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CZĘŚĆ I
1.

2.

3.

Postawy prawne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w szkole:
o Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, poz. 59
o Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania.
o Rozporządzenie MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
o Rozporządzenie MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.
o Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach
Cel główny
Celem doradztwa zawodowego jest wspieranie dzieci, uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania samodzielnych
i odpowiedzialnych wyborów edukacyjnych i zawodowych opartych na znajomości i rozumieniu siebie, systemu edukacji
oraz rynku pracy.
Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole
Dyrektor:
• odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym;
• współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji „Programu realizacji WSDZ”;
• wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz doradztwa
zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi;
• zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa
zawodowego;
• organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań z zakresu orientacji zawodowej
i doradztwa zawodowego poprzez planowanie i przeprowadzanie działań mających na
celu poprawę jakości pracy placówki w tym obszarze.
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Doradca zawodowy/ nauczyciel koordynator doradztwa zawodowego w szkole:
• systematycznie diagnozuje zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa
zawodowego;
• prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy;
• opracowuje we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się
oddziałami, psychologami lub pedagogami, „Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
zawodowego” oraz koordynuje jego realizację;
• wspiera nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów,
w zakresie realizacji działań określonych w „Programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
zawodowego”;
• koordynuje działalność informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę, w tym gromadzi, aktualizuje
i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia.

Wychowawcy:
✓ określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
✓ eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami
programowymi doradztwa zawodowego;
✓ włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego;
✓ realizują tematy związane z doradztwem zawodowym na godzinach wychowawczych;
✓ wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej;
✓ współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci;
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✓ współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań
związanych z doradztwem zawodowym.

Nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej):
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania
z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;
współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć orientacji zawodowej
i doradztwa zawodowego dla uczniów;
przygotowują uczniów do udziału w konkursach np. zawodoznawczych;
prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe;
organizują w sali edukacji wczesnoszkolnej kąciki zawodoznawcze;
współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie
realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Specjaliści:
✓ określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
✓ włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez
siebie zajęcia dla uczniów;
✓ współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu orientacji
zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów;
✓ włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych
(informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty);
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✓ współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie
realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Nauczyciele-wychowawcy w świetlicy szkolnej:
✓ włączają w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji
zawodowej;
✓ rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnienia uczniów;
✓ wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w wyborze kierunku
kształcenia i zawodu;
✓ udzielają uczniom informacji o możliwościach korzystania z usług doradcy zawodowego.

Nauczyciel-bibliotekarz:
✓ współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie
realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;
✓ opracowuje, aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego;
✓ włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu
doradztwa zawodowego.

Inne osoby zatrudnione w szkole - pielęgniarka:
✓ udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów wybieranych
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przez uczniów;
✓ organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo oraz
kształtowania właściwych nawyków – adekwatnych do zawodów wybieranych przez
uczniów.

4.
4.1

Odbiorcy działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole:
Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej
A Cel preorientacji
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.

B. Treści programowe – cele szczegółowe
1. Poznanie siebie
Dziecko:
1.1 określa, co lubi robić;
1.2 podaje przykłady różnych zainteresowań;
1.3 określa, co robi dobrze;
1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.
2. Świat zawodów i rynek pracy
Dziecko:
2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;
2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które
wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;
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2.3 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których
dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;
2.4 podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób
twórczy i niekonwencjonalny;
2.5 opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Dziecko:
3.1 nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej);
3.2 nazywa czynności, których lubi się uczyć.
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych
Dziecko:
4.1 opowiada, kim chciałoby zostać;
4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie
Pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;
4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy
rówieśniczej.
C. Warunki i sposoby realizacji
Cele szczegółowe przewidziane są do realizacji:
a. podczas zajęć wychowania przedszkolnego (w ramach realizacji podstawy programowej);
b. podczas działań, które wynikają z rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej;
c. podczas innych działań związanych z preorientacją zawodową realizowanych w oddziałach przedszkolnych w szkole
i poza nią.
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4.2 Oddziały nauczania wczesnoszkolnego, klasy I-III
A. Cel orientacji zawodowej
Celem orientacji zawodowej w klasach I–III jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku
pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych
sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.
B. Treści programowe – cele szczegółowe
1. Poznanie siebie
Uczeń:
1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;
1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;
1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;
1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;
1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.
2. Świat zawodów i rynek pracy
Uczeń:
2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;
2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową
specyfikę pracy w wybranych zawodach;
2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;
2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;
2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;
2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Uczeń:
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3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;
3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;
3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych
Uczeń:
4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;
4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do
realizacji celu;
4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą
C. Warunki i sposób realizacji
Orientacja zawodowa w oddziałach klas I-III jest realizowana:
• podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
• w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
✓ bieżącą pracę z uczniami przez wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu prowadzoną
przez nauczycieli, nauczycieli wychowawców i specjalistów;
✓ zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów tj. pozostałe działania związane z doradztwem zawodowym
realizowane w szkole i poza nią;
✓ zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
4.3 Oddziały klas IV-VI
A. Cel orientacji zawodowej
Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi
zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz
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stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań
oraz pasji.
B. Treści programowe
1. Poznawanie własnych zasobów
Uczeń:
1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;
1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;
1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;
1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców
2. Świat zawodów i rynek pracy
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;
2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;
2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;
2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i
niekonwencjonalny;
2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Uczeń:
3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój
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indywidualny sposób nauki;
3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;
3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych
Uczeń:
4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;
4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji
celu;
4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.
C. Warunki i sposób realizacji
Orientacja zawodowa w oddziałach klas IV-VI jest realizowana:
• podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
• w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
✓ bieżącą pracę z uczniami przez wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu prowadzoną
przez nauczycieli, nauczycieli wychowawców i specjalistów;
✓ zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów tj. pozostałe działania związane z doradztwem zawodowym
realizowane w szkole i poza nią;
✓ zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
4.4 Oddziały klas VII-VIII
A. Cel doradztwa zawodowego
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Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do
odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych
i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy
i systemu edukacji.
B. Treści programowe
1. Poznawanie własnych zasobów
Uczeń:
1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;
1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);
1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających
z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;
1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;
1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je
w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;
1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.
2. Świat zawodów i rynek pracy
Uczeń:
2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając
kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;
2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;
2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego
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rynku pracy;
2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;
2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;
2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;
2.7 dokonuje autoprezentacji.
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Uczeń:
3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia,
korzystając z dostępnych źródeł informacji;
3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów;
3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji poza formalnej i nieformalnej;
3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych
Uczeń:
4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;
4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;
4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich
Sytuacjach korzystać z ich pomocy;
4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.
C. Warunki i sposób realizacji
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Doradztwo zawodowe w oddziałach klas VII i VIII jest realizowana:
• podczas zajęć z zakresu doradztwa zawodowego wynikających z ramowych planów nauczania, które są prowadzone przez
doradcę zawodowego gdzie doradca zawodowy prowadzący te zajęcia opracowuje rozkład zajęć dla oddziałów klas VII i VIII na
zajęcia dydaktyczne w wyznaczonej liczbie godzin wynikającej z ramowych planów nauczania zgodnie z przewidzianymi treściami
programowymi;
• podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
• w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
✓ bieżącą pracę z uczniami przez wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu prowadzoną
przez nauczycieli, nauczycieli wychowawców i specjalistów;
✓ zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów tj. pozostałe działania związane
z
doradztwem zawodowym realizowane w szkole i poza nią;
✓ zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
4.5 Rodzice
A. Odbiorcami działań realizowanych w zakresie „Programu działań WSDZ” w szkole są również rodzice. Działania
skierowane do rodziców są wyszczególnione w tabeli 1 zawierającej program realizacji działań WSDZ
na rok szkolny 2018/2019, sporządzone na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb.
4.6 Nauczyciele
A. Odbiorcami działań realizowanych w zakresie „Programu działań WSDZ” w szkole są także nauczyciele. Działania
skierowane do tej grupy odbiorców są wyszczególnione w tabeli 1 zawierającej program realizacji
działań WSDZ na rok szkolny 2018/2019, sporządzone na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb.
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5. Diagnoza potrzeb w zakresie realizacji programu WSDZ
Skuteczna realizacja działań z doradztwa zawodowego w szkole wymaga przeprowadzenia diagnozy potrzeb uczniów,
rodziców, nauczycieli, zasobów szkoły i sojuszników w otoczeniu społeczno-gospodarczym.
A. Metody diagnozy przyjęte w szkole:
• badanie ankietowe - ankieta diagnostyczna dla uczniów, rodziców, i nauczycieli
lub
• rozmowa z uczniami na lekcji wychowawczej
• rozmowa z rodzicami podczas spotkania z rodzicami
• rozmowa z nauczycielami podczas rady pedagogicznej
• diagnoza otoczenia społeczno-gospodarczego pod kątem kontynuowania i podjęcia współpracy
Decyzję, jakie metody diagnozy zostaną przyjęte, podejmuje szkoła.
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CZĘŚĆ II
1. Tabela 1. Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2020/2021
Termin realizacji
Lp.

Tematyka/działania

Metody i formy
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej

Osoby
odpowiedzialne

Oddział

1.

Nazwy zawodów.

odgrywanie ról, piosenka, wiersz

marzec/maj

Emilia Mizerska

0a

2.

Bezpiecznie do przedszkola. Praca
policjanta.

zagadki słuchowe, zabawa tematyczna, makieta
"Miasteczko ruchu drogowego"

wrzesień

Monika Ginter

0a

3.

Na pomoc! Praca strażaka,
policjanta i ratownika medycznego.

rozwiązywanie zagadek, historyjka obrazkowa,
zabawa tematyczna

wrzesień

Monika Ginter

0a

4.

Poznajemy pracę ogrodnika
i sadownika.

praca z wierszem "Warzywa", piosenka
"Jarzynowy wóz", zagadki, zabawy badawcze

wrzesień

Monika Ginter

0a

Monitoring

marzec
5.

U lekarza.

zabawa tematyczna

październik

Monika Ginter

0a

6.

Kto pracuje w szkole?

zabawy tematyczne, zagadki, odgrywanie ról

październik

Monika Ginter

0a

7.

Mały fotograf.

zabawa ruchowa, praca z wierszami "Album
rodzinny", "Żyrafa u fotografa" , zabawa
badawcza - robimy zdjęcia

listopad

Monika Ginter

0a
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8.

Muzykujemy.

praca z wierszem "Koncert", zabawy muzycznoplastyczne, piosenka "Skaczące nutki" , zabawa
badawcza - Co tak pięknie gra?, praca
techniczna - Moje instrumenty

listopad

Monika Ginter

0a

9.

Mali artyści:
W pracowni malarskiej.

praca z wierszem "Ballada o malarzu", zabawa
plastyczna - Jestem malarzem";
Plener malarski - zabawa plastyczna na świeżym
powietrzu;
praca z wierszem
"W pracowni rzeźbiarza"; zabawy ruchowe,
zabawa plastyczna - Gliniane rzeźby;
zabawa badawcza, zabawa twórcza - Robimy
film

listopad

Monika Ginter

0a

W pracowni rzeźbiarza.
Jak powstaje film animowanyrysunkowy? Poznajemy pracę
rysownika, grafika.

maj
listopad

10.

Ubrania na jesienne chłody.
Poznajemy pracę krawcowej,
hodowcy owiec, tkacza,
projektanta.

praca z wierszem "Dwie krawcowe”, zabawa
słownikowa - przybory krawieckie, zabawa
ruchowa, historyjka obrazkowa "Od owcy do
swetra", zabawa plastyczna - Zimowa moda

listopad

Monika Ginter

0a

11.

Na poczcie. Poznanie pracy
urzędników pocztowych.

wycieczka do urzędu pocztowego, rozmowa
z pracownikiem poczty, rozmowa na podstawie
ilustracji, zabawy tematyczne

październik

Monika Ginter

0a

praca z wierszem "Praca leśniczego", zabawa
dydaktyczna - Przez lornetkę, zabawy
tematyczne

grudzień

Monika Ginter

0a

12.

Pan leśniczy.

grudzień
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13.

W teatrze.
Jestem scenografem.
Jestem aktorem.

zabawy plastyczne, zabawy ruchowe ze
śpiewem, rozmowa na podstawie ilustracji,
zabawy tematyczne,
wyjazd do teatru na przedstawienie

luty

Monika Ginter

0a

14.

Mali archeolodzy.

zabawa dydaktyczna "Wyprawa
archeologiczna",
zabawa plastyczno-konstrukcyjna

luty

Monika Ginter

0a

15.

wycieczka do kwiaciarni

marzec

Monika Ginter

0a

16.

W kwiaciarni. Zapoznanie dzieci
z punktami usługowo-handlowymi.
Poznajemy pracę rolnika.

zabawy tematyczne, historyjka obrazkowa,
zabawy naśladowcze, zabawy dydaktyczne,
praca plastyczna

kwiecień

Monika Ginter

0a

17.

Poznajemy pracę bibliotekarza.

wycieczka do biblioteki, zabawy tematyczne,
zabawa plastyczna

maj

Monika Ginter

0a

18.

Zawód moich rodziców.

maj

Monika Ginter

0a

19.

U weterynarza.

rozmowa z dziećmi, zabawa dydaktyczna,
zabawa plastyczna
zabawy tematyczne, praca plastyczna

maj

Monika Ginter

0a

20.

Spotkania z przedstawicielami
różnych zawodów.

spotkanie z policjantem,
spotkanie z pielęgniarką, spotkanie z leśnikiem,
spotkanie ze strażakiem

Monika Ginter

0a

21.

Kim będę, gdy dorosnę.

konkurs plastyczny

październik
grudzień
kwiecień
maj
maj

Monika Ginter

0a

22.

23.

Prezentacja talentów z okazji Dnia
Dziecka.

prezentacje uczniów

Kto pracuje w mojej szkole?

pogadanka

Oddziały klas I – III
czerwiec

wrzesień

opiekunki SU
I. Pobojewska
W. Frankenstein
E. Modrzejewska

I-III
Ia
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24.

U logopedy.

praca z tekstem

październik

E. Modrzejewska

Ia

25.

Szkolna biblioteka.

wyjście do biblioteki

październik

E. Modrzejewska

Ia

26.

W pracowni artysty malarza.

praca plastyczna, pogadanka

listopad

E. Modrzejewska

Ia

27.

Kto pracuje w teatrze?

scenka teatralna

listopad

E. Modrzejewska

Ia

28.

W księgarni.

praca z tekstem, pogadanka

luty

E. Modrzejewska

Ia

29.

Chcę zostać astronautą.

praca z tekstem

marzec

E. Modrzejewska

Ia

30.

Strażacy w akcji.

lektura, wycieczka, prezentacja

kwiecień/maj

E. Modrzejewska

Ia

31.

U lekarza.

praca z wierszem

kwiecień

E. Modrzejewska

Ia

32.

Wielcy i mali odkrywcy.

praca z tekstem, zabawa ruchowa

luty

E. Modrzejewska

Ia

33.

Poznajemy pracę synoptyka.

październik

zabawa plastyczna

grudzień

36.

Poznajemy pracę weterynarza i
ornitologa.
O komiksie słów kilka (scenarzysta,
rysownik).
Kim jest wolontariusz?

praca z tekstem, WOŚP

styczeń

37.

Na stacji polarnej (praca polarnika.)

B. Kostrzewska
E. Wróblewska
B. Kostrzewska
E. Wróblewska
B. Kostrzewska
E. Wróblewska
B. Kostrzewska
E. Wróblewska
B. Kostrzewska
E. Wróblewska
B. Kostrzewska
E. Wróblewska
B. Kostrzewska
E. Wróblewska
B. Kostrzewska
E. Wróblewska
B. Kostrzewska
E. Wróblewska
B. Kostrzewska
E. Wróblewska

II a i b

34.

praca z tekstem, przygotowanie i prowadzenie
kalendarza pogody
praca z tekstem, zabawy ruchowe

35.

listopad

styczeń

39.

praca z tekstem lektury, praca plastyczna, film
edukacyjny
Klasa małych ratowników (ratownik praca z tekstem, film edukacyjny, scenki
górski).
dramowe
Mistrzowie pantomimy.
przygotowanie przedstawienia

40.

Kto jest kim na planie filmowym?

praca z tekstem i ilustracją, filmowe kalambury

luty

41.

Muzyka jest wszędzie. Z muzyką
przez wieki. Kompozytor.
Na zakupach.

zabawa „granie na zawołanie”, poznanie nazw
zawodów związanych z muzyką
zabawa „Co kupiłam/kupiłem?”

luty

38.

42.

styczeń
luty

marzec

II a i b
II a i b
II a i b
II a i b
II a i b
II a i b
II a i b
II a i b
II a i b
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43.

45.

Ślady przeszłości. Na tropie
zabytków.
Od projektu do realizacji. Praca
murarza i architekta.
Wiosenne prace w ogrodzie.

46.

Każdy może zostać sportowcem.

47.

praca z mapą, praca plastyczna, film edukacyjny

czerwiec

48.

Dookoła świata – poznajemy życie
podróżnika.
Księgowa/księgowy.

pogadana

październik

49.

Praca rolnika dawniej i dziś.

rozmowa

październik

50.

Prowadzenie zajęć rozwijających
zainteresowania.

wykonywanie prac plastycznych rożnymi
technikami, łamigłówki, ćwiczenia z
wykorzystaniem TIK, przygotowanie do udziału
w konkursach.

od września
do czerwca

51.

Praca górnika – Na Śląsku w
kopalni.

praca z tekstem, rysunek

grudzień

50.

Kim jest wolontariusz. WOŚP

pogadanka

styczeń

51.

Praca malarz, architekta,
projektujemy.

praca plastyczno – techniczna

marzec

52.

Igrzyska Olimpijskie.

zabawy, praca plastyczna

maj

44.

film, wycieczka do Izby Regionalnej, rozmowa

marzec

rozmowa, film, praca plastyczna

marzec

zakładanie hodowli, praca plastyczna, film
edukacyjny
film, zabawa, scenki dramowe

kwiecień
maj

B. Kostrzewska
E. Wróblewska
B. Kostrzewska
E. Wróblewska
B. Kostrzewska
E. Wróblewska
B. Kostrzewska
E. Wróblewska
B. Kostrzewska
E. Wróblewska
M. Stanisławska
A. Ratuszniak
Gliszczyńska

II a i b

M. Stanisławska
A. Ratuszniak
Gliszczyńska
E. Modrzejewska,
M. Stanisławska
A. Ratuszniak
Gliszczyńska
B. Kostrzewska
E. Wróblewska
M. Stanisławska
A. Ratuszniak
Gliszczyńska
M. Stanisławska
A. Ratuszniak
Gliszczyńska
M. Stanisławska
A. Ratuszniak
Gliszczyńska
M. Stanisławska
A. Ratuszniak
Gliszczyńska

III a i b

II a i b
II a i b
II a i b
II a i b
III a i b

chętni
uczniowie kl.
I, II, III

III a i b

III a i b

III a i b

III a i b
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53.

Podróżujemy – życie podróżnika.

54.

Promowanie idei wolontariatu.

55.

Niezwykła akademia pana Kleksa.
Na deskach teatru – „Pinokio”.
To jest ciekawy zawód.
Nazwy zawodów i miejsca pracy.

56.
57.

pogadanka

czerwiec

Oddziały klas IV – VI
cały rok szkolny

M. Stanisławska
A. Ratuszniak
Gliszczyńska

III a i b

Elżbieta Blank

chętni
uczniowie
IV

praca w grupach, burza mózgów, pogadanka

październik

T. Wojciechowska

pogadanka
odgrywanie ról,
praca z tekstem
prezentacje uczniów

maj
wrzesień

IV
IV, V a,

58.

Prezentacja talentów z okazji Dnia
Dziecka.

59.

Zawód nauczyciel – wiersz „Kwiaty
dla nauczycieli”.
Chłopiec, który chciał zostać
piłkarzem – „Lewy. Chłopak, który
zachwycił świat”.
Wytrwałość w dążeniu do celu –
„Brenda Chapman”.
Ortograficzne przygody z rz i ż.
Ortografia w przedmiotach
matematyczno – przyrodniczych.

praca z tekstem

październik

T. Wojciechowska
S. Podgórska- Miszka
E. Mizerska
Opiekunki SU:
I. Pobojewska
W. Frankenstein
A.Warsińska

praca z tekstem, prezentacje uczniów

listopad

A.Warsińska

Va

praca z tekstem

grudzień

A.Warsińska

Va

ćwiczenia słownikowe i ortograficzne
konkurs

luty
listopad

Va
IV-VIII

Praca pisarza – wywiad z
Andrzejem Maleszką.
Ludzie prasy.

praca z tekstem

luty

A.Warsińska
E. Blank
E. Burczyk
M. Iwankowicz
A.Warsińska

praca z ikonografiką

marzec

A.Warsińska

Va

praca z ikonografiką

maj

A.Warsińska

Va

67.

Zgłębiamy tajniki pracy radiowców
– „Ludzie radia”.
Moja kariera zawodowa.

luty

S. Podgórska-Miszka

Va

68.

W czym jestem dobry?

charakterystyka zawodów, które planują
wykonywać uczniowie w przyszłości.
pogadanka na temat przyszłości i predyspozycji

marzec

S. Podgórska -

Va

60.

61.
62.
63.

64.
65.
66.

czerwiec

chętni
uczniowie
Va

Va
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69.

Co wiesz o swojej rodzinie?

prezentowanie informacji o swojej rodzinie w
formie drzewa genealogicznego, rozmowa o
pracy rodziców, o planach na przyszłość.

wrzesień

70.

Prowadzenie zajęć w ramach kółka
zainteresowań SKS.
Określenie potencjału edukacyjno
– zawodowego uczniów.

zajęcia sportowe

od września
do czerwca
cały rok szkolny

72.

Moje mocne i słabe strony.

73.

Miszka
I. Pobojewska
E. Blank

IV
WDŻR (IV, V,
VI)

J. Jurewicz
A. Garapuczyk
nauczyciele
wychowawcy

dla chętnych
uczniów
uczniowie kl.
IV- VI

pogadanka

E. Blank

WDŻR

Moje zainteresowania.

pogadanka

E. Blank

WDŻR

74.

Kim chcę zostać w przyszłości.

pogadanka

E. Blank

WDŻR

76.

Mass media.

pogadanka, praca w grupach

listopad, kwiecień

E. Blank

WDŻR

79.

Pierwszy dzień w nowej szkole.

pogadanka

październik

T. Wojciechowska

IV

80.
81.
82.
83.

wykład, pogadanka, prezentacja
pogadanka
pogadanka
burza mózgów, prezentacja

listopad
listopad
marzec
marzec

T. Wojciechowska
T. Wojciechowska
T. Wojciechowska
T. Wojciechowska

IV
IV
IV
IV

84.

Ludzie książki.
Biblioteka na nas czeka.
Ludzie teatru.
Szewczyk – baśniowy
superbohater.
Moje miejsce w rodzinie.

prezentacja

grudzień

VI a i b

85.

Kim chcę być w przyszłości.

praca plastyczna, pogadanka

marzec

86.

Moje mocne i słabe strony, zalety i
wady.
Moje zainteresowania, moje
hobby, moi idole.

rozmowa, pogadanka

październik

pogadanka

listopad

M. Iwankowicz
I. Pobojewska
M. Iwankowicz
I. Pobojewska
M. Iwankowicz
I. Pobojewska
M. Iwankowicz
I. Pobojewska

71.

87.

bieżąca obserwacja uczniów

obserwacja
realizacji
Wychowawcy
sporządzają
krótkie notatki
swoich
obserwacji.

VI a i b
VI a i b
VI a i b
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88.

89.

90.
91.

92.
93.
94.
95.
96.
97.

Prowadzenie zajęć z doradztwa
zawodowego związanych
tematycznie z obszarami:
poznawanie własnych zasobów;
świat zawodów i rynek pracy; rynek
edukacyjny i uczenie się przez całe
życie; planowanie własnego
rozwoju i podejmowanie decyzji
zawodowych.
Zajęcia dydaktyczne w wyznaczonej
liczbie godzin wynikającej
z ramowych planów nauczania
zgodnie z przewidzianymi treściami
programowymi.
Ludzie teatru „Balladyna”.
Kim była pani Róża?
Praca na latarni „Latarnik”.
Kim chcę zostać w przyszłości?
Co się dzieje na rynku pracy?
Prowadzenie zajęć rozwijających
zainteresowania matematyczne,
geograficzne, językowe
Edukacja i praca.
Ekonomia na co dzień.
Media i opinia publiczna – praca
dziennikarza.
Udział w Targach Edukacji, Pracy i
Kariery.
Udział w drzwiach otwartych szkół
ponadpodstawowych.
Umożliwienie i zorganizowanie
wejścia do szkoły przedstawicielom
szkół ponadpodstawowych.

Oddziały klas VII - VIII
wrzesień – czerwiec

Alicja Szyca

VII i VIII

pogadanka

październik
listopad

A.Warsińska

VII a i b

pogadanka

listopad

VII a i b

pogadanka, burza mózgów
pogadanka, burza mózgów
pogadanka, burza mózgów

wrzesień
październik
kwiecień

E. Blank
A. Garapuczyk
E. Mizerska
E. Burczyk
M. Chmielewski
I.Pobojewska
I.Pobojewska
I.Pobojewska

wyjście zorganizowane

kwiecień

pedagog

VIII a

wyjście zorganizowane

maj

pedagog

VIII a

promocja kierunków kształcenia

marzec/maj

dyrektor

VIII a

od września do
czerwca

VII, VIII, VI

obserwacja

VIII a
VIII a
VIII a
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98.

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

Gdzie oni pracują? (nazywanie
miejsc pracy i czynności tam
wykonywanych).
Mój wymarzony zawód.
Szkoły ponadpodstawowe w moim
regionie.
Kreowanie własnego wizerunku
zawodowego.
Co się dzieje na rynku pracy?
Kim chcę zostać w przyszłości?
Dokonuję wyboru – klucze do
sukcesu
Co dalej absolwencie?
W poszukiwaniu pracy.
Promowanie idei wolontariatu.
Silny charakter – „Stary człowiek i
morze”.

109.

Decyzje edukacyjno – zawodowe
mojego dziecka. Bądź menagerem
talentu dziecka.

110.

Kolejny etap edukacyjny mojego
dziecka . Ścieżki edukacyjne po
ukończeniu szkoły podstawowej.

111.

112.

Korzystanie z pomocy pedagoga
szkolnego w zakresie doradztwa
zawodowego.
Umożliwienie korzystania
nauczycielom ze szkoleń,
seminariów w zakresie doradztwa
zawodowego.

praca ze słownictwem, z tekstem, wypowiedź
ustna

czerwiec

N. Dorawa

VIII a

praca ze słownictwem, z tekstem, wypowiedź
ustna i pisemna
pogadanka

czerwiec

N. Dorawa

VIII a

październik

E. Burczyk

VIII a

pogadanka

listopad

E. Burczyk

VIII a

pogadanka
pogadanka
pogadanka

grudzień
styczeń
luty

E. Burczyk
E. Burczyk
E. Burczyk

VIII a
VIII a
VIII a

pogadanka
pogadanka

marzec
kwiecień
cały rok szkolny

E. Burczyk
E. Burczyk
E. Blank

pogadanka

kwiecień

T. Wojciechowska

VIII a
VIII a
chętni
uczniowie
VIII a

Działania skierowane do rodziców
prezentacja multimedialna, wykład
listopad

wychowawcy grup

rodzice klas
I - VIII

prezentacja,
wykład

doradca zawodowy
pedagog

rodzice kl.
VIII

pedagog

wychowawcy

dyrektor

nauczyciele

marzec

Działania skierowane do nauczycieli
w ciągu roku
szkolnego według
potrzeb
w ciągu roku
szkolnego według
potrzeb
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2. Sojusznicy – sieć instytucji, osób współpracujących ze szkołą.
Wszystkie działania w zakresie współpracy z sojusznikami w ramach realizacji działań z doradztwa zawodowego uwzględniają
specyfikę szkoły, jej potrzeby i możliwości, a także lokalne otoczenie społeczno-gospodarcze.
Szkoła nawiązuje kontakty, tworzy sieć współpracy z podmiotami, które angażują się w działania.
Szczegółowe zapisy działań tabela 1.
2.1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach:
• diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów;
• prowadzenie poradnictwa indywidualnego dla uczniów
• udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery;
• prowadzenie dla uczniów zajęć grupowych z doradztwa zawodowego w ramach zajęć związanych z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu;
• prowadzenie dla pracowników szkół szkoleń, kursów, szkoleniowych rad pedagogicznych;
• prowadzenie spotkań z rodzicami.
2.2 Współpraca z doradcą zawodowym Szkolnego Ośrodka Kariery:
• prowadzenie poradnictwa indywidualnego dla uczniów;
• prowadzenie spotkań z rodzicami;
• prowadzenie szkoleń rady pedagogicznej;
• diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów;
• prowadzenie zajęć grupowych dla uczniów np. grupowa informacja zawodowa, zajęcia warsztatowe.
2.3 Współpraca z lokalnymi regionalnymi pracodawcami w zakresie:
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• wycieczek zawodoznawczych; spotkań z uczniami;
• przeprowadzanie wywiadów z przedstawicielami zawodów ona temat specyfiki pracy;
• w wybranym zawodzie lub na wybranym stanowisku pracy.
2.4 Współpraca ze szkołami programowo wyższymi (ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, centra kształcenia zawodowego):
• w zakresie promocji oferty kształcenia poprzez bezpośrednie spotkania przedstawicieli szkół z uczniami w szkole,
• umożliwienie uczniom udziału w Dniach Otwartych dla uczniów klas VII i VIII.
CZĘŚĆ III
1. Monitoring i ewaluacja WSDZ
Za monitoring „Programu realizacji WSDZ” , odpowiada bezpośrednio doradca zawodowy/nauczyciel koordynator doradztwa
zawodowego, który na bieżąco monitoruje realizację działań i prowadzi rejestr uwag co do ich realizacji.
Ewaluacja „Programu realizacji WSDZ” w szkole prowadzona jest przez wyznaczony zespół.
Niniejszy „Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego” opracowano w oparciu o:
•

•

•

Podstawy prawne:
o
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, poz. 59;
o
Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach;
o
Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania;
o
Rozporządzenie MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
o
Rozporządzenie MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.
Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) poszczególnych typów szkół – opracowane
w ramach projektu współfinansowanego z EFS pn. „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, realizowanego przez Ośrodek
Rozwoju Edukacji. Wersja sprzed wejścia w życie rozporządzenia MEN w sprawie doradztwa zawodowego.
Przykładowe programy doradztwa zawodowego dla poszczególnych typów szkół z proponowanymi scenariuszami – opracowane
w ramach projektu
współfinansowanego z EFS pn. „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Wersja sprzed wejścia w życie rozporządzenia MEN w sprawie doradztwa zawodowego.
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•

Propozycję opracowania „Programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego” udostępnioną na Platformie Internetowej Sieci Wsparcia
Doradztwa zawodowego w Powiecie Chojnickim, po spotkaniu szkoleniowym w ramach SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH POWIATU CHOJNICKIEGO.

Program może być modyfikowany zgodnie z potrzebami uczniów, rodziców i nauczycieli.

21.09.2020r.
Opracował zespół nauczycieli pod kierunkiem
Lucyny Stanisławskiej
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