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CZĘŚĆ I.

1.

Postawy prawne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w szkole:







2.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, poz. 59
Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ramowych planów nauczania.
Rozporządzenie MEN z 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Rozporządzenie MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.
Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

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.

3.

Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole:
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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.

Doradca zawodowy w szkole:
systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie 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:


pomagają uczniom w określaniu ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowania i uzdolnienia,
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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,
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,
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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),
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,
organizują w sali kąciki zawodoznawcze,
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:




współpracuje z doradcą zawodowym oraz nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych
z doradztwem zawodowym,
udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów wybieranych przez uczniów,
organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo oraz kształtowania właściwych
nawyków – adekwatnych do zawodów wybieranych przez uczniów.
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4.Odbiorcy działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole:
4.1 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.
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3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Uczeń:
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:
o bieżącą pracę z uczniami przez wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu prowadzoną
przez nauczycieli, nauczycieli wychowawców i specjalistów;
o zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów tj. pozostałe działania związane z doradztwem
zawodowym realizowane w szkole i poza nią;
o 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 indywidualny
sposób nauki;
3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;
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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 wynikającychz 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 jew 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 rynku
pracy;
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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;
2.8 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy.
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
Doradztwo zawodowe w oddziałach klas VII i VIII jest realizowane:
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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 2019/ 2020, 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.

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.
13

A. Metody diagnozy przyjęte w szkole:
 badanie ankietowe - ankieta diagnostyczna dla uczniów lub check- lista
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.
W tym roku szkolnym przeprowadzono badania ankietowe wśród uczniów klas VII (wykres 1). Wykorzystano również wyniki badań
ankietowych, które zrealizowano wśród uczniów klas VII (obecnych klas VIII) we wrześniu 2018 roku (wykres 2) oraz informacje
uzyskane od dyrektora szkoły i wychowawców klas VII i VIII.
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Wykres 1. Diagnoza potrzeb edukacyjno- zawodowych klas VII, wrzesień 2021 rok
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Wykres 2. Diagnoza potrzeb edukacyjno- zawodowych klas VIII, wrzesień 2020 rok
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CZĘŚĆ II.
1. Tabela 3. Harmonogram realizacji zadań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok
szkolny 2021/ 2022
W roku szkolnym 2021/2022 realizacja zajęć związanych z wizytami zawodoznawczymi oraz zapraszaniem
przedstawicieli zawodów do szkoły będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej.
Tematyka/działania

Metody i formy

Termin
realizacji

Osoby
odpowie
dzialne

Klasa

Monit
oring

Oddziały klas I – III

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego:
Kto pracuje w mojej szkole?

Rozmowa na temat ilustracji przedstawiającej
osoby pracujące w szkole. Kalambury.

Dzień Edukacji Narodowej

Wykonanie laurki dla nauczycieli. Pogadanka na
temat pracy nauczyciela.

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego

Poznanie prac polowych, jak wyglądają
wykopki?
Omówienie pracy leśnika

Dary lasu
Praca weterynarza

Praca leśnika
Rozmowa o tym jak postępować, żeby zwierzęta
były zdrowe i szczęśliwe.

Wrzesień
2021

B.
Hajdukiewicz

1a

Wrzesień
2021

Październik
2021
Październik
2021
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Ubieram się stosownie do pogody

Praktyczne sytuacje związane z kupowaniem i
płaceniem. Praca kasjera.

Listopad
2021

Jesienny jadłospis

Ustalanie zasad zdrowego odżywiania się . Praca Listopad
kucharza.
2021

Witamy Nowy Rok

Przyrządy odmierzające czas. Praca
zegarmistrza.

Grudzień
2021

Projektowanie przebrania na bal karnawałowypraca projektanta mody
Przybliżenie dzieciom zawodu muzyka,
dyrygenta, wodzireja.

Styczeń 2022

Rozmowy o wizytach u lekarzy różnych
specjalności na podstawie własnych
doświadczeń. Praca lekarza

Luty 2022

Czym zajmuje się informatyk? Oglądanie
prezentacji multimedialnej
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat
zawodów wykonywanych przez swoich bliskich.
Ginące zawody: Bednarz, folusznik, zdun,
rymarz

Marzec 2022

B.
Hajdukiewicz

1a

B.
Hajdukiewicz

1a

Na balu karnawałowym

Dbamy o zdrowie. Wizyta u lekarza

Dzień Bezpiecznego Internetu
Moja babcia i mój dziadek

Na polu
Przedstawianie niektórych prac polowych .
Praca rolnika

Marzec 2022
Kwiecień
2022

Aktorzy w teatrze
Wzbogacenie słownictwa związanego z teatrem
i pracą aktora.

Maj 2022

Podróżujemy
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Wysłuchanie informacji o środkach transportu.
Transport wodny, lądowy, powietrzny i zawody
z nimi związane.
Rozmowa na temat ilustracji przedstawiającej
osoby pracujące w szkole. Kalambury.

Czerwiec
2022

Wykonanie laurki dla nauczycieli. Pogadanka na
temat pracy nauczyciela.

Wrzesień
2021

Dary lasu

Omówienie pracy leśnika

Październik
2021

Praca weterynarza

Rozmowa o tym jak postępować, żeby zwierzęta
były zdrowe i szczęśliwe.

Październik
2021

Ubieram się stosownie do pogody

Praktyczne sytuacje związane z kupowaniem i
płaceniem. Praca kasjera.

Listopad
2021

Jesienny jadłospis

Ustalanie zasad zdrowego odżywiania się . Praca
kucharza.
Listopad
2021
Przyrządy odmierzające czas. Praca
zegarmistrza.
Grudzień
Projektowanie przebrania na bal karnawałowy2021
praca projektanta mody.

Kto pracuje w mojej szkole?

Dzień Edukacji Narodowej

Witamy Nowy Rok
Na balu karnawałowym

Dbamy o zdrowie. Wizyta u lekarza

Przybliżenie dzieciom zawodu muzyka,
dyrygenta, wodzireja.

Wrzesień
2021

I. Stradał

1b

I. Stradał

1b

Styczeń 2022
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Rozmowy o wizytach u lekarzy różnych
specjalności na podstawie własnych
doświadczeń. Praca lekarza

Luty 2022

Czym zajmuje się informatyk? Oglądanie
prezentacji multimedialnej
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat
zawodów wykonywanych przez swoich bliskich.

Marzec 2022

Na polu

Ginące zawody: Bednarz, folusznik, zdun,
rymarz

Kwiecień
2022

Przedstawianie niektórych prac polowych .
Praca rolnika

Maj 2022

Aktorzy w teatrze
Podróżujemy

Wzbogacenie słownictwa związanego z teatrem
i pracą aktora.

Czerwiec
2022

Wysłuchanie informacji o środkach transportu.
Transport wodny, lądowy, powietrzny i zawody
z nimi związane.
Wypowiedzi o pracy osób zatrudnionych w
szkole na podstawie zdjęć, tekstu Rafała Witka
„Mocne strony” oraz przeprowadzonych
rozmów.
Ustalenie obowiązków dyżurnego w klasie na
podstawie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej
„Nasz dyżurny” oraz własnych obserwacji.
Wypowiedzi na temat pracy rolnika na
podstawie tekstu R. widłaka „Kto zerwał buraki?
Czytanie tekstu Wojciecha Widłaka „Warto
być…” z podziałem na role. Kilkuzdaniowe

Czerwiec
2022

Dzień Bezpiecznego Internetu
Moja babcia i mój dziadek

Kto pracuje w naszej szkole?

Obowiązki dyżurnego
Jesień w polu
Trudny zawód

I. Stradał

1b

Wrzesień
2021

O. Grządka

2a

Wrzesień
2021

O. Grządka

2a

Październik
2021
Październik
2021

O. Grządka

2a

O. Grządka

2a
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Warto być sportowcem!

Jak postępować
ze zwierzętami?

. Umiemy zaplanować sobie czas

Zdrowie jest ważne!

Korzystamy z biblioteki

Dbamy o wzrok i zęby

wypowiedzi o pracy nauczyciela na podstawie
tekstu i spostrzeżeń dzieci.
Czytanie opowiadania M. Domańskiej „Trening
czyni mistrza”. Wypowiedzi na temat znaczenia
sportu dla zdrowia i kształtowania pożądanych
cech charakteru. Swobodne wypowiedzi dzieci
na temat ich ulubionych i uprawianych przez nie
dyscyplin sportu. Rozpoznawanie i nazywanie
dyscyplin sportowych.
Rozmowa na temat pracy weterynarza.
Swobodne wypowiedzi na temat zachowania się
wobec zwierząt na podstawie wiersza Rafała
Witka „Jak traktować zwierzęta… na co dzień i
od święta”,
Głośne czytanie tekstu Rafała Witka „Dzień
Emila”. Swobodne wypowiedzi na temat
znaczenia planowania czasu i zadań oraz
racjonalnego gospodarowania czasem w
codziennym życiu.
Ważne części i funkcje organizmu. Wypowiedzi
na temat właściwych i niewłaściwych postaw
dotyczących dbania o zdrowie i postępowania w
przypadku dolegliwości, układanie i pisanie
haseł. Praca z tekstem informacyjnym „O
lekarzach”, omówienie wybranych specjalności
lekarskich.
Czytanie tekstów informacyjnych o bibliotece.
Wspólne układanie pytań do szkolnej
bibliotekarki, wizyta
w bibliotece, wywiad z bibliotekarzem.
Przypomnienie regulaminu biblioteki.
Praca okulisty i stomatologa.

Listopad
2021

O. Grządka

2a

Grudzień
2021

O. Grządka

2a

Grudzień
2021

O. Grządka

2a

Styczeń 2022

O. Grządka

2a

Styczeń 2022

O. Grządka

2a

Marzec 2022

O. Grządka

2a
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Co zrobić, gdy zdarzy się wypadek?

Jak powstaje chleb?

W królestwie pszczół

Kim będę, gdy dorosnę?

Zasady poruszania się po drodze- praca policjanta
i służb ratowniczych, numery alarmowe

Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania
Zofii Staneckiej „Bardzo ważny telefon”. Ocena
zachowania głównego bohatera. Zasady
prowadzenia rozmowy telefonicznej służącej
wezwaniu
pomocy – na podstawie tekstu, scenek
dramowych i własnych doświadczeń. Praca
ratowników medycznych.
Ustalenie znaczenia pojęcia skansen – na
podstawie wysłuchanego opowiadania Zofii
Staneckiej
„Od ziarenka do bochenka”. Porządkowanie
etapów powstawania chleba – na podstawie
tekstu i ilustracji. Nazwy zawodów ludzi
uczestniczących w wędrówce chleba od ziarna
do konsumenta. Zawody: młynarz, piekarz,
rolnik, sprzedawca.
Słuchanie ciekawostek o życiu i zwyczajach
pszczół. Opowiadanie przygody pszczółki na
podstawie wysłuchanego opowiadania Adama
Bahdaja „Malowany ul”, informacji nauczyciela
i ilustracji. Rozmowa
o znaczeniu pracy w życiu człowieka. Praca
pszczelarza.
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich
planów zawodowych. Głośne czytanie wiersza
Rafała
Witka „Magister uśmiechów”. Dłuższe
wypowiedzi o różnych zawodach i ich znaczeniu
zainspirowane
wierszem i doświadczeniami dzieci.
Praca policjanta i służb ratunkowych. Spotkanie
z policjantem. Wykonanie znaków drogowych.

Kwiecień
2022

O. Grządka

2a

Maj 2022

O. Grządka

2a

Maj 2022

O. Grządka

2a

Czerwiec
2022

O. Grządka

2a

Wrzesień
2021

Ewa Święcka
2b
22

Zawody w mieście i na wsi
Jesienne prace w sadzie i ogrodzie
Praca ekspedientki w sklepie warzywnym.

Prace plastyczne- Bezpieczne uczestnictwo
pieszych w ruchu drogowym. Stosowanie
przepisów ruchu drogowego w zabawach
ruchowych.
Pogadanka na podstawie ilustracji, tekstu i
własnych doświadczeń. Drama.
Praca sadownika. Film, pogadanka, praca
plastyczna. Zorganizowanie klasowej wystawy
warzyw.
Pogadanka. Zabawa w sklep. Obliczenia
pieniężne.

Wiemy co jemy. Praca kucharza.

Pogadanka. Wykonanie piramidy żywieniowej.

Niech żyje szkoła! Trudny zawód- praca
nauczyciela.

Słuchanie wiersza T. Plebańskiego „Dziecięce
marzenia ” Wypowiedzi o pracy nauczyciela.
Układanie życzeń i obietnic. Wykonanie pracy
plastycznej.
Wycieczka, wypowiedzi o jesiennym lesie i
pracy leśnika. Zbiór darów jesieni, urządzenie
kącika przyrody, praca plastyczna.
Wypowiedzi dzieci na temat higieny jamy
ustnej. Omawianie treści wiersza J. Lepiorza
„Białe damy”. Twórcza praca plastyczna w
grupach „ Co lubią nasze zęby?”
Czytanie tekstu informacyjnego. Poznawanie
postaci wybitnego Polaka F. Chopina. Słuchanie
wybranych utworów Chopina .
Prezentacja multimedialna, pogadanka. Polskie
symbole narodowe.

W parku i w lesie. Praca leśnika.
Dbamy o zęby. Stomatolog, kto to taki?

Fryderyk Chopin -kompozytor
Narodowe Święto Niepodległości – parada
wojskowa, praca żołnierza zawodowego

Wrzesień
2021
Wrzesień
2021

Ewa Święcka

2b

Ewa Święcka

2b

Ewa Święcka

2b

Ewa Święcka

2b

Październik
2021

Ewa Święcka

2b

Październik
2021

Ewa Święcka

Listopad
2021

Ewa Święcka

2b

Listopad
2021

Ewa Święcka

2b

Listopad
2021

Ewa Święcka

2b

Październik
2021
2021
Październik
2021

2b
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Czasem chorujemy. Praca lekarza, pielęgniarki,
ratownika medycznego

Spotkanie z przedstawicielem służb medycznych
, poznawanie ich zajęć.

Listopad
2021

Ewa Święcka

2b

Czworonożni przyjaciele- praca lekarza
weterynarii
Kostiumowy bal – praca projektanta mody

Pogadanka, prezentacja multimedialna, wizyta w
gabinecie wet., praca plastyczna
Projektowanie przebrania na bal karnawałowy

Grudzień
2021
Styczeń 2022

Ewa Święcka

2b

Ewa Święcka

2b

Witamy Nowy Rok – praca zegarmistrza

Pogadanka, ilustracje, prezentacja
multimedialna, wystawka zegarów.

Styczeń
2022

Ewa Święcka

2b

Skąd bierze się chleb?

Praca z tekstem informacyjnym – indywidualne
czytanie tekstu i wskazywanie najważniejszych
informacji i ciekawostek i prezentowanie ich w
klasie; opisywanie wyglądu różnych gatunków
pieczywa, nazywanie produktów
otrzymywanych z różnych zbóż; redagowanie
zdań o wyrażaniu przez ludzi szacunku do
chleba; rozmowa o polskich zwyczajach i
tradycjach związanych z chlebem, wyjaśnienie
pojęcia chleb powszedni; przysłowia o chlebie.
Zawody związane z produkcja i sprzedażą
chleba.
Wycieczka do gospodarstwa wiejskiego.
Hodowla zwierząt.
• wykonanie laurki dla nauczyciela zgodnie z
podaną instrukcją
Ustalenie, z jakich powodów należy dbać o
zdrowie; uświadomienie potrzeby prowadzenia
zdrowego trybu życia; rozmowa o codziennej
higienie osobistej; przedmioty osobistego użytku
służące dbaniu o higienę; tworzenie listy
zachowań związanych z dbaniem o zdrowie

Październik
2021

Beata Kapica

3a

Październik
2021
Październik
2021
Listopad
2021

B. Kapica

3a

B. Kapica

3a

B. Kapica

3a

Hodowla zwierząt
Poznawanie pracy (zajęć i zadań) nauczyciela
Gdy słotą za oknem.
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Jesienna zaduma. Poeta, pisarz

„Jak poznajemy przeszłość?”

Kto zajmuje się pogodą?

Skąd mamy pieniądze?

Jesteśmy naukowcami

Omówienie pracy lekarzy różnych specjalności.
Głośne czytanie fragmentu książki A. Frączek o
J. Tuwimie, rozmowa kierowana pytaniami do
omawianego tekstu, porządkowanie zdań
zgodnie z kolejnością wydarzeń w opowiadaniu,
wskazywanie różnic między poezją a prozą;
układanie pytań do wywiadu z poetą; wyrazy
bliskoznaczne; układanie rymowanek; tworzenie
porównań; określanie cech poety; wyjaśnianie
pojęć poeta, pisarz, autor; tworzenie zdań
złożonych za pomocą spójników; ćwiczenia w
pisaniu zaproszeń, nauka pisania i stosowania
skrótów.
Burza mózgów; wyjaśnienie pojęć archeolog i
archeologia, rozmowa i układanie zdań o pracy
archeologa; wyszukiwanie w grupach informacji
na temat słowiańskiej osady w Biskupinie .
Elementy pogody – temperatura powietrza,
zachmurzenie, opady, wiatr i inne zjawiska –
szadź, szron
• prezentacja prognozy pogody na mapie
konturowej Polski przy użyciu symboli
pogodowych
Swobodne wypowiedzi o funkcji pieniądza we
współczesnym życiu; głośne czytanie tekstu
informacyjnego; rozmowa o środkach
płatniczych stosowanych w dawnych czasach i
dziś,
Czytanie tekstu informacyjnego; rozwiązywanie
krzyżówki; wypowiedzi na temat bogactw
naturalnych i ich wykorzystania; bogactwa
naturalne Ziemi: ropa naftowa, metale, skały
• sól jako bogactwo naturalne – wydobycie

Listopad
2021

B. Kapica

3a

Grudzień
2021

B. Kapica

3a

Grudzień
2021

B. Kapica

3a

Styczeń 2022

B. Kapica

3a

Styczeń 2022

B. Kapica

3a
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Sport to zdrowie

A to ciekawe.

Mój wolny czas, moje zainteresowania.

Wyruszamy w podróż

• wskazanie Wieliczki na mapie Polski
• znaczenie elektryczności we współczesnym
świecie
• „Jesteśmy naukowcami” – przeprowadzenie
prostych doświadczeń chemicznych
Grupowe prezentacje wybranych dyscyplin
sportu; czytanie informacji o polskich
sportowcach odnoszących zwycięstwa w
sportach zimowych, zimowe igrzyska
olimpijskie – wyszukiwanie informacji w
encyklopedii sportu i internecie; pisanie w
parach notatki o wybranym sportowcu –
tworzenie „Klasowej encyklopedii
sportowców”,
Słuchanie opowiadania czytanego przez
nauczyciela, ustalenie elementów świata
przedstawionego i kolejności wydarzeń w
opowiadaniu; wypowiedzi o sposobach
zdobywania informacji o tym, co dzieje się na
świecie – odwołanie się do odpowiednich
fragmentów opowiadania, rozmowa na temat
poznawczej roli książki; Gutenberga i jego
wynalazek; znaczenie wynalazku druku dla
ludzi; odgadywanie zagadek o wynalazkach;
ustalenie, kto to jest wynalazca i jakie cechy go
wyróżniają .
Wyjaśnienie pojęcia rozrywka; ustalenie, czym
dzieci lubią zajmować się w wolnym czasie –
stworzenie klasowego katalogu rozrywek,
zapoznanie dzieci z innymi możliwościami
gromadzenie nazw zawodów związanych z
transportem kolejowym; odpowiedzi na pytania

Luty 2022

B. Kapica

3a

Marzec 2022

B. Kapica

3a

Marzec 2022

B. Kapica

3a

Kwiecień
2022

B. Kapica

3a
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Dbamy o las.

W bibliotece.

Ważna praca rolnika.

Rozmowa o zasadach bezpieczeństwa
obowiązujących uczestnika ruchu drogowego
Słuchanie informacji związanych z wybuchem II
wojny światowej i tekstem „ Pamiętny wrzesień”

na podstawie rozkładu jazdy, uzupełnianie
dialogu z kasjerką z kasy biletowej;
Formy ekologicznej działalności człowieka.
Praca leśników, znaczenie lasu dla przyrody i
człowieka, określanie korzyści dla przyrody i
człowieka związanych z obecnością lasów;
kształtowanie postaw proekologicznych,
przypomnienie zasad zachowania się w lesie;
przypomnienie, jakie warunki trzeba zapewnić
w lesie, by drzewa były zdrowe; konieczność
dbania o las i powiększania zasobów leśnych.
Wycieczka do Eko-Inicjatywy.
Rozmowa na temat pracy bibliotekarza.
Wypowiedzi na temat ulubionych bohaterów
lektur – przypomnienie rodzajów rzeczownika
oraz zdań oznajmujących, rozkazujących i
pytających; układanie i zapisywanie zasad
korzystania z książek; przypomnienie zasad
korzystania z biblioteki; wyjaśnienie pojęcia mól
książkowy
• przeglądanie czasopism zgromadzonych w
klasie i wypowiedzi na ich temat;
Zmiany w przyrodzie i pogodzie w lipcu i
sierpniu (sad, las); poznawanie pracy rolnika w
polu w czasie żniw oraz narzędzi i maszyn
rolniczych używanych dawniej i dziś;
przypomnienie rodzajów zbóż i produktów z
nich otrzymywanych;
Zapoznanie z pracą policjanta.
Rozmowa na temat służby żołnierskiej. Zalety i
wady tego zawodu

Maj 2022

B. Kapica

3a

Maj 2022

B. Kapica

3a

Maj 2022

B. Kapica

3a

Wrzesień
2021
Wrzesień
2021

Beata
Żygadło
Beata
Żygadło

3b
3b
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Wycieczka do Krastud

Zapoznanie z pracą rolnika

Poznanie różnych gatunków pieczywa i zbóż.

Zwrócenie uwagi na ludzi różnych zawodów
pracujących przy tym procesie: rolnik, młynarz,
kierowca, piekarz, sprzedawca.
Tworzenie kilkuzdaniowej wypowiedzi ustnej „
Na czym polega praca nauczyciela”
Rozmowa o pracy lekarzy wybranych
specjalności.

„ Zakochani w naszej pani” - praca z wierszem
Rafała Witka.
Wypowiedzi dzieci o sytuacjach związanych z
chorobą na podstawie doświadczeń własnych i
wysłuchanego tekstu „ Doktor Torpeda”
Kim jest poeta ?- próba zdefiniowania pojęcia.
Życie ludzi w pradawnych osadach na podstawie
tekstu Anny Onichimowskiej „ Wycieczka do
Biskupina”.
Debata klasowa związana z możliwymi
sposobami pomocy zwierzętom
Czytanie opowiadania Katarzyny Sowuli „ Nie
chcę być skarżypytą” Wspólne ustalenie różnicy
między skarżeniem a informowaniem o
zagrożeniu.
Głośne czytanie tekstu informacyjnego „
Bogactwa naturalne”
Sposoby zwierząt
na przetrwanie zimy w różnych ekosystemach.
Potrzeby zwierząt w czasie zimy w swoim
regionie, sposoby udzielania pomocy zwierzętom
leśnym.
Wyjaśnianie skrótów używanych w
korespondencji, adresowanie koperty
Rozpoznawanie i nazywanie sprzętów i urządzeń
używanych

Wrzesień
2021
Październik
2021

Beata
Żygadło
Beata
Żygadło

3b

Październik
2021
Listopad
2021

Beata
Żygadło
Beata
Żygadło

3b

Listopad
2021
Listopad
2021

Beata
Żygadło
Beata
Żygadło

3b

Listopad
2021
Listopad
2021

Beata
Żygadło
Beata
Żygadło

3b

Grudzień
2021
Styczeń 2022

Beata
Żygadło
Beata
Żygadło

3b

Zapoznanie z pracą listonosza

Marzec 2022

3b

Zapoznanie z pracą elektryka

Marzec 2022

Beata
Żygadło
Beata
Żygadło

Wywiad z poetą- scenka improwizowana.
Przybliżenie pracy archeologa
Zapoznanie z pracą weterynarza
Straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowesłużby specjalne
Zapoznanie z pracą górnika
Rozmowa
z leśnikiem lub nauczycielem przyrody

3b

3b

3b

3b

3b

3b
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w gospodarstwie domowym, rozmowa na temat
bezpiecznego korzystania
ze sprzętów i urządzeń domowych;
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich
doświadczeń z fotografią;
- rozwoju aparatów fotograficznych (kamera
obscura, zdjęcia na kliszy,
fotografia cyfrowa), rozmowa kierowana na
podstawie wysłuchanego
tekstu;
Różne rodzaje i gatunki filmowe, kilkuzdaniowe
wypowiedzi na temat
ulubionych filmów;

Środki transportu lądowego, morskiego i
powietrznego

Zapoznanie z pracą fotografa

Kwiecień
2022

Beata
Żygadło

3b

Wyszukiwanie nazw osób uczestniczących w
pracach nad filmem;
- rozmowa na temat powstawania filmu i ludzi
nad nim pracujących – reżysera, scenarzysty,
charakteryzatora, aktora itp

Kwiecień
2022

Beata
Żygadło

3b

Gromadzenie nazw zawodów związanych z
transportem kolejowym, morskim, lotniczym

Maj 2022

Beata
Żygadło

3b
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Kto pracuje w mojej szkole?
Słuchanie informacji związanych z wybuchem II
wojny światowej i tekstem „ Pamiętny wrzesień”
(żołnierz)
„Jakie znaki dają znaki?”. Zasady poruszania się
na drodze- poznanie pracy policjanta,
Praca ogrodnika, sadownika, rolnika.
W sądzie
Od ziarenka do bochenka
Jak postępować
ze zwierzętami?
Nasze zainteresowanie
Smacznie i zdrowo
Kim są moi rodzice?
Poznanie różnych gatunków pieczywa i zbóż
(rolnik, młynarz, kierowca, piekarz, sprzedawca)wycieczka do Krastud
Możliwe sposoby pomocy zwierzętom
(weterynarz)
Ustalenie, z jakich powodów należy dbać o
zdrowie.
Przypomnienie zasad prawidłowego odżywiania
się.
Jak zostać poetą?
Mamy swoje obowiązki – samorząd klasowy
Wycieczka zawodoznawcza – wyjazd do Zielonej
szkoły w Brachlewie (leśniczy)

Rozmowa na temat ilustracji przedstawiającej
osoby pracujące w szkole(zawody osób
zatrudnionych w szkole).
Rozmowa

Wrzesień
2021r

Praktycznego działania na skrzyżowaniu ulic.

Październik
2021r

Rozmowa kierowana
Poznanie pracy sędziego, sekretarza itp.
Pogadanka, wykonanie kanapek
Praca weterynarza – wycieczka, pogadanka

Listopad
2021r

Prezentacja swoich pasji, zwrócenie uwagi na
fakt, że każdy jest inny.

Kwiecień
2022

Kucharz i jego pasje.
Pogadanka, autoprezentacje,
Rozmowa, degustacja

Wrzesień
2021

Iwona
Wolińska

3c

I. Wolińska

3c

Styczeń
2022r
Klasowa dyskusja
Praca lekarza. Spotkanie z pielęgniarką.
Praca dietetyka. Tworzenie książki kucharskiej
Kim jest poeta – dyskusja.
Wybór SU
Zajęcia w terenie

Marzec
2022r
Grudzień
2021r
Wrzesień
2021r
Kwiecień
2022r
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W czasie zajęć nauki pływania

Wyjaśnienie, na czym polega praca ratownika
WOPR

Cały rok

M. Zimnicka

3c

Inne działania i zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu:
Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Wyjaśnienie, na czym polega praca w
maj 2022r
zawodach związanych z żywieniem,
służbami, m. in. policjanta, dietetyka,
masażysty, kucharza, rolnika, lekarza- pokaz
umiejętności praktycznych, obserwacja,
modelowanie.

Nauczyciele 1-3
wych. Fiz.
wychowawc
y klas 1-3

Realizacja programu autorskiego „Ile nóg ma
stonoga?”.
BHP na naszych zajęciach. Poznajemy szkło
i sprzęt laboratoryjny.
Realizacja programu autorskiego „Ile nóg ma
stonoga?”.
Dodawanie i odejmowanie - bawimy się w sklep.
Realizacja programu autorskiego „Ile nóg ma
stonoga?”.
Gra w statki-myślimy strategicznie.
Realizacja programu „Ratujemy i Uczymy
Ratować” (zawód ratownika medycznego,
lekarza, strażaka, policjanta, pielęgniarki)

Rozmowa o zawodach: nauczyciel chemii,
laborant.

wrzesień
2021

J.
Hermaszewska

1a

J.
Hermaszewska

1a

Rozmowa o zawodzie ekspedienta.

listopad
2021

Rozmowa o zawodzie marynarza.

luty 2022

J.
Hermaszewska

1a

Wyjaśnienie, na czym polega dana profesja

majczerwiec
2022

M. Zimnicka

3c

październik
2021

M. Ruczko

4b

Oddziały klas IV – VI
W ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego:
J. polski:
Ludzie książki

Wymienia osoby tworzące książki i opisuje ich
pracę, określa cechy osób wykonujących
zawody związane z tworzeniem książek, opisuje
budowę książki, posługując się odpowiednim
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Kto może zostać wielkim człowiekiem?

Ludzie teatru

Marzenia się spełniają

Marzę, by w przyszłości być…

J. polski:
Omawianie lektur obowiązkowych w klasach
IVa, Vc, VI b, VII c, VIII a .
Zawody z początku XX wieku.

słownictwem, np.: okładka, strona tytułowa,
grzbiet książki
Określa temat tekstu, wskazuje adresata utworu,
określa podmiot liryczny w wierszu, wymienia
cechy, które powinna mieć osoba zasługująca na
miano wielkiego człowieka, wyjaśnia pisownię
wielką literą wyrazu Wielkość, wskazuje w
tekście wiersza wersy i rymy
Wymienia osoby tworzące spektakl teatralny i
opisuje ich pracę, określa cechy osób
wykonujących zawody związane z teatrem,
opowiada o swojej wizycie w teatrze,
przedstawia zasady kulturalnego zachowania się
w teatrze
Czyta fragment artykułu głośno i cicho, określa
temat artykułu, opowiada o wydarzeniach
przedstawionych w tekście, przedstawia
bohaterów artykułu, korzystając z podanego
słownictwa, redaguje wypowiedź pisemną na
temat poruszony w artykule, ocenia
postępowanie opisanych w artykule osób i
nazywa wartości
Czyta komiks, opowiada treść komiksu,
przedstawia bohatera komiksu, określa cechy
bohatera komiksu, odczytuje uczucia i emocje
ukazane na rysunkach, opisuje marzenia
bohatera komiksu, wypowiada się na temat
własnych marzeń
Wykonanie lapbooków, prezentacji,
odgrywanie ról, poznanie zawodów
bohaterów książek.
Wirtualne zwiedzanie Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku.

styczeń
2022 r.

M. Ruczko

4b

marzec
2022 r.

M. Ruczko

4b

maj
2022 r.

M. Ruczko

4b

czerwiec
2022 r.

M. Ruczko

4b

Cały rok
szkolny

Joanna
Guze

4a, 5c
6b

IX 21

Joanna
Guze

4a, 5c
6b
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Zawód reporter.

Pianie artykułu, reportażu.

Teatr, kino, sztuka,grafika

Prezentacja multimedialna • wypowiada się

Twórca i jego czasy – cykl lekcji

Biografie twórców. Ich zawody,
umiejętności, predyspozycje.

Fonetyka

Logopeda, laryngolog. Prezentacja.

Epikurejczycy, stoicy.

Filozof/filozofia prezentacja

Na przekór stereotypom.

Terapeuta, fizjoterapeuta, • odszukuje

na temat roli reżysera w interpretacji tekstu
dramatycznego, • przygotowuje prezentację na
temat wybranego artysty, • przygotowuje
prezentację na temat wybranego artysty grafika

informacje na temat ludzi, którzy osiągnęli sukces
pomimo różnego rodzaju ograniczeń

Kobieta – wódz.

„Śmierć pułkownika” poznanie wiersza.

Muzyka

• tworzy prezentację na temat ulubionego muzyka
bądź rodzaju muzyki

Zgodnie z
planem z
języka
polskiego
Zgodnie z
planem z
języka
polskiego

Joanna
Guze

IVa, Vc
6b

Joanna
Guze

IVa, Vc
6b

Zgodnie z
planem z
języka
polskiego
Zgodnie z
planem z
języka
polskiego
Zgodnie z
planem z
języka
polskiego
Zgodnie z
planem z
języka
polskiego
Zgodnie z
planem z
języka
polskiego
Zgodnie z
planem z

Joanna
Guze

IVa, Vc
6b

Joanna
Guze

IVa, Vc
6b

Joanna
Guze

IVa,
Vc,6b

Joanna
Guze

IVa, Vc,
VI b

Joanna
Guze

IVa, Vc
6b

Joanna
Guze

IVa, Vc
6b
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• Stanisław Trojanowski, Naznaczony 11 września:
Rozmowa ze strażakiem z WTC (fragmenty)

• prezentuje wydarzenia, które rozegrały się w
Nowym Jorku 11 września 2001 roku

Telewizja

• wypowiada się na temat roli telewizji w swoim
życiu
• bierze udział w dyskusji na temat jakości i funkcji
reklam telewizyjnych
• przygotowuje prezentację na temat swojego
ulubionego serialu
porównuje wybrane komiksy i ocenia je według
podanych kryteriów
• tworzy projekt komiksu
• prezentuje film inspirowany komiksem i omawia
jego specyfikę
• wyjaśnia pojęcie genetyka/ genetyk

Komiks

Człowiek idealny

Scenariusz filmowy

• bierze udział w dyskusji na temat tworzenia
scenariusza
• prezentuje swoje wyobrażenia na temat pisania
scenariuszy

Internet

• bierze udział w dyskusji na temat sposobów
chronienia prywatności w internecie
• prezentuje swoje wyobrażenia na temat przyszłości
internetu
Programista, informatyk
• tworzy prezentację na temat ogrodów w różnych
czasach i kulturach

Natura okiem poety

Ogrodnik, architekt

języka
polskiego
Zgodnie z
planem z
języka
polskiego
Zgodnie z
planem z
języka
polskiego

Joanna
Guze

IVa, Vc
6b

Joanna
Guze

IVa, Vc
6b

Zgodnie z
planem z
języka
polskiego

Joanna
Guze

IVa, Vc
6b

Zgodnie z
planem z
języka
polskiego
Zgodnie z
planem z
języka
polskiego
Zgodnie z
planem z
języka
polskiego

Joanna
Guze

IVa, Vc
6b

Joanna
Guze

IVa, Vc
6b

Joanna
Guze

IVa, Vc
6b

Zgodnie z
planem z
języka
polskiego

Joanna
Guze

IVa, Vc
6b
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Matematyka:
Kąty

Rozmowa o zawodzie pracownika budowy i
architekta w trakcie omawiania tematu lekcji.

grudzień
2021

Matematyka:
Skala na planach

Rozmowa o zawodzie architekta w trakcie
omawiania tematu lekcji.

Marzec 2022

Matematyka:
Jednostki pola. Pole prostokąta

Rozmowa o zawodzie rolnik i ogrodnik w
trakcie omawiania tematu lekcji.

Czerwiec
2022

Przyroda:
Obserwujemy pogodę. - meteorolog
2. Budowa i rola układu pokarmowego. dietetyk

Pogadanka, dyskusja
praca z podręcznikiem
Pogadanka, dyskusja,
praca z podręcznikiem

XI 2020

G. Łach

4a,b

XII – I 2022

G. Łach

4a,b

3.Poznajemy choroby zakaźne. lekarz

Pogadanka, dyskusja
II 2022
praca z podręcznikiem
Pogadanka, dyskusja,
II- III 2022
praca z podręcznikiem
Pogadanka, dyskusja,
VI 2022
praca z podręcznikiem
Omówienie przepisów ruchu drogowego i zasad
wrzesień
poruszania się po chodniku i poboczu.
2021
Omówienie zasad poruszania się rowerzysty na
drodze dla rowerów, chodniku i jezdni. Rozmowa
na temat obowiązków policjanta.
Omówienie organizacji ruchu na
w ciągu
skrzyżowaniach, rodzaje skrzyżowań, ważność
całego roku
znaków i sygnałów drogowych. Znaki i sygnały
szkolnego
wykonywane przez osobę kierującą ruchem
2021/ 2022
(policjant, strażnik miejski, inspektor ruchu
drogowego)

G. Łach

4a,b

G. Łach

4a,b

G. Łach

4a,b

E. Klawoń

4a,b

E. Klawoń

4a,b

4.Niebezpieczeństwa i pierwsza pomoc w domu.
- ratownik
5.Poznajemy budowę lasu i panujące w nim
warunki. -leśniczy
Technika:
Na drodze. Którędy bezpieczniej?
Rowerem przez skrzyżowanie.

J.
Hermaszewska

J.
Hermaszewska
J.
Hermaszewska

4b

4b
4b
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W podróży.

J. polski:
Zawód nauczyciel
Droga Lewego do sławy

Zgłębiamy tajniki pracy filmowców

Co w filmie piszczy?

Prasa w naszym życiu

Zajęcia na temat bezpiecznego podróżowania,
środkami komunikacji publicznej. Omówienie
zadań wykonywanych przez konduktora,
kontrolera biletów.
Określanie, kim jest podmiot liryczny,
uczestniczenie w rozmowie na temat roli
nauczyciela i szkoły w życiu człowieka
Czytanie ze zrozumieniem tekstu
prozatorskiego, przedstawienie bohatera utworu,
określenie cechy bohatera, wyrażenie swojego
sądu o bohaterze i jego zachowaniu, porównanie
doświadczenia bohatera z własnymi
Odszukanie najważniejszych wiadomości w
tekście informacyjnym, wymienienie osób
tworzących film i opisanie ich pracy, określanie
cech osób wykonujących zawody związane
z filmem, wynotowanie twórców swojego
ulubionego filmu, opowiadanie o swoim
ulubionym filmie, poszerzanie zakresu
słownictwa związanego z kinematografią
Czytanie tekstu ze zrozumieniem, prezentacja
bohatera tekstu, opowiadanie o wydarzeniach
przedstawionych w utworze, wyjaśnianie, na
czym polega przygotowanie oprawy dźwiękowej
do filmu, wymienianie cech bohatera tekstu
Odróżnianie gazety od czasopism, rozróżnianie
rodzajów prasy
ze względu na
częstotliwość ich ukazywania się, tematykę,
rodzaj odbiorcy, prezentacja swojego

w ciągu
całego roku
szkolnego
2021/ 2022
październik
2021 r.

E. Klawoń

4a,b

M. Ruczko

5b

listopad
2021 r.

M. Ruczko

5b

grudzień
2021 r.

M. Ruczko

5b

grudzień
2021 r.

M. Ruczko

5b

maj 2022 r.

M. Ruczko

5b
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Zgłębiamy tajniki pracy radiowców

J. Polski:
W zalewie reklam/ praca w reklamie
Droga Lewego do sławy/ zawód sportowca
Zasady pisania tekstów publicystycznych/ praca
dziennikarza i youtuber’a
Zgłębiamy tajniki pracy filmowców/ zawody
związane z filmem
Prasa w naszym życiu/zawody związane z prasą
Martyna na dachu świata!/praca dziennikarza
Zgłębiamy tajniki pracy radiowców.
Zawód nauczyciel.

ulubionego czasopisma, wymienianie osób
tworzących gazety i czasopisma i opisanie ich
pracy, określanie cech osób wykonujących
zawody związane
z prasą,
omawianie etapów przygotowania gazety lub
czasopisma, wskazanie w wybranym artykule
np. nagłówka, odróżnianie faktów od opinii
Wymienianie osób tworzących audycje radiowe
i opisywanie ich pracy, określanie cech osób
wykonujących zawody związane
z
radiem, odróżnianie rodzaje audycji radiowych,
wyjaśnianie terminów: emisja, ramówka,
program cykliczny, wskazanie podobieństwa i
różnic między radiem a telewizją
język polski

czerwiec
2022 r.

M. Ruczko

5b

K. Kijek

5a

J.
Hermaszewska

5a

język polski
język polski
język polski

Matematyka:
Działania pisemne - dodawanie i odejmowanie.

Rozmowa o zawodzie ekspedientki w trakcie
omawiania tematu lekcji.

wrzesień
2021

Matematyka:
Kąty.

Rozmowa o zawodzie pracownika budowy i
architekta w trakcie omawiania tematu lekcji.

październik
2021

J.
Hermaszewska

5a
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Matematyka:
Procenty a ułamki.

Rozmowa o zawodzie pracownika bankowego w
trakcie omawiania tematu lekcji.

Marzec
2022

Matematyka:
Pole prostokąta i kwadratu.

Rozmowa o zawodzie rolnik i ogrodnik w
trakcie omawiania tematu lekcji.

maj 2022

Geografia:
Mapa i skala. Odległości na mapie i w terenie.
(geodeta, kartograf)
Pogoda i klimat. (meteorolog, klimatolog)

Ćwiczenia praktyczne (lekcje geografii)

Wrzesień
2021

Biologia:
Jak poznawać biologię? biolog
7. Obserwacje mikroskopowe. - mikrobiolog

Pogadanka, dyskusja,
praca z podręcznikiem
Pogadanka, dyskusja,
praca z podręcznikiem
Pogadanka, dyskusja,
praca z podręcznikiem
Pogadanka, dyskusja,
praca z podręcznikiem
Pogadanka o różnych zawodach, np. lekarz,
prawnik, weterynarz.

8. Wirusy i bakterie. - lekarz
9. Znaczenie i przegląd roślin okrytonasiennych.
- rolnik
Wspomaganie ucznia 5c:
Kształtowanie poczucia własnej wartości.
Rozwijanie zainteresowań.
Kształtowanie zaradności życiowej poprzez
symulowanie wybranych sytuacji społecznych.

Pogadanka z uczniem na temat różnych
zawodów wykonywanych przez rodziców oraz
najbliższych.

Rozwijanie empatii i rozumienia potrzeb innych
osób.

Pogadanka na temat opiekowania się osobami
chorymi, które potrzebują stałej opieki lekarz ,
pielęgniarka.
Pogadanka o różnych zawodach, np. nauczyciel,
ekspedient, reżyser, aktor.

Wymarzony zawód.

J.
Hermaszewska
J.
Hermaszewska

5a
5a

E.Felenczak

5a,b

Kwiecień
2021
IX 2021

G. Łach

5a,b,c

IX 2021

G. Łach

5a,b,c

XI 2021

G. Łach

5a,b,c

VI 2022

G. Łach

5a,b,c

Październik
2021

M. Arendt

Listopad
2021

M. Arendt

D.
Nowak
Vc
D.
Nowak
Vc

Kwiecień
2022

M. Arendt

Czerwiec
2022

M. Arendt

D.
Nowak
Vc
D.
Nowak
Vc
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Technika:
Jak się przygotować do wycieczki?
Jak przygotować zdrowy posiłek?
Drewno – najstarszy materiał.

Mój pierwszy rysunek techniczny.
Tajemnice papieru.

j. angielskiPraca: zawody i związane z nimi czynności,
miejsca pracy

Przekazanie ważnych informacji dotyczących
zorganizowania wycieczki. Omówienie zadań
wykonywanych przez przewodnika
turystycznego.
Swobodne wypowiedzi uczniów na temat
zdrowego odżywiania. Omówienie pracy
wykonywanej przez dietetyka.
Przekazanie informacji na temat: rodzajów
drzew, różnicy między drzewem a drewnem,
budowy drzewa, wad i zalet drewna, materiałów
drewnopochodnych i sposobów suszenia
drewna.
Rozmowa na temat narzędzi i przyrządów
niezbędnych do wykonania przedmiotów z
drewna. Omówienie pracy stolarza, drwala.
Spotkanie z leśniczym.
Zajęcia związane z przybliżeniem zawodów i
wykonywanymi zadaniami przez architekta.
Rozmowa na temat produkcji, gatunków i
wykorzystania papieru w życiu codziennym.
Jobs for everyone: Zawody i związane z nimi
czynności - Opisywanie, gdzie się ktoś znajduje.
Opisywanie zawodów. Wyrażanie innej opinii
I don’t have to work! Opisywanie obowiązków
Where do you work? Miejsca pracy Opisywanie
obowiązków w różnych zawodach. Nazywanie
zawodów
na podstawie definicji. Pytanie o miejsca pracy
w swojej
okolicy (czy/gdzie są) i odpowiadanie na pytania

kwiecień
2022

E. Klawoń

5a,b

maj 2022

E. Klawoń

5a,b

październik
2021

E. Klawoń

5a,b

luty 2022

E. Klawoń

5a,b

wrzesień
2021

E. Klawoń

5a,b

K. Kuffel

6b

wrzesień
2021
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wrzesień
2021 r.

M. Ruczko

6a

listopad
2021 r.

M. Ruczko

6a

luty 2022 r.

M. Ruczko

6a

Matematyka:
Dodawanie i odejmowanie ułamków
dziesiętnych.
Procenty.
Pole i obwód prostokąta.

X 2021
IX 2021

A. Parafiniuk

6a

IV 2021
X 2021

A. Parafiniuk
A. Parafiniuk

6a
6a

Prostopadłościany i sześciany.

VI 2021

A. Parafiniuk

6a

Pogadanka, dyskusja

Styczeń 2021
Marzec 2022

E. Jurek

6b

E. Felenczak

6a, b, c

Ćwiczenia praktyczne
Pogadanka, dyskusja

Wrzesień
pażdziernik
2021

J. polski:
Zasady korzystania z pomocy pogotowia
ratunkowego, policji, straży pożarnej
Ludzie telewizji

Ludzie muzyki

Matematyka
Pola prostokąta ( rolnik)
Obniżki i podwyżki
( sprzedawca)
Geografia:
Współrzędne geograficzne (kartograf, nawigator)
Ziemia w Układzie Słonecznym (geograf,
astronom)

Lekcja wychowawcza mająca na celu nabycie
przez dzieci umiejętności korzystania z telefonu
w celu powiadomienia służb
w razie
zagrożenia
Wymienianie profesji związanych z telewizją,
opisanie zadania osób zaangażowanych przy
tworzeniu programów telewizyjnych, nazywanie
cech, którymi powinni się charakteryzować
przedstawiciele poszczególnych profesji,
omawianie specyfiki telewizji jako medium
Wymienianie profesji związanych z muzyką,
opisywanie zadania osób zaangażowanych przy
tworzeniu muzyki, nazywanie cech, którymi
powinni się charakteryzować przedstawiciele
poszczególnych profesji, omawianie specyfiki
muzyki jako dziedziny sztuki
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Biologia:
W królestwie zwierząt. - zoolog
Płazińce- zwierzęta, które mają płaskie ciało. parazytolog
Ryby- kręgowce środowisk wodnych.- ichtiolog
Ptaki- kręgowce zdolne do lotu. - ornitolog
Informatyk-programista

Pogadanka, dyskusja,
praca z podręcznikiem
Pogadanka, dyskusja,
praca z podręcznikiem
Pogadanka, dyskusja,
praca z podręcznikiem
Pogadanka, dyskusja,
praca z podręcznikiem
Na lekcjach informatyki podczas zajęć z
programowania

IX 2021
X 2021
I 2022
V 2022
Cały rok
szkolny
2021/ 2022
wrzesień
2021

Wychowanie fizyczne:
Kształtowanie cech motorycznych na torze
przeszkód
Poznajemy piramidę żywienia oraz zasady
zdrowego odżywiania

Służby mundurowe : policja, wojsko, straż
pożarna

Gry drużynowe i indywidualne
Przeprowadzamy klasowe zawody sportowe

Nauczyciel wychowania fizycznego, trener ,
instruktor
Sędzia, j.w

Prawidłowa postawa ciała, wady postawy

Fizjoterapia, gimnastyka korekcyjna, nauczyciel

Wychowanie fizyczne:
Marszobieg w terenie.

Marsz w terenie. –lekarz, pielegniarka

Listopadgrudzień
2021
Styczeń-maj
2022
czerwiec
2022
październik
2021
Cały rok

Poznajemy piramidę żywieniową

Dietetyk

grudzień

Wychowanie fizyczne:
Zachowanie w razie wypadku podczas zajęć
ruchowych

Wyjaśnienie, na czym polega zawód ratownika
medycznego, lekarza, strażaka, policjanta,
pielęgniarki

majczerwiec
2022

Dietetyka

Grażyna
Łach
Grażyna
Łach
Grażyna
Łach
Grażyna
Łach
J. Smentoch

6a,b

J. Smentoch

4a,5b

J. Smentoch

4a,5b

J. Smentoch

4a,5b

J. Smentoch

4a,5b

J. Smentoch

4a,5b

R.
SobolewskaHeromińska
R.
SobolewskaHeromińska

VIA

M. Zimnicka

4b

6a,b
6a,b
6a,6b
4,5,6,7

VIA
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Wychowanie fizyczne:
Zachowanie w razie wypadku podczas zajęć
ruchowych
Piramida żywienia
W czasie lekcji wychowania fizycznego (dział
Rytm Muzyka Taniec )
W ramach Tygodnia Profilaktyki i Promocji
Zdrowia
Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
Edukacja zdrowotna
Lekcja z wychowawcą:
Moje pasje, hobby, zainteresowania
Lekcje z wychowawcą:
Określamy swoje umiejętności, wady i zalety.
Kim mógłbym być w przyszłości.
Rynek pracy.
Lekcje z wychowawcą:
DEN- Dzień Edukacji Narodowej. -nauczyciel
Zawody i pasje moich rodziców. –różne zawody
Kim chciałbym zostać w przyszłości?
-różne zawody
Lekcje z wychowawcą:
Moje zainteresowania
Moje mocne strony, umiejętności, predyspozycje.
Kto nam jest potrzebny?

Wyjaśnienie, na czym polega zawód ratownika
medycznego, lekarza, strażaka, policjanta,
pielęgniarki
Wyjaśnienie, na czym polega zawód dietetyka,
kucharza, rolnika,

cały rok
szkolny

M. Zimnicka

4-6

wrzesień maj

M. Zimnicka

4-6

Wyjaśnienie na czym polega praca instruktora
fitness
Wyjaśnienie, na czym polega praca policjanta,
dietetyka, masażysty, kucharza, rolnika, lekarza,
trenera fitness
Wyjaśnienie, na czym polega praca policjanta,
ratownika WOPR i GOPR
Wyjaśnienie, na czym polega praca dietetyka,
kucharza, rolnika, lekarza,

Cały rok

M. Zimnicka

4-6

maj 2022

M. Zimnicka

4-6

wrzesień
2021
styczeń –
kwiecień
2022
wg planu
pracy
wychowawc
y
Cały rok
2021/ 2022

M. Zimnicka

4-6

M. Zimnicka

4-6

Joanna
Guze

4a

K. Kijek

5a

Pogadanka, dyskusja, prezentacja

X 2021

G. Łach

5b

Pogadanka, dyskusja, prezentacja
Pogadanka, dyskusja, prezentacja, praca
plastyczna

XI2021
V 2021

G. Łach
G. Łach

5b
5b

Praca w grupach, parach
Praca w grupach
Prezentacje wykonane przez uczniów

Listopad
2021r

E. Jurek

5c

Rozmowy na temat predyspozycji zawodowych .
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Październik
2021
Luty 2022

Działania i zajęcia związane z doradztwem zawodowym oraz wyborem kierunku kształcenia i zawodu klasy IV- VI
Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Wyjaśnienie, na czym polega praca policjanta,
dietetyka, masażysty, kucharza, rolnika, lekarzapokaz umiejętności praktycznych, obserwacja,
modelowanie

maj 2022r

Nauczyciele
wych. Fiz.

4-6

Klasy VII- VIII
W ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego:
J. polski
Relacje międzyludzkie

Jak tworzy malarz?

Rzeźba i jej twórca

Opisuje obraz, wypowiada się na temat postaci
przedstawionych na obrazie, omawia
kompozycję dzieła, określa sytuację, w jakiej
zostały przedstawione postaci, nazywa typ
autoportretu, który naśladuje artystka,
wypowiada się na temat funkcji mediów
społecznościowych
Omawianie specyfiki teatru, rozpoznanie
elementów języka teatru w przedstawieniu,
interpretacja wybranego przedstawienie
teatralnego, ocenienie gry aktorów
Prezentacja etapów rozwoju malarstwa,
wskazanie najważniejszych cech malarstwa na
poszczególnych etapach, omawianie elementów
języka malarstwa na wybranym dziele

M. Ruczko

7d

Październik
2020r

Listopad
2020r

Styczeń
2021r
43

Prezentacja etapów rozwoju rzeźby, wskazanie
najważniejszych cechy rzeźby na
poszczególnych etapach, omawianie elementów
języka rzeźby na wybranym dziele, rozróżnianie
najważniejszych typów dzieł rzeźbiarskich ze
względu na temat

J. polski:
Silny charakter/ Określa zawody, w których
wymagany jest silny charakter
Wiejska sielanka/ Życie i praca na wsi
Każdy może być dobry – sens życia według
Ebenezera Scrooge’a/ Praca bankiera i
księgowego
Środki perswazji i manipulacji w tekstach
reklamowych/praca w reklamie
J. polski:
Omawianie lektur obowiązkowych w
klasach IVa, Vc, VI b, VII c, VIII a .
Zawody z początku XX wieku.
Zawód reporter.

Teatr, kino, sztuka,grafika

język polski

Cały rok
2021/ 2022

Krzysztof
Kijek

7a,b

Cały rok
szkolny

Joanna
Guze

7c, 8a

IX 21

Joanna
Guze
Joanna
Guze

7c, 8a

Joanna
Guze

7c, 8a

język polski

Wykonanie lapbooków, prezentacji,
odgrywanie ról, poznanie zawodów
bohaterów książek.
Wirtualne zwiedzanie Muzeum II
Wojny Światowej w Gdańsku.
Pianie artykułu, reportażu.

Prezentacja multimedialna • wypowiada
się na temat roli reżysera w interpretacji
tekstu dramatycznego, • przygotowuje
prezentację na temat wybranego artysty,
• przygotowuje prezentację na temat
wybranego artysty grafika

Zgodnie z
planem z
języka
polskiego
Zgodnie z
planem z
języka
polskiego

7c, 8a
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Twórca i jego czasy – cykl lekcji

Biografie twórców. Ich zawody,
umiejętności, predyspozycje.

Fonetyka

Logopeda, laryngolog. Prezentacja.

Epikurejczycy, stoicy.

Filozof/filozofia prezentacja

Na przekór stereotypom.

Terapeuta, fizjoterapeuta, • odszukuje
informacje na temat ludzi, którzy osiągnęli
sukces pomimo różnego rodzaju ograniczeń

Kobieta – wódz.

„Śmierć pułkownika” poznanie wiersza.

Muzyka

• tworzy prezentację na temat ulubionego
muzyka bądź rodzaju muzyki

Stanisław Trojanowski, Naznaczony 11
września: Rozmowa ze strażakiem z WTC
(fragmenty)

• prezentuje wydarzenia, które rozegrały się
w Nowym Jorku 11 września 2001 roku

Telewizja

• wypowiada się na temat roli telewizji w
swoim życiu

Zgodnie z
planem z
języka
polskiego
Zgodnie z
planem z
języka
polskiego
Zgodnie z
planem z
języka
polskiego
Zgodnie z
planem z
języka
polskiego
Zgodnie z
planem z
języka
polskiego
Zgodnie z
planem z
języka
polskiego
Zgodnie z
planem z
języka
polskiego
Zgodnie z
planem z

Joanna
Guze

7c, 8a

Joanna
Guze

7c, 8a

Joanna
Guze

7c, 8a

Joanna
Guze

7c, 8a

Joanna
Guze

7c, 8a

Joanna
Guze

7c, 8a

Joanna
Guze

7c, 8a

Joanna
Guze

7c, 8a
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Komiks

Człowiek idealny

Scenariusz filmowy

Internet

Natura okiem poety

Matematyka:

• bierze udział w dyskusji na temat jakości i
funkcji reklam telewizyjnych
• przygotowuje prezentację na temat
swojego ulubionego serialu
porównuje wybrane komiksy i ocenia je
według podanych kryteriów
• tworzy projekt komiksu
• prezentuje film inspirowany komiksem i
omawia jego specyfikę
• wyjaśnia pojęcie genetyka/ genetyk

• bierze udział w dyskusji na temat
tworzenia scenariusza
• prezentuje swoje wyobrażenia na temat
pisania scenariuszy
• bierze udział w dyskusji na temat
sposobów chronienia prywatności w
internecie
• prezentuje swoje wyobrażenia na temat
przyszłości internetu
Programista, informatyk
• tworzy prezentację na temat ogrodów w
różnych czasach i kulturach
Ogrodnik, architekt
Temat lekcji – zadania ćwiczeniowe.

języka
polskiego
Zgodnie z
planem z
języka
polskiego

Joanna
Guze

7c, 8a

Zgodnie z
planem z
języka
polskiego
Zgodnie z
planem z
języka
polskiego
Zgodnie z
planem z
języka
polskiego

Joanna
Guze

7c, 8a

Joanna
Guze

7c, 8a

Joanna
Guze

7c, 8a

Zgodnie z
planem z
języka
polskiego

Joanna
Guze

7c, 8a

A. Parafiniuk

7a,b

Procenty, diagramy procentowe.
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Odczytywanie danych statystycznych.

Temat lekcji – zadania ćwiczeniowe.

J. rosyjski:
Zawody przyszłości. Praca.

Dyskusje, pogadanki tematyczne, czytanie
artykułów prasowych związanych z
zagadnieniami Praca/Życie szkolne
(realizacja podstawy programowej).

Języki obce w edukacji ponadpodstawowej.

Zapoznanie z ofertą językową szkół
ponadpodstawowych na terenie Kwidzyna z
wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
oraz nagrań rozmów z absolwentami. Zwrócenie
uwagi na zalety kontynuacji nauki drugiego
języka i płynące z tego korzyści (kształcenie
długofalowe).
Prezentacja słownictwa w języku
niemieckim niezbędnego dla zawodu
lekarza/dialogi
Prezentacja słownictwa w języku
niemieckim niezbędnego dla zawodu
sprzedawcy/dialogi
Prezentacja słownictwa w języku
niemieckim niezbędnego w zawodzie
kelnera/dilogi

Zdrowie w Niemczech/zawód lekarza
W sklepie odzieżowym/zawód sprzedawcy
W restauracji/zawód kelnera
Geografia:
Dział „Materiały dodatkowe” (kartograf, geodeta)
Energetyka. Warunki produkcji energii z różnych
źródeł. (pracownik zakładów energetycznych, w
tym wykorzystujących OZE)

Praca z mapą
Pogadanka, dyskusja, analiza danych
statystycznych i map.

A. Parafiniuk

7a,b

Cały rok
szkolny
2021/22,
zgodnie z
rozkładem
materiału

P.ChojnickaWołochowic
z

7

II półrocze
2021/22

P.ChojnickaWołochowic
z

7

2021/ 2022

K. Sobańska

klasy 78

2021/ 2022

K. Sobańska

klasy 78

2021/2022

K. Sobańska

klasy 78

E. Felenczak

7a, b, c

Wrzesień
2021
Styczeń 2022
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Chemia:
Pierwiastki i związki chemiczne
Tlen – najważniejszy składnik powietrza
Zanieczyszczenia powietrza
Izotopy
Stężenie procentowe roztworu
Wodorotlenek wapnia
Matematyka:
Obliczenia procentowe
( księgowy)
Pola wielokątów
( geodeta )
Odczytywanie danych statystycznych ( polityk)
Matematyka:
O ile procent więcej, o ile mniej. Punkty
procentowe.
Matematyka:
Kąty.
Matematyka:
Pole prostokąta. Jednostki pola.
Matematyka:
Układ współrzędnych.
Matematyka:
Zbieranie i opracowywanie danych
statystycznych.

Rozmowa o naukowcach w trakcie omawiania
tematu lekcji chemii.
Rozmowa o strażakach w trakcie omawiania
tematu lekcji chemii.
Rozmowa o ekologach w trakcie omawiania
tematu lekcji chemii.
Rozmowa o zawodzie lekarza w trakcie
omawiania tematu lekcji chemii.
Rozmowa o zawodzie laborant w trakcie
omawiania tematu lekcji chemii.
Rozmowa o zawodach: ogrodnik, pracownik
budowy w trakcie omawiania tematu lekcji
chemii.
Pogadanka, dyskusja

wrzesień
2021
październik
2021
Grudzień
2021
Styczeń
2022
Marzec
2022
maj 2022

J.
Hermaszewska

7a, b, c

J.
Hermaszewska

7a, b, c

J.
Hermaszewska

7a, b, c

J.
Hermaszewska

7a, b, c

J.
Hermaszewska

7a, b, c

J.
Hermaszewska

7a, b, c

Listopad
2021

Ewa Jurek

7b

Pogadanka, dyskusja

Styczeń 2022

Ewa Jurek

7b

Pogadanka, dyskusja

Czerwiec
2022
październik
2021

Ewa Jurek

7b

J. Hermaszewska

7c

listopad 2021

J. Hermaszewska

7c

grudzień
2021
grudzień
2021
czerwiec
2022

J. Hermaszewska

7c

J. Hermaszewska

7c

J. Hermaszewska

7c

Rozmowa o zawodzie pracownika bankowego,
maklera giełdowego w trakcie omawiania
tematu lekcji.
Rozmowa o zawodzie pracownika budowy i
architekta w trakcie omawiania tematu lekcji.
Rozmowa o zawodzie rolnik, stolarz i ogrodnik
w trakcie omawiania tematu lekcji.
Rozmowa o zawodzie ratownik górski w trakcie
omawiania tematu lekcji.
Rozmowa o pracownikach GUS w trakcie
omawiania tematu lekcji.
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Biologia:
Higiena i choroby skóry. - dermatolog
Higiena i choroby układu ruchu. –ratownik
medyczny, ortopeda
Higiena i choroby układu pokarmowego. –
gastrolog, dietetyk

Pogadanka, dyskusja,
praca z podręcznikiem
Pogadanka, dyskusja,
praca z podręcznikiem
Po praca z podręcznikiem gadanka,
dyskusja,

IX 2021

Higiena i choroby układu krwionośnego. kardiolog
Higiena i choroby układu oddechowego. urolog
Higiena i choroby układu nerwowego. neurolog
Higiena oka i ucha. – okulista i laryngolog

Pogadanka, dyskusja,
praca z podręcznikiem
Pogadanka, dyskusja,
praca z podręcznikiem
Pogadanka, dyskusja,
praca z podręcznikiem
Pogadanka, dyskusja

I 2022

Higiena i choroby układu rozrodczego. ginekolog
22. Choroba- zaburzenie homeostazy.
Uzależnienia. - dietetyk, psychiatra

Pogadanka, dyskusja,
praca z podręcznikiem
Pogadanka, dyskusja,
praca z podręcznikiem

VI 2022

J. polski:
Niezwykły zawód/ praca chirurga i lekarza
Wywiad/ praca dziennikarza
Fotografia/praca fotografa
Henryk Sienkiewicz, Latarnik/ praca latarnika
Być blisko w najtrudniejszych chwilach – Oskar i
pani Róża Érica-Emmanuela Schmitta/ praca
terapeuty, psychologa, pielęgniarki
Grafika/ praca grafika
J. polski:
Niezwykły zawód

Wyjaśnia, dlaczego Zbigniew Religa został
chirurgiem, omawia emocje Zbigniewa Religi,

Grażyna
Łach
Grażyna
Łach
Grażyna
Łach

7a,b,c,d

Grażyna
Łach
Grażyna
Łach
Grażyna
Łach
Grażyna
Łach
Grażyna
Łach
Grażyna
Łach

7a,b,c,d

Rok szkolny
2021/ 2022

K. Kijek

8b

październik
2021 r.

Magdalena
Ruczko

8c

X 2021
XII 2021

II 2022
IV 2022
V 2022

VI 2022

7a,b,c,d
7a,b,c,d

7a,b,c,d
7a,b,c,d
7a,b,c,d
7a,b,c,d
7a,b,c,d
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Dlaczego potrzebujemy autorytetów?

Jak napisać list otwarty?

Jak napisać podanie?

Jak przygotować życiorys i CV?

które towarzyszyły mu podczas pierwszej
przeprowadzanej operacji, prezentuje
romantyczną stronę zawodu lekarza, którą
dostrzegał Zbigniew Religa, referuje odczucia
lekarza podczas przeszczepu serca,
charakteryzuje Zbigniewa Religę jako lekarza
Omawia treść fragmentów tekstu, wymienia
zasady, którymi warto kierować się podczas
poszukiwania autorytetu, wskazuje różnice
pomiędzy autorytetem a guru, omawia rolę
autorytetów
we współczesnym
świecie, podejmuje dyskusję na temat
współczesnych autorytetów, podejmuje dyskusję
na temat uznawania celebrytów za autorytety
Wymienia cechy listu otwartego, prezentuje
kompozycję listu otwartego, analizuje przykłady
listów otwartych, koryguje podany list otwarty i
wzmacnia jego perswazyjność odpowiednimi
środkami retorycznymi, redaguje list otwarty
Wymienia elementy, które powinny znaleźć się
w podaniu, gromadzi argumenty przydatne do
uzasadnienia prośby, koryguje błędnie napisane
podanie, pisze podanie, redaguje za pomocą
komputera podanie o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej
Wymienianie elementów, z których składają się
życiorys i CV, gromadzenie informacji, które
powinny się znaleźć w życiorysie i CV,
porządkowanie informacji do życiorysu i CV,
korygowanie błędów w podanych życiorysie i
CV, redagowanie życiorysu,
na
podstawie życiorysu redagowanie oficjalnego
CV

listopad
2021 r.

Magdalena
Ruczko

8c

styczeń
2022 r.

Magdalena
Ruczko

8c

luty 2022 r.

Magdalena
Ruczko

8c

maj 2022 r.

Magdalena
Ruczko

8c
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J. angielski- Praca: zawody;
cechy zawodów.

Jobs – wprowadzenie słownictwa z tematyki
pracy.
Rozumienie ze słuchu.
Opisywanie zawodów.
Wybór zawodu i uzasadnienie.
Uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat
zawodów.
Interview story –praca z tekstem typu wpis na
forum.
Czytanie ze zrozumieniem.
Uprzejme pytania –rozmowa o pracę.
Ćwiczenia rozwijające sprawność
komunikacyjną.

Vat , diagramy procentowe.
Dodawanie i odejmowanie ułamków
dziesiętnych.
Graniastosłupy i ostrosłupy – pola i objętości.

v 2022

K. Kuffel

8b

XII 2021
X 2021
IX 2021
IV 2021

A. Parafiniuk
A. Parafiniuk

8a,b
8a,b

A. Parafiniuk

8a,b

E.Jurek

8b

Grażyna
Łach
Grażyna
Łach

8a,b,c

Grażyna
Łach
Grażyna
Łach

8a,b,c

M. Żemojtel

klasy
7a,b,c,d

Matematyka
Lokaty bankowe (bankowiec)
VAT i inne podatki
( księgowy, pracownik US)
Biologia:
Czym jest genetyka? – genetyk, biotechnolog
Pochodzenie człowieka. - paleontolog

pogadanka, dyskusja

Grudzień
2021

Konkurencja. ekolog

I 2022

Sposoby ochrony przyrody. - ekolog,
ochrona środowiska

Pogadanka, dyskusja,
praca z podręcznikiem
Pogadanka, dyskusja,
praca z podręcznikiem

Informatyka:
Informatyk-programista

Na lekcjach informatyki podczas zajęć z
programowania

Cały rok
szkolny

zastosowanie skali na planach
Pogadanka, dyskusja,
praca z podręcznikiem
Pogadanka, dyskusja,
praca z podręcznikiem

Styczeń 2022
IX 2021
XII 2021

III 2022

8a,b,c

8a.b.c
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Wychowanie fizyczne:
Kształtowanie cech motorycznych na torze
przeszkód
Poznajemy piramidę żywienia oraz zasady
zdrowego odżywiania
Gry drużynowe i indywidualne
Wychowanie fizyczne
Zachowanie w razie wypadku podczas zajęć
ruchowych
Piramida żywienia
Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
Edukacja zdrowotna

Postawa ciała

Rytm, muzyka, taniec
wychowanie fizyczne:
Marszobieg w terenie.
Kształtowanie cech motorycznych.

Służby mundurowe : policja, wojsko, straż
pożarna

wrzesień

J. Smentoch

8a dz,
8b dz

Dietetyka

Listopadgrudzień
Styczeń-maj

J. Smentoch

8a dz,
8b dz
8a dz,
8b dz

Wrzesień
2020r-czerwiec
2021r

M. Zimnicka

Nauczyciel wychowania fizycznego, trener ,
instruktor
Wyjaśnienie, na czym polega zawód ratownika
medycznego, lekarza, strażaka, policjanta,
pielęgniarki
Wyjaśnienie, na czym polega zawód dietetyka,
kucharza, rolnika,
Wyjaśnienie, na czym polega praca policjanta,
dietetyka, masażysty, kucharza, rolnika, lekarza,
Wyjaśnienie, na czym polega praca policjanta,
ratownika WOPR i GOPR
Wyjaśnienie, na czym polega praca dietetyka,
kucharza, rolnika, lekarza.
Uczeń wie, co to jest rozwój fizyczny i jak go
można mierzyć- pogawędka na temat zawodu
ratownik, lekarz, pielęgniarka
Wyjaśnienie na czym polega praca instruktora
fitness
Marsz w terenie. –lekarz,pielegniarka

Służby mundurowe-policja, wojsko, służby
graniczne, straż pożarna

J. Smentoch

7-8

Wrzesień Maj 2021r
Styczeńkwiecień
2021r
Czerwiec
2019
Cały rok
Cały rok

Cały rok

R.
SobolewskaHeromińska

7a, 7b, 8a, 8b

R.
SobolewskaHeromińska

7a, 7b, 8a, 8b
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Poznajemy piramidę żywieniową

Dietetyk

grudzień
2021

R.
SobolewskaHeromińska

7a, 7b, 8a, 8b

Gry drużynowe i indywidualne

Nauczyciel W-F

marzec
2022

R.
SobolewskaHeromińska

7a, 7b, 8a, 8b

Dbamy o prawidłową postawę ciała

Fizjoterapeuta,ortopeda,masażysta

Kwiecień,
maj 2022

R.
SobolewskaHeromińska

7a, 7b, 8a, 8b

J. rosyjski:
Zawody przyszłości. Praca.

Dyskusje, pogadanki tematyczne, czytanie
artykułów prasowych związanych z
zagadnieniami Praca/Życie szkolne (realizacja
podstawy programowej).

P.ChojnickaWołochowic
z

8

Języki obce w edukacji ponadpodstawowej.

Zapoznanie z ofertą językową szkół
ponadpodstawowych na terenie Kwidzyna z
wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
oraz nagrań rozmów z absolwentami. Zwrócenie
uwagi na zalety kontynuacji nauki drugiego
języka i płynące z tego korzyści (kształcenie
długofalowe).
Spotkanie z wolontariuszką z Rosji
(Multicentrum) mające na celu zaprezentowanie
możliwości i perspektyw zawodowych
wynikających ze znajomości języka rosyjskiego.

Cały rok
szkolny
2021/22,
zgodnie z
rozkładem
materiału
II półrocze
2021/22

P.ChojnickaWołochowic
z

8

Listopad
2021

P.ChojnickaWołochowic
z

8

Październik
2021

E.Felenczak

“Po co ten rosyjski?” Warsztaty z wolontariuszką
z Rosji.
Geografia:

Pogadanka, analiza map
Środowisko przyrodnicze Azji. Japonia, Chiny,
Indie. (orientalista, podróżnik)

8 a,b,c
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Omawianie pracy służb państwowych -policja,
straż pożarna, ratownictwo medyczne
Wychowanie fizyczne:
Zachowanie w razie wypadku podczas zajęć
ruchowych
Piramida żywienia
W czasie lekcji wych –fiz (dział Rytm Muzyka
Taniec )
W ramach Tygodnia Profilaktyki i Promocji
Zdrowia
Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
Edukacja zdrowotna
Godzina wychowawcza:
Wpływ alkoholu, narkotyków, papierosów i
innych środków odurzających na organizm
młodego człowieka.
Dlaczego zachowujemy się agresywnie?
Moje zdrowie
Godzina wychowawcza:
Doceniam siebie – moje zalety.

Na lekcjach EDB podczas omawiania zagrożeń
oraz pierwszej pomocy
Wyjaśnienie, na czym polega zawód ratownika
medycznego, lekarza, strażaka, policjanta,
pielęgniarki
Wyjaśnienie, na czym polega zawód dietetyka,
kucharza, rolnika,

Cały rok
szkolny
cały rok
szkolny

Wyjaśnienie na czym polega praca instruktora
fitness
Wyjaśnienie, na czym polega praca policjanta,
dietetyka, masażysty, kucharza, rolnika, lekarza,
trenera fitness
Wyjaśnienie, na czym polega praca policjanta,
ratownika WOPR i GOPR
Wyjaśnienie, na czym polega praca dietetyka,
kucharza, rolnika, lekarza,

8abc
M.Zimnicka

7-8

wrzesień maj

M.Zimnicka

7-8

Cały rok

M.Zimnicka

7-8

maj 2022

M.Zimnicka

7-8

M.Zimnicka

7-8

M.Zimnicka

7-8

E. Klawoń

7a

E. Klawoń

7a

E. Klawoń

7a

J.
Hermaszewsk
a

7c

wrzesień
2021
styczeń –
kwiecień
2022
w ciągu
Poznanie powodów stosowania używek,
uświadomienie, jakie szkody one powodują. całego roku
szkolnego
Rozmowa na temat zadań wykonywanych przez
terapeutę, psychiatrę i psychologa.
w ciągu
Rozmowa i uświadomienie sobie różnych
całego roku
przyczyn zachowań agresywnych.
szkolnego
w ciągu
Rozmowa na temat organizacji czasu wolnego
całego roku
(różne formy spędzania wolnego czasu).
szkolnego
Rozmowa o różnych zawodach w trakcie
wrzesień
omawiania tematu lekcji wychowawczej
2021
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Rozmowa o ekologach w trakcie omawiania
Ekologia, segregacja odpadów, zbiórka surowców tematu lekcji wychowawczej
wtórnych.

listopad 2021

J.
Hermaszewsk
a

7c

Bezpieczeństwo w sieci

Rozmowa o zawodzie informatyk w trakcie
omawiania tematu lekcji wychowawczej

Wrzesień
2021 styczeń
2022

J.
Hermaszewsk
a

7c

Czym jest agresja i jak sobie z nią radzić?

Rozmowa o zawodzie psychologa, psychiatry w
trakcie omawiania tematu lekcji wychowawczej

luty 2022

J.
Hermaszewsk
a

7c

Godzina wychowawcza:
Kim chciałbym zostać?

Pogadanka, dyskusja - nawiązanie do
predyspozycji zawodowych, poznawanie
wymagań stawianych przez różne
specjalności zawodowe.

rok szkolny
2021/2022

J.
Baranowicz

7d

listopad
2021 r.
listopad
2021 r.
kwiecień
2022 r.
kwiecień
2022 r.

M. Ruczko

Podejmowanie decyzji
Doceniam siebie – moje zalety
Godzina wychowawcza:
Autorytety w życiu nastolatków
Kulturalny nastolatek – zasady dobrego zachowania w
różnych sytuacjach
Wartość pracy w życiu każdego człowieka. Poznajemy
wybrane zawody
Do jakiej szkoły po podstawówce?

Pogadanka na lekcji wychowawczej
pogadanka
pogadanka
pogadanka

M. Ruczko

8c
8c

M. Ruczko

8c

M. Ruczko

8c

Klasy VII- VIII
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego:
Diagnoza potrzeb uczniów w obszarze
doradztwa edukacyjno- zawodowego.
Wszyscy jesteśmy zdolni.

Checklista- diagnoza potrzeb uczniów
Mini- wykład

Wrzesieńlistopad 2021
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Moje umiejętności.
Umiejętności a zawód.
Zainteresowania a wybór zawodu.
Zawody wokół nas.
Zawód pod lupą.
Współczesny rynek pracy.
Szkoła podstawowa i co dalej?
Informacje w zasięgu ręki- gdzie szukać
informacji o szkole ?

Dyskusja kierowana
Praca z tekstem źródłowym- analiza tekstu
Praca w parach, grupach- plakat
Debata za i przeciw
Autorefleksja
Testy, kwestionariusze
Prezentacja multimedialna

W.
Strzelc
zyk

7a, b, c,
d

Z uwzględnieniem kierunków polityki
oświatowej państwa 2021/2022, w tym:
a) uświadamianie uczniom konieczności
opanowania niezbędnych umiejętności dla
osiągania korzyści indywidualnych,
gospodarczych i społecznych;
b) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania
umiejętności i uczenia się przez całe życie.
Marzenia do spełnienia.
Współczesny rynek pracy.
Mój wybrany zawód.
Co gwarantuje mi szkoła? Kwalifikacje i
kompetencje.
Informacja w zasięgu ręki, czyli poznaję ofertę
szkół ponadpodstawowych.
Jak wybrać szkołę?
Co dwie głowy, to nie jedna. Kto może mi
pomóc w wyborze szkoły i zawodu?
Kariera zawodowa, czyli co w trawie piszczy.
Podejmuję decyzję.

Checklista- diagnoza potrzeb
Mini- wykład
Dyskusja kierowana
Praca z tekstem źródłowym- analiza tekstu
Praca w parach, grupach- plakat
Debata za i przeciw
Autoanaliza, autorefleksja
Testy, kwestionariusze
Prezentacja multimedialna
Wycieczki do szkół ponadpodstawowych
Zapoznanie z oferta edukacyjną szkół
Konsultacje indywidualne- psycholog, doradca zawodowy PPP

Luty- maj
2022

W.
Strzelc
zyk

8a, 8b,
8c
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Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej (2
części).
Z uwzględnieniem kierunków polityki
oświatowej państwa 2021/2022, w tym:
a) uświadamianie uczniom konieczności
opanowania niezbędnych umiejętności
dla osiągania korzyści
indywidualnych, gospodarczych i
społecznych;
b) b) inwestowanie w kształcenie,
szkolenie oraz szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie.

Dodatkowe działania i zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w klasach VII- VIII
Diagnoza potrzeb edukacyjno- zawodowych
uczniów i doradczych
Doradztwo edukacyjno- zawodowe

Gromadzenie materiałów zawodoznawczych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Dyżury i konsultacje – doradztwo zawodowe

Check – lista. Rozmowy indywidualne Analiza i
opracowanie wyników.
Umieszczanie na stronach internetowych szkoły
i fb aktualnych informacji dla rodziców i
uczniów klas VII- VIII.Dyżury dla uczniów i
rodziców
Ulotki, plakaty, foldery promocyjne, oferty
szkół ponadpodstawowych, zakładów pracy
Spotkanie z wychowawcami klas VIII- analiza
oferty edukacyjnej szkoł, instruktaż w
przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej,
monitorowanie stanu przygotowania oraz
dostarczenie dokumentów uczniów do
wybranych szkół.
Konsultacje indywidualne dla uczniów i
rodziców.

Wrzesień
2021
Cały rok
szkolny

W.
Strzelczyk
W.
Strzelczyk

7 a,b,c,d

Cały rok
szkolny
Majczerwiec
2022

W.
Strzelczyk
W.
Strzelczyk
A. Parafiniuk
M. Ruczko

4-8

cały rok

W.
Strzelczyk

7-8

7-8

8 a,b,c
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Opieka indywidualna nad uczniami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych
Barometr zawodów. Lokalny rynek pracy.
Spotkanie z przedstawicielem Powiatowego
Urzędu Pracy
Wybór zawodu a stan zdrowia-spotkanie z
pielęgniarką szkolną
Targi Edukacji, Pracy i Kariery

konsultacje indywidualne z rodzicami,
kierowanie na konsultacje do doradcy
zawodowego w PPP
Wykład, dyskusja

cały rok
na bieżąco

W.
Strzelczyk
PPP

Luty 2022r

8
8a, b, c

W.
Strzelczyk
Prelekcja- spotkanie z pielęgniarką szkolną
Wyjście zorganizowane dla uczniów klas 8

Październik/
listopad 2021
marzec 2021

7
H. Drozd
W. Strzelczyk
wychowawcy
klas 8

8

Udział w drzwiach otwartych, warsztatach i
innych formach edukacyjnych organizowanych
przez szkoły ponadpodstawowe i
ponadpodstawowe
Spotkania w szkole z przedstawicielami szkół
ponadpodstawowych dla uczniów i rodziców
klas8

Wyjście zorganizowane

wg
harmonogra
mu

W.
Strzelczyk
wychowawc
y klas 7-8

8

Promocja kierunków kształcenia

W. Strzelczyk
wychowawcy
klas 7-8

8

Współpraca z wychowawcami klas,
nauczycielami- dzielenie się materiałami oraz
dośwaidczeniem zawodowym.

konsultacje indywidualne

wg
harmonogra
mu szkół
ponadpodsta
wowych
na bieżąco
cały rok

Doradca
zawodowy
Poradni
Psychologiczn
oPedagogicznej
J. Bryłka

Rodzice
uczniów
klas 7

Rodzice
Świadomie wspieram dziecko w jego wyborach
edukacyjno- zawodowych.

Prezentacja multimedialna, wykład

Październik/
listopad
2019r
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Diagnoza zasobów ucznia- mocne strony,
zainteresowania. Wybór zawodu i szkoły.

Konsultacje indywidualne z uczniami klas 7-8 i
ich rodzicami

Cały rok

A.Grabowska

Możliwość korzystania z konsultacji
indywidualnych z doradcą zawodowym na terenie
PPP

Konsultacje indywidualne dla uczniów klas 7-8 i
ich rodziców

Cały rok

Doradcy
zawodowi
PPP
Uczniowie
klas 7-8
Rodzice
uczniów
Wychowawc
y klas 7-8

wrzesień
2021
czerwiec
2022
Cały rok
szkolny

W.
Strzelczyk

Rodzice
uczniów
klas 7-8
Wycho
wawcy
klas 7-8

Wych
owawc
y
poinfo
rmowa
li
rodzic
ów o
takiej
możli
wości

Działania skierowane do nauczycieli
Program realizacji działań WSDZ w szkole
podstawowej
Umożliwienie korzystania nauczycielom ze
szkoleń, seminariów organizowanych przez
osoby, instytucje edukacyjne, rynku pracy

Przygotowanie programu realizacji WSDZ oraz
zsprawozdani jego przeprowadzenia prezentacja i omówienie. Wnioski i
rekomendacje.
CEN Gdańsk, specjaliści PUP, WUP, IBE
Warszawa, Starostwo Powiatowe, szkoły
ponadpodstawowe w Kwidzynie

dyrektor

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 Kwidzynie:
 diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów
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 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.
1.2 Współpraca z doradcą zawodowym Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej:
 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.
1.3 Współpraca z lokalnymi regionalnymi pracodawcami zakresie:
 wycieczek zawodoznawczych;
 wizyt studyjnych;
 spotkań z uczniami;
 spotkań z właścicielami firm, jako przykładem ludzi, którzy odnieśli sukces zawodowy;
 przeprowadzanie wywiadów z przedstawicielami zawodów ona temat specyfiki pracy;
 w wybranym zawodzie lub na wybranym stanowisku pracy;
 sponsorowanie przedsięwzięć wzbogacających ofertę edukacyjno-zawodową, bazę dydaktyczną szkoły.
1.4 Współpraca ze szkołami programowo wyższymi (szkoły ponadpodstawowe, centra kształcenia zawodowego):
 w zakresie promocji oferty kształcenia poprzez bezpośrednie przedstawicieli szkół spotkania z uczniami w szkole
 prowadzenie wykładów i warsztatów o charakterze zawodoznawczym;
 organizowanie imprez o charakterze zawodoznawczym – szczególnie dla klas VII i VIII;
 organizowanie Dni Otwartych dla uczniów klas VII i VIII.
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CZĘŚĆ III.
Monitoring i ewaluacja WSDZ
1. Za monitoring „Programu realizacji WSDZ” bezpośrednio odpowiada w szkole doradca zawodowy, który na bieżąco monitoruje realizację
działań i prowadzi rejestr uwag co do ich realizacji.
2. Ewaluacja „Programu realizacji WSDZ” w szkole prowadzona jest przez szkolnego doradcę zawodowego.
3. Przyjęte metody: analiza dokumentacji, Karta monitorowania, badania ankietowe. Ewaluacja jest prowadzona co roku.

Niniejszy „Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego” opracowano w oparciu o:
1. Podstawy prawne:


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, poz. 59



Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach



Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania



Rozporządzenie MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;



Rozporządzenie MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

2. 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.
3. 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.
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4. Rekomendacji Pomorskiej Sieci Powiatowych Konsultantów autorstwa A. Urbańskiej- doradcy zawodowego, powiatowego konsultanta
ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Opracowała:
Szkolny koordynator ds doradztwa zawodowego
mgr Wiesława Strzelczyk
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