

Formy pracy: indywidualna, grupowa, 

zbiorowa. 

Magdalena 

Tomczyk 
I semestr 

Wychowanie do życia w rodzinie 

Temat: Zasady i normy - funkcje 

wychowawcza i socjalizacyjna. 

Uczeń: 

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi 

się uczyć 

Zdania niedokończone ukierunkowane na 

proces samorozwoju: „Moimi najbardziej 

ulubionymi przedmiotami szkolnymi są…” 

Katarzyna 

Bednarkiewicz 

IX 

 

 

 

4. Planowanie 

własnego 

rozwoju i 

podejmowanie 

Język angielski 

Temat: Future forms. Stosowanie konstrukcji z 

will, be going to.  

Metody: aktywizujące,  pogadanka, 

wykład praca indywidualna, praca 

w grupach, burza mózgów, ćwiczenia 

praktyczne. 

Ilona Kaźmierczak II semestr 



decyzji 

edukacyjno-

zawodowych 

Przedstawianie planów na przyszłość. 

Formułowanie wypowiedzi na temat przyszłej 

szkoły , zawodu.  

Lekcja wychowawcza 

Temat: Moje zainteresowania. 
autorefleksje uczniów, portfolio. Ilona Kaźmierczak maj 2022 

Wychowanie fizyczne 

Temat: Planujemy swój rozkład dnia. 

Uczeń: 

 opracowuje rozkład dnia, uwzględniając 

proporcje między pracą a wypoczynkiem, 

wysiłkiem umysłowym a fizycznym, 

rozumiejąc rolę wypoczynku 

w efektywnym wykonywaniu pracy 

zawodowej. 

Metody: pogadanka, wykład, praca 

indywidualna, praca w grupach, burza 

mózgów. 

 

Formy pracy: praca indywidualna 

i zbiorowa. 

Katarzyna Korycka Na bieżąco, 

wg potrzeb 

Technika  

Temat: W podróży  

Uczeń: 

 zapozna się z zawodami związanymi 

z  podróżami różnymi środkami transportu. 

 uświadomi sobie, że w pracy w wielu 

zawodach związanych z podróżami jest 

konieczna znajomość języków obcych 

Metody: pogadanka, praca z tekstem, 

praca z materiałem ilustracyjnym. 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa. 

Dorota Czerniak I semestr 

Informatyka 

Temat: Książka z obrazkami 

Na tej lekcji uczniowie dowiadują się, iż 

zdobyta wiedza o składaniu książki z obrazkami 

ma wykorzystanie w wielu zawodach.  

Metody: pogadanka, pokaz, demonstracja   

Formy pracy: indywidualna 

Magdalena 

Tomczyk 

I semestr 

Matematyka 

Temat: Dodajemy ułamki dziesiętne.  

Uczeń:  

Metody: praca z tekstem, pogadanka, 

ćwiczeniowa. 

Dorota Czerniak II semestr 



 opowiada o swoich planach edukacyjno-

zawodowych,  

 planuje swoje działania lub działania 

grupy, 

 próbuje samodzielnie podejmować 

decyzje. 

Formy pracy: praca indywidualna 

i zbiorowa. 

 

Wychowanie do życia w rodzinie 

Temat: Jesteśmy razem – funkcje rekreacyjno 

– towarzyska, kulturowa i ekonomiczna. 

 

Uczeń: 

4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-

zawodowych 

 

Rozmowa kierowana nt. czas wolny 

okazją do odkrywania talentów, 

rozwijania pasji, zainteresowań 

i hobby; ćwiczenie indywidualne 

„Ciekawy weekend” – zaplanowanie  

programu na sobotę i niedzielę. 

Katarzyna 

Bednarkiewicz 

X 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 

Harmonogram działań na rok szkolny 2021/2022 

Doradztwo zawodowe dla klas V 

Treści programowe Tematyka działań Sposoby realizacji (metody, formy) Odpowiedzialni 
Termin 

realizacji 

1. Poznanie 

własnych 

zasobów 

Język angielski  

Temat: I often tidy my room 

Udział w pracach domowych. 

 wypowiadanie się na temat prac 

domowych wykonywanych przez rożnych 

członków rodziny, samodyscyplina, 

obowiązkowość, regularność. 

 praca nad sobą, wyznaczanie sobie celów. 

Metody: pogadanka, wykład praca 

indywidualna, praca w grupach, burza 

mózgów. 

Ilona Kaźmierczak I semestr 

Język niemiecki 

Temat: Nazwy czynności, które chętnie 

wykonujemy w czasie wolnym. 

Temat: Opowiadamy o tym, jak spędzamy czas 

wolny. 

Temat: Nasze zainteresowania. 

Lekcja przedmiotowa. 

Metody: wykład, pogadanka, praca 

indywidualna, praca w grupach, burza 

mózgów, metoda ćwiczeniowa. 

Barbara Kępa I semestr 

Plastyka 

Moje zainteresowania, ulubione zajęcia, 

zainteresowania, predyspozycje, talenty, 

aktywności. 

Podczas zadań i działań plastycznych 

i muzycznych. 

Renata Piontkowska Cały rok 

Muzyka 

Moje zainteresowania, ulubione zajęcia, 

zainteresowania, predyspozycje, talenty, 

aktywności. 

Podczas zadań i działań plastycznych 

i muzycznych. 

Renata Piontkowska Cały rok 

Język polski 

Temat: Tylko nudziarze nie mają marzeń – 

K. Majgier „Przebój na pięć”. 

Metody: ćwiczeń praktycznych, dyskusja, 

praca z tekstem, pogadanka, elementy 

dramy. 

Formy pracy: praca indywidualna, 

grupowa oraz z całą klasą. 

Urszula 

Jarentowska 

I semestr 



Wychowanie fizyczne 

Temat: I Ty możesz zostać piłkarzem.  
Metody: pogadanka, wykład, twórcza – 

portfolio. Praca indywidualna, grupowa. 

Katarzyna Korycka II semestr 

Technika 

Temat: Pismo techniczne. 
Na tej lekcji dzieci dowiadują się, iż 

zdobyta umiejętność posługiwania się 

pismem technicznym ma wykorzystanie w 

wielu zawodach. 

Metody: pogadanka, pokaz, demonstracja    

Formy pracy: indywidualna 

Dorota Czerniak II semestr 

Informatyka  

Temat: Jak powstaje film ze zdjęć? 
Na tej lekcji dzieci korzystając z własnych 

zasobów wykonują film. 

Metody: pogadanka, pokaz, demonstracja    

Formy pracy: indywidualna 

Magdalena 

Tomczyk 

 

II semestr 

Wychowanie do życia w rodzinie 

Uczeń: 
1.1 wskazuje swoje mocne strony oraz 

możliwości ich wykorzystania w różnych 

dziedzinach życia. 

Temat: Rodzina – moje okno na świat. 

1.1określa własne zainteresowania i 

uzdolnienia oraz kompetencje. 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i 

uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem 

zaciekawienia odbiorców. 

Temat: Zaplanuj odpoczynek 

 

 

Praca w grupach: „Rodzinne 

drogowskazy” (rola rodziny w rozwijaniu 

zdolności i talentów oraz przyswajaniu 

norm moralnych. 

 

Praca w grupach: reklama dobrego 

odpoczynku z uwzględnieniem potrzeby 

rozwijania swoich pasji, zainteresowań 

i hobby. 

Katarzyna 

Bednarkiewicz 

 

 

IX 

 

 

 

X 

Geografia  

Temat: Krajobraz najbliższej okolicy 

Uczeń: 

 opisuje cechy krajobrazu najbliższej 

okolicy 

 określa położenie najbliższej okolicy na 

mapie Polski 

 dokonuje oceny krajobrazu najbliższego 

otoczenia szkoły pod względem jego 

Na tej lekcji dzieci korzystając z własnych 

zasobów wykonują projekt. 

Metody: pogadanka, pokaz, praca z mapą, 

demonstracja    

Formy pracy: indywidualna, praca 

w grupie 

Ewa Wojtczak I - II 



piękna oraz ładu i estetyki 

zagospodarowania, a także proponuje 

zmiany w jego zagospodarowaniu 

 prezentuje projekt planu 

zagospodarowania terenu wokół szkoły 

2.  Świat zawodów 

i rynek pracy 

Język angielski 

Temat: Math is more difficult than English. 

Przedmioty szkolne 

 jakie przedmioty zrealizują moją ścieżkę 

edukacyjną, w których przedmiotach 

jestem dobry, 

 przypisywanie zawodów do przedmiotów. 

My town 

Sklepy w moim mieście. 

 nazwy zawodów i miejsc pracy, 

wyjaśnienie czym zajmuje się dany zawód. 

Metody: pogadanka, wykład praca 

indywidualna, praca w grupach, burza 

mózgów. 

Ilona Kaźmierczak II semestr 

Język niemiecki 

Temat: Nazwy zawodów. 

Temat: Zadawanie pytań o wykonywany 

zawód. 

Lekcja przedmiotowa. 

Metody: wykład, pogadanka, praca 

indywidualna, praca w grupach, burza 

mózgów, metoda ćwiczeniowa. 

Barbara Kępa I semestr 

Język polski 

Temat: Srebro to za mało! Podziękowanie. 
Metody: zajęcia ćwiczeniowe, praca 

z tekstem, burza mózgów 

Formy pracy: praca indywidualna, 

grupowa, praca z całą klasą 

Urszula 

Jarentowska 

II semestr 

Technika 

Temat: Cenny surowiec - drewno. 
Na tej lekcji dzieci poznają zawody 

związane z lasem. 

Metody: metoda aktywizująca – rybi 

szkielet, Praca z tekstem, praca 

z materiałem ilustracyjnym. 

Formy pracy: indywidualna, grupowa, 

zbiorowa. 

Dorota Czeerniak I semestr 

Informatyka 
Temat: Jak powstaje film ze zdjęć? 

Na tej lekcji uczniowie poznają zawody 

związane z produkcją filmu. 

Magdalena 

Tomczyk 

II semestr 



Metody: pogadanka, pokaz, demonstracja    

Formy pracy: indywidualna 

Matematyka 

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych. 

Uczeń: 

 poszerzy wiedzę na temat różnorodnych 

zawodów (istota zawodu – czynności, 

warunki pracy, wymagania, jakie stawia 

dany rodzaj zawodu przed kandydatem), 

 wyjaśni, jaka jest rola pieniądza we 

współczesnym świecie i jego związek 

z pracą. 

Metody: ćwiczeń praktycznych, praca 

z tekstem. 

Formy: praca indywidualna, grupowa, 

praca z całą klasą. 

Dorota Czerniak I semestr 

Zajęcia z wychowawcą 

Temat: Poznajemy świat zawodów. 
Metody: pogadanka, praca w grupach, 

praca w parach, kryształ wartości. 

Urszula 

Jarentowska 

I semestr 

Historia 

Temat: W teatrze i na igrzyskach.. 
Metody: pogadanka praca pod 

kierunkiem, praca z e-podręcznikiem 

Małgorzata 

Krawczyk 

I semestr 

Wychowanie do życia w rodzinie 

Uczeń: 

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje 

przykłady zawodów charakterystycznych dla 

poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich 

uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy 

w zawodach (ginekolog, urolog, dermatolog, 

kosmetyczka, stomatolog, psycholog itp.) 

Temat: Dbam o higienę. 

Temat: Zdrowy styl życia. 
  

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory 

zawodowe 

Temat: Porozmawiajmy – czym jest 

komunikacja międzyosobowa? 

Temat: Uprzejmość i uczynność.  

sprzyjają tworzeniu i pogłębianiu relacji 

międzyludzkich, są istotne w kontaktach 

z osobami z niepełnosprawnością 

 

 

 

 

Rozmowa kierowana, praca 

indywidualna ćwiczenia 

Wykład z prezentacją multimedialną 

 

 

Wykład z prezentacją multimedialną, praca 

w grupach: atuty sztuki porozumiewania 

się w rodzinie i jej wpływu na dalsze 

życie, również zawodowe. 
 

Asocjogram. Praca w grupach. 

Katarzyna 

Bednarkiewicz 

 

 

 

 

 

 

XII 

 

XII 

 

 

 

 

IX 

 

X 



Geografia 

Temat: Co powoduje zróżnicowanie stref 

krajobrazowych na świecie? 

Uczeń: 

 wyjaśnia znaczenie terminu: klimat 

 potrafi powiedzieć czym zajmuje 

meteorolog i klimatolog,  

 potrafi ocenić wartość pracy meteorologa i 

klimatologa 

 wyjaśnia różnicę między pogodą a 

klimatem 

 analizuje klimatogramy 

 przedstawia zróżnicowanie temperatury 

powietrza i opadów atmosferycznych na 

Ziemi na podstawie map klimatycznych 

 wyjaśnia dlaczego zróżnicowanie stref 

klimatycznych wpływa na różnorodność 

stref krajobrazowych. 

Metody: Rozmowa kierowana, dyskusja, 

pokaz multimedialny - zdjęcia, zdjęcia 

satelitarne huraganów, praca 

indywidualna, ćwiczenia praktyczne, 

Formy pracy: praca z całą klasą, 

praca indywidualna 

Ewa Wojtczak  III-IV 

3. Rynek 

edukacyjny 

i uczenie się 

przez całe życie 

Język angielski  

Temat: A taxi is more expensive than a coach. 

Środki transportu 

 kupowanie biletu, wydawanie reszty, 

komunikacja. 

 tworzenie map myślowych, chmurek 

pojęciowych. 

Metody: pogadanka, wykład praca 

indywidualna, praca w grupach, burza 

mózgów. 

Ilona Kaźmierczak II semestr 

Język polski 

Temat: Historia biblijna w drzewie lipowym 

wystrugana (A. Domańska „Historia żółtej 

ciżemki”). 

Metody: ćwiczeń praktycznych, 

poszukująca, pogadanka, praca z tekstem. 

Formy pracy: praca indywidualna, 

zbiorowa i grupowa. 

Urszula 

Jarentowska 

I semestr 

Biologia  

Temat: Jak poznawać biologię? – techniki 

uczenia się  

Zapoznanie z mnemotechnikami 

ułatwiającymi naukę przedmiotów 

przyrodniczych 

Alina Bartosik wrzesień 

Informatyka 

Temat: Posłuchaj i powiedz. 
Nagrywanie i odtwarzanie dźwięku. Magdalena 

Tomczyk 

I semestr 



Metody: elementy metody projektu.  

Formy pracy: indywidualna, grupowa, 

zbiorowa. 

Technika 

Temat: Cenny surowiec - drewno. 
Na tej lekcji dzieci poznają zawody 

związane z lasem. 

Metody: metoda aktywizująca – rybi 

szkielet, 

Praca z tekstem, praca z materiałem 

ilustracyjnym. 

Formy pracy: indywidualna, grupowa, 

zbiorowa. 

Magdalena 

Tomczyk 

I semestr 

Matematyka 

Temat: Obliczanie ułamka danej liczby. 

Uczeń:  

 korzysta z różnych źródeł wiedzy,   

 wskazuje różne sposoby zdobywania 

wiedzy, 

 wdraża się do samokształcenia. 

Metody: poszukująca, pogadanka, praca 

z tekstem i instrukcją. 

 

Formy pracy: praca indywidualna, 

zbiorowa i grupowa. 

Dorota Czerniak I semestr 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie 

Uczeń: 

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi 

się uczyć 

Temat: Gdzie dom, tam serce twoje 

 

 

Zdania niedokończone nt. „Jaki/jaka 

jestem?” 

Katarzyna 

Bednarkiewicz 

IX 

Geografia  

Temat: Krajobraz śródziemnomorski 

Uczeń: 

 wskazuje na mapie Europy państwa leżące 

nad Morzem Śródziemnym 

 śródziemnomorskiego 

 charakteryzuje świat roślin i zwierząt 

strefy śródziemnomorskiej 

 prezentuje życie mieszkańców strefy 

śródziemnomorskiej 

 podaje przykłady charakterystycznego 

budownictwa strefy śródziemnomorskiej 

 

Metody: pogadanka poszukująca, , praca 

z tekstami i zdjęciami znajdującymi się 

w Internecie, praca z komputerem, 

prezentacja. 

 

Formy pracy: zbiorowa - całą klasa, praca 

indywidualna,  

 

Ewa Wojtczak 

 

V 



 uzasadnia atrakcyjność turystyczną strefy 

śródziemnomorskiej, przywołuje 

przykłady 

 samodzielnie poszukuje informacji na 

powyższe tematy  i przygotowuję 

prezentacje multimedialną,  

 wdraża się do samokształcenia. 

4. Planowanie 

własnego 

rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno-

zawodowych 

Język angielski  

Temat:Math is more difficult than English. 

Przedmioty szkolne. 

 jakie przedmioty zrealizują moją ścieżkę 

edukacyjną, w których przedmiotach 

jestem dobry, 

 przypisywanie zawodów do przedmiotów. 

Temat: I’m going to have a party! 

Intencje i plany. 

 wyrażanie swoich przyszłych planów 

zawodowych. 

Metody: pogadanka, wykład praca 

indywidualna, praca w grupach, burza 

mózgów. 

Ilona Kaźmierczak II semestr 

Język polski 

Temat: Każdy ma swój biegun… do zdobycia 

(J. Mela „Poza horyzonty”). 

Metody: praca z tekstem, pogadanka, 

ćwiczeniowa, asocjogram. 

Formy pracy: praca indywidualna 

i zbiorowa. 

Urszula 

Jarentowska 

II semestr 

Wychowanie fizyczne 

Temat: Planujemy swój rozkład dnia. 

Uczeń - opracowuje rozkład dnia, 

uwzględniając proporcje między pracą 

a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym 

a fizycznym, rozumiejąc rolę wypoczynku 

w efektywnym wykonywaniu pracy 

zawodowej. 

Katarzyna Korycka Na bieżąco, 

wg potrzeb 

Technika 

Temat: Pismo techniczne. 
Na tej lekcji dzieci dowiadują się, iż 

zdobyta umiejętność posługiwania się 

pismem technicznym ma wykorzystanie 

w wielu zawodach. 

Metody: pogadanka, pokaz, demonstracja 

Formy pracy: indywidualna 

Dorota Czerniak II semestr 



Informatyka 

Temat: Posłuchaj i powiedz. 
Nagrywanie i odtwarzanie dźwięku. 

Metody: elementy metody projektu. 

Formy pracy: indywidualna, grupowa, 

zbiorowa. 

Magdalena 

Tomczyk 

 

I semestr 

Matematyka 

Temat: Dodawanie liczb całkowitych. 

Uczeń:  

 opowiada o swoich planach edukacyjno-

zawodowych,  

 planuje swoje działania lub działania 

grupy, 

 próbuje samodzielnie podejmować 

decyzje. 

Metody: praca z tekstem, pogadanka, 

ćwiczeniowa. 

Formy pracy: praca indywidualna 

i zbiorowa. 

Dorota Czerniak II semestr 

Wychowanie do życia w rodzinie 

Temat: Zaplanuj wypoczynek 

Uczeń: 

4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-

zawodowych 

 

Rozmowa kierowana nt. czas wolny 

okazją do rozwijania pasji, 

zainteresowań i hobby. 

Katarzyna 

Bednarkiewicz 

 

X 

 

Geografia  

Temat: Krajobrazy świata - lekcja 

powtórzeniowa 

Uczeń:  

 dokonuje oceny przydatności poznanych 

krajobrazów pod kątem  warunków życia 

człowieka, 

 potrafi odpowiedzieć na pytania: W której 

strefie krajobrazowej chciałbyś mieszkać 

i dlaczego?, Jaką działalność byś tam 

prowadził - czyli co byś robił?,  Czy miał 

byś tam szansę własnego rozwoju? 

Metody: elementy metody projektu,   

mapa mentalna 

Formy pracy: indywidualna, lub 

grupowa. 

Ewa Wojtczak VI 



Załącznik nr 7 

Harmonogram działań na rok szkolny 2021/2022 

Doradztwo zawodowe dla klas VII-VIII 

Treści 

programowe 
Tematyka działań Sposoby realizacji (metody, formy) Odpowiedzialni 

Termin 

realizacji 

1. Poznanie 

własnych 

zasobów 

Moje portfolio 

Gromadzić informacje o sobie (poznanie siebie, swoich 

zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji zawodowych, 

kompetencji,  wartości, mocnych i słabych strony, 

ograniczeń zawodowych) uzyskiwanych w trakcie cyklu 

zajęć. 

Klasa VII: 

1. Moje portfolio - gromadzenie informacji o sobie. 

Poznanie siebie, swoich zainteresowań, uzdolnień, 

predyspozycji zawodowych, kompetencji. 

2. Moje decyzje- trudności z podjęciem decyzji 

a trafność wyboru. 

3. Motywacja - co motywuje mnie do działania? 

4. Praca w zespole- jakie funkcje podejmuję w grupie? 

 

Karty pracy, burza mózgów, testy 

specjalistyczne,, filmy edukacyjne 

komputer 

 

Aleksandra 

Bartczak 

 

II 

semestr 

2. Świat 

zawodów 

i rynek pracy 

Wiedza o zawodach 

Wyszukiwanie i analizowanie informacji na temat 

zawodów oraz charakteryzowanie wybranych zawodów.  

Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. 

Wycieczka do zakładu pracy w celu poznania stanowiska 

pracy. 

Klasa VII: 

1. Świat zawodów - znalezienie miejsca dla siebie. 

Spotkanie i rozmowa z absolwentem naszej szkoły. 

2. Zawody XXI wieku. 

3. Predyspozycje niezbędne do wykonywania 

określonych czynności zawodowych. 

4. Planowanie własnej drogi zawodowej. 

5. Szkolnictwo ponadpodstawowe – typy szkół. 

 

Techniki informatyczne, projekcja 

filmów o zawodach. 

Zapraszanie przedstawicieli 

zawodów. 

Wycieczka do zakładu pracy 

Aleksandra 

Bartczak 

II 

semestr 



6. Którą szkołę wybrać, aby zdobyć wymarzony 

zawód? 

3. Rynek 

edukacyjny 

i uczenie się 

przez całe 

życie 

Szkolnictwo ponadpodstawowe 

Charakterystyka szkół ponadpodstawowych, określanie 

walorów szkół ,objaśnianie zasad rekrutacji do szkół, 

analiza ofert edukacyjnych Spotkania z dyrektorami 

szkół ponadpodstawowych. Udział w dniach otwartych. 

Spotkania z absolwentami. 

Klasa VIII: 

1. Którą szkołę wybrać, aby zdobyć wymarzony 

zawód 

2. Czym kierować się przy wyborze szkoły. Szkoła 

blisko czy daleko? 

3. Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

4. Oferty edukacyjne. 

 

Rozmowa doradcza, analiza 

informatorów szkół średnich, 

wchodzenie na strony internetowe 

szkół. Spotkania z przedstawicielami 

wyjazdy do szkół 

Aleksandra 

Bartczak, 

rodzice 

II 

semestr 

4. Planowanie 

własnego 

rozwoju 

i podejmowa

nie decyzji 

edukacyjno-

zawodowych 

Kim chcę zostać w przyszłości? 

Planowanie własnej drogi zawodowej, nauka pisania CV, 

listu motywacyjnego, odgrywanie scenek symulujących 

rozmowę kwalifikacyjną, autoprezentacja. Poznanie 

praw i obowiązków pracowników. 

Klasa VIII: 

1. Nauka pisania CV, listu motywacyjnego. 

2. Rozmowa kwalifikacyjna. 

3. Prawa i obowiązki pracowników. Kodeks pracy 

4. Możliwości podnoszenia kwalifikacji. 

5. 5. Indywidualne rozmowy doradcze. 

 

Przygotowanie mapy celów, praca 

indywidualna, grupowa warsztaty, 

wypełnianie dokumentów 

wyszukiwanie informacji 

w Internecie. 

 

Aleksandra 

Bartczak 

 

II 

semestr 

Opracował:  

Zespół ds. Programu  

Wewnątrzszkolnego Systemu  

Doradztwa Zawodowego 

Zatwierdzam do realizacji 

 


