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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.
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3.

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.

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:
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pomagają uczniom w określaniu ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowania i uzdolnienia,
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;
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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:
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
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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
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:
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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;
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
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A. Cel doradztwa zawodowego
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;
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2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego 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;
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.
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C. Warunki i sposób realizacji
Doradztwo zawodowe w oddziałach klas VII i VIII jest realizowane:





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
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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 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 2019 rok

poznanie procesu rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych

uzyskanie wiedzy o konkretnych zawodach

pomocy w nabyciu umiejętności poruszania się po rynku pracy
VIIc
VIIb
pomocy w zaplanowaniu własnej kariery zawodowej, wyborze
zawodu

VIIa

uzyskanie informacji o rynku pracy

pomocy w określeniu predyspozycji do konkretnych zawodów i
samopoznaniu
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Wykres 2. Diagnoza potrzeb edukacyjno- zawodowych klas VII, wrzesień 2020 rok
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poznanie siebie

zdobycie wiedzy o zawodach

pomoc w wyborzez zawodu

poznanie rynku pracy

poznanie oczekiwań pacodawców

poznanie oferty szkól ponadpodstawowych

zasady rekrutacji do szkół

poznanie predyspozycji zawodowych
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CZĘŚĆ II.
1. Tabela 3. Harmonogram realizacji zadań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok
szkolny 2020/ 2021

Tematyka/działania

Metody i formy

Termin
realizacji

Osoby
odpowie
dzialne

Klasa

Moni
torin
g

Oddziały klas I – III

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego:
Kto pracuje w mojej szkole?
Dzień Edukacji Narodowej
Dary lasu
Praca weterynarza
Ubieram się stosownie do pogody
Jesienny jadłospis
Witamy Nowy Rok
Na balu karnawałowym

Rozmowa na temat ilustracji
przedstawiającej osoby pracujące w
szkole. Kalambury.
Wykonanie laurki dla nauczycieli.
Pogadanka na temat pracy nauczyciela.
Omówienie pracy leśnika
Rozmowa o tym jak postępować, żeby
zwierzęta były zdrowe i szczęśliwe.
Praktyczne sytuacje związane z
kupowaniem i płaceniem. Praca kasjera.
Ustalanie zasad zdrowego odżywiania
się . Praca kucharza.
Przyrządy odmierzające czas. Praca
zegarmistrza.
Projektowanie przebrania na bal
karnawałowy- praca projektanta mody

Wrzesień

Olga
Grządka

1a

Wrzesień
Październi
k
Październi
k
Listopad
2020r
Grudzień
2020r
Styczeń
17

Dbamy o zdrowie. Wizyta u lekarza
Dzień Bezpiecznego Internetu
Moja babcia i mój dziadek

Na polu
Aktorzy w teatrze
Podróżujemy

Moja Szkoła– zwiedzanie szkoły
Gdy zamierzasz przejść ulicę
Lekcja biblioteczna
Sad jesienią
Przeliczanie pieniędzy w zakresie dostępnym
dziecku
Dary lasu

Przybliżenie dzieciom zawodu muzyka,
dyrygenta, wodzireja.
Rozmowy o wizytach u lekarzy różnych
specjalności na podstawie własnych
doświadczeń. Praca lekarza
Czym zajmuje się informatyk? Oglądanie
prezentacji multimedialnej
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat
zawodów wykonywanych przez swoich
bliskich. Ginące zawody: Bednarz,
folusznik, zdun, rymarz
Przedstawianie niektórych prac
polowych . Praca rolnika
Wzbogacenie słownictwa związanego z
teatrem i pracą aktora.
Wysłuchanie informacji o środkach
transportu. Transport wodny, lądowy,
powietrzny i zawody z nimi związane.
Zapoznanie z pracownikami szkoły i ich
zakresem obowiązków.
Wycieczka ulicami miasta. Spotkanie z
policjantem. Konkurs plastyczny dla
klas pierwszych.
Praca bibliotekarza

2021r
Luty
20201r
Marzec
20201r
Marzec
20201r
Kwiecień
2021r
Maj 2021r
Czerwiec
2021r
Wrzesień
2020r

E.Święcka

1b

Wrzesień
2020r.
Październi
k 2020

Nazwy drzew i krzewów w sadzie oraz
ich owoców. Typowe prace wykonywane
jesienią w sadzie. Praca sadownika
Zabawa w sklep. Praca ekspedientki.

Wrzesień
2020

Omówienie pracy leśnika. Wycieczka do

Październi
18

Zwierzęta domowe i hodowlane
W kinie, kulturalne zachowanie się podczas
pobytu w miejscach publicznych
Ubieram się stosownie do pogody
Jemy zdrowo
Mali artyści
Witamy Nowy Rok
Bal karnawałowy
Na koncercie
Wiemy jak się zachować przy stole
Gdy jesteśmy chorzy
Po leki do apteki

Na polu
Zycie w ulu
Lubimy podróżować

lasu.
k 2020
Praca weterynarza. Jak postępować,
Październi
żeby zwierzęta były zdrowe i szczęśliwe ( k 2020 r.
filmy, albumy)
Październi
Praca aktora. Wzbogacenie słownictwa
k 2020 r
związanego z kinem, teatrem i pracą
aktora.
Październi
Praktyczne sytuacje związane z
k 2020
kupowaniem i płaceniem. Praca kasjera. Listopad
Ustalanie zasad zdrowego odżywiania
202r
się . Praca Kucharza
W pracowni malarza- wprowadzenie
terminów sztaluga, paleta, suche pastele, Grudzień
akwarele
2020
Przyrządy odmierzające czas. Praca
zegarmistrza.
Styczeń
Projektowanie przebrania na bal
2021r
karnawałowy- praca projektanta mody.
Przybliżenie dzieciom zawodu muzyka,
dyrygenta.
Nakrywamy do stołu. Zawód kelnera
luty 2021
Wypowiedzi na temat sposobów
marzec
zapobiegania przeziębieniu i jego
2021
leczenia. Praca lekarza.
Marzec
Wzbogacanie słownictwa związanego z
20221
lekami, apteką. Praca farmaceuty.
kwiecień
Grupowe zabawy naśladowcze.
2021
Przedstawianie niektórych prac
polowych . Praca rolnika.
Maj 2021
Wzbogacenie słownictwa związanego z
Czerwiec
19

Wstępne zapoznanie uczniów z
różnorodnością zawodów na rynku pracy.

hodowlą pszczół i pracą pszczelarza.
Zapoznanie z pracą kierowcy,
maszynisty.
- Rozwijanie pozytywnej i proaktywnej
postawy wobec pracy i edukacji
- Stwarzanie sytuacji
edukacyjnych sprzyjających
poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań
oraz pasji.

2021
Cały rok
Zgodnie z
tematyką
lekcji
przedmiot
owych

B.Kapica

2a

20

Kto pracuje w naszej szkole?

Praca ogrodnika i sadownika jesienią.
Praca nauczyciela
Praca służb ratunkowych- policja, straż
pożarna, pogotowia
Gdzie pracują nasi rodzice? Obowiązki w
domu.
Pogodowy kalejdoskop.

Warto być sportowcem

Praca górnika.
Czworonożni przyjaciele.
Moja rodzina, skąd pochodzę, czym się
zajmowali moi dziadkowie
Dokarmiamy zwierzęta.
Spędzamy czas przy komputerze
Czym się zajmuje ekolog?

Rozmowa na temat ilustracji
przedstawiającej osoby pracujące w
szkole. Układanie pytań do wywiadu z
wybranym pracownikiem szkoły.
Pogadanka, rozmowa na temat ilustracji
i doświadczeń dzieci.
Pogadanka, rozmowa na podstawie
tekstu
Rozmowa na podstawie opowiadania,
omówienie sposobów udzielania
pierwszej pomocy.
Rozmowa, nazwy zawodów.
Rozmowa na temat listopadowej pogody
i konieczności dostosowania do niej
ubrania na podstawie ilustracji i
własnych obserwacji. Sposoby
prowadzenia obserwacji pogody.
Jesienne zjawiska atmosferyczne –
Praca meteorologa.
Wypowiedzi na temat znaczenia sportu
dla zdrowia i kształtowania pożądanych
cech charakteru. Wypowiedzi na temat
dyscyplin sportu. Praca sportowca.
Teksty informacyjne, układanie
odpowiedzi na pytania do tekstu.
Rozmowa na temat odpowiedzialności
za zwierzęta domowe. Poznanie pracy
weterynarza
Tworzenie drzewa genealogicznego.

IX 2020

B.Żygadło

2b

IX 2020
X 2020
X 2020
XI 2020
XI 2020

XI 2020

XII 2020

XII 2020
I 2021
I 2021
21

Co zrobić żeby nie zachorować

Praca rolnika
Jak powstaje chleb?

Dbamy o wzrok
Gwiazdy i planety

Zawody dawniej i dziś.
Jak pomagać zwierzętom przetrwać
zimę?- Praca i obowiązki leśniczego.
Wypowiedzi na temat korzystania z
komputera, przestrzegania zasad doboru
odpowiednich gier i korzystania z
Internetu, na podstawie tekstu
„Komputerowe zasady” i własnych
doświadczeń. Praca informatyka.
Dzień Ziemi, zagrożenia naszej planetypogadanka
Wypowiedzi o przyczynach zachorowań i
sposobach zapobiegania chorobom na
podstawie tekstu „Chlapacze”, własnej
wiedzy. Choroby wywoływane przez
drobnoustroje, sposoby uodparniania
przed drobnoustrojami. Praca
pielęgniarki i lekarza.
Praca z lekturą „Czarna owieczka”. Prace
wiosenne na polu-rozmowa
Porządkowanie etapów powstawania
chleba na podstawie tekstu „Od ziarenka
do bochenka” i ilustracji. Nazwy
zawodów ludzi uczestniczących w
wędrówce chleba od ziarna do
konsumenta.
Wspólne ustalenie zasad dbania o
wzrok, których należy przestrzegać
podczas odrabiania lekcji i czytania.
Praca lekarza okulisty i optyka.
Informacje i ciekawostki o planetach

III 2021
IV 2021

IV 2021
IV 2021
V 2021
V 2021
VI 2021
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Kto pracuje w mojej szkole?

Walka o moją ojczyznę. Moja miejscowość,
mój regio

Lubię to! Każdy ma swoje zainteresowania.

Dzień Edukacji Narodowej – kto pracuje w
szkole?
Powitanie jesieni- jesienne prace w ogrodzie,
sadzie na polu.
Spotkanie z Szewczykiem Dratewką- Warto
pomagać innym.
Dbamy o zdrowie. Wizyta u lekarza.

Układu Słonecznego – prezentacja na
podstawie dostępnych źródeł. Praca
astronoma
Rozmowa na temat ilustracji
przedstawiającej osoby pracujące w
szkole. Układanie pytań do wywiadu z
wybranym pracownikiem szkoły.

IX 2020r

B.Hajdukie 3a
wicz

X 2020r

Słuchanie tekstu informacyjnego na
temat wybuchu II wojny światowejpraca żołnierza.
Wyjaśnienie zwyczajów i tradycji
polskich- projektowanie strojów
ludowych wybranych regionów.
Indywidualne wypowiedzi dzieci z
elementami prezentacji ( zdjęcia,
ilustracje, zdobyte medale, dyplomy).
Opisywanie własnych zainteresowań i
określanie, w jaki sposób można je
rozwijać, oraz podawanie przykładów
różnorodnych zainteresowań ludzi. (
tancerka, piłkarz, itp.)
Pogadanki na temat pracy nauczyciela,
sekretarki, woźnej i inny osób
pracujących w szkole.

X 2020r

X 2020r

XII 2020r

Wycieczka do ogrodu, sadu. Praca
rolnika.
Pomagamy zwierzętom- marzenia o

Rozmowy o postępowaniu bohaterów
23

zwierzętach.

Do kogo zwrócić się o pomoc?

Klasowy- szkolny bal karnawałowy

Dzień Bezpiecznego Internetu
Moja babcia i mój dziadek

Uprawiamy sport.

Fantastyczne dzieła architektury

Kulinarne podróże po Europie
Podróżujemy

samodzielnie przeczytanej lektury i
znaczenie niesienia pomocy innympracownik pomocy społecznej,

I \ II 2021r

Rozmowy o wizytach u lekarzy różnych
specjalności na podstawie własnych
doświadczeń. Praca lekarza.
Praca nad redagowaniem ogłoszenia o
zaginionym zwierzaku. Wypowiedzi na
temat losu bezdomnych zwierząt- praca
w schronisku, wolontariusz, weterynarz.
Wycieczka do schroniska.
Zorganizowanie zbiórki karmy itp.
Rozmowa na temat przeczytanego
opowiadania oraz własnych przeżyćzdefiniowanie pojęcia skarżenie a
informowanie o problemach. Praca
pedagoga, psychologa.

III 2021r.

I 2020r.

IV 2021r
I 2021r.

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat
zabaw karnawałowych – praca
wodzireja.

III-IV
Czym zajmuje się informatyk? Oglądanie 2021r
prezentacji multimedialnej
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat
zawodów wykonywanych przez swoich
bliskich. Ginące zawody: Bednarz,
folusznik, zdun, rymarz

IV 2021r

Na lotnisku
24

Prezentowanie przez dzieci uprawianej
dyscypliny sportowe. Wypowiedzi na
temat uprawianych sportów i korzyści
płynących z aktywności ruchowej.
Piłkarz, trener, kolarz, tancerz, itp

Maj 2021r

Czerwiec
Wyszukiwanie w dostępnych źródłach i
2021r
prezentacja informacji o dziełach
architektonicznych w Polsce i na świecie.
Architekt
Poznanie potraw regionalnych dla
danego kraju Europy. Praca kucharza.
Wysłuchanie informacji o środkach
transportu wodnego na przestrzeni
wieków. Kto pracuje na statku. Rodzaje
transportu wodnego. Marynarz

Kto pracuje w mojej szkole?

Słuchanie informacji związanych z
wybuchem II wojny światowej i tekstem „
Pamiętny wrzesień” (żołnierz

„Jakie znaki dają znaki?”. Zasady poruszania

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat
ich doświadczeń związanych z lotem
samolotem; nazywanie środków
transportu powietrznego.
Rozmowa na temat ilustracji
przedstawiającej osoby pracujące w
szkole(zawody osób zatrudnionych w
szkole).

Wrzesień
2020r

I.Stradał

3c

Rozmowa na temat wybuchu II wojny
światowej na podstawie zgromadzonych
materiałów, wspomnień, tekstu.
Pogadanka na temat Powstania
25

się na drodze- poznanie pracy policjanta,

Warszawskiego.

Praca ogrodnika, sadownika, rolnika.

Praktycznego działania na skrzyżowaniu
ulic.

Od ziarenka do bochenka. Poznanie różnych
gatunków pieczywa i zbóż (rolnik, młynarz,
kierowca, piekarz, sprzedawca).
W sądzie

Wycieczka do ogrodu, sadu. Rozmowa
kierowana
Listopad
2020r

Jak postępować ze zwierzętami?
Możliwe sposoby pomocy zwierzętom
(weterynarz).

Poznanie pracy sędziego, sekretarza itp.

Kim są moi rodzice?

Wybór Samorządu Klasowego ABC
samorządności- pogadanka, rozmo

Moje zainteresowania

Praca weterynarza – wycieczka,
pogadanka,
Smacznie i zdrowo. Przypomnienie zasad
prawidłowego odżywiania się

Klasowa dyskusja

Ustalenie, z jakich powodów należy dbaćo
zdrowie.

Pogadanka, prezentacja komputerowa,
wykonanie kanapek. Rozmowa,
degustacja.

Jak zostać poeta?
Wycieczka zawodoznawcza do ZOO

Październi
k 2020r

Kwiecień
2021
Październi
k 2020r

Styczeń
2021r

Prezentacja swoich pasji, zwrócenie
uwagi na fakt, że każdy jest inny.
Kucharz i jego pasje. Pogadanka,
autoprezentacje. Rozmowa, degustacja.
Praca lekarza. Spotkanie z pielęgniarką.

Marzec
2021r

Praca dietetyka. Tworzenie książki

Grudzień
26

kucharskiej

2020r

Kim jest poeta – dyskusja.
Pracownicy ZOO, opiekunowie zwierząt

Język angielski
I go camping. Nauka nazw hobby.

Temat na lekcji języka angielskiego,
praca z podręcznikiem.

Październi
k 2020r

P. Dutko

3c

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

Wyjaśnienie, na czym polega praca
policjanta, dietetyka, masażysty,
kucharza, rolnika, lekarza- pokaz
umiejętności praktycznych, obserwacja,
modelowanie. Zabawy ruchowe dla
uczniów i rodziców

maj 2020r

Nauczyciel
e wych.
Fiz.

1-3

Kto pracuje w mojej szkole?

Rozmowa na temat ilustracji
przedstawiającej osoby pracujące w szkole.
Układanie pytań do wywiadu z wybranym
pracownikiem szkoły.
Poznajemy zawód policjanta i strażnika
miejskiego (pogadanki, wycieczka na
skrzyżowanie). Rozmowa na temat
bezpiecznej drogi z domu do szkoły i ze
szkoły do domu - ćwiczenia praktyczne w
przechodzeniu przez jezdnię
Poznajemy zawód leśnika (dary lasu

Wrzesień
2020r.

E. Klawoń
M. Burniewicz
A. Malinowska
J. Muchowska

Świetlica
szkolna

„Bezpieczna droga do szkoły”

„Jesień w parku i w lesie”

Wrzesień
2020 r

Październik
2020
27

„Jak komunikowano się kiedyś, a jak dziś?”
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”

jesienią-rozpoznawanie grzybów jadalnych,
zasady zachowania się w lesie)
Poznajemy zawód pracownika poczty,
listonosza, kuriera
Poznajemy zawód pielęgniarki i lekarz,
rehabilitanta, logopedy, masażysty

Grudzień
2020
Marzec
2021

„Zawody naszych rodziców”

Poznajemy zawody : nauczyciel, sprzedawca,
żołnierz, księgowy,

„Książka prawdziwym przyjacielem”

Poznajemy zawód pisarza, drukarza,
ilustratora, introligatora, bibliotekarza

„Bezpieczne wakacje”

Rozmowa na temat bezpiecznego
odpoczynku nad wodą, w górach, nad
jeziorem, w lesie itp. Poznajemy zawód
ratownika wodnego i górskiego, numery
alarmowe telefonów do służb ratowniczych

Maj 2021

Zajęcia- nauka pływania. Praca ratownika
WOPR
Zasady ruchu drogowego – policjant

Pogadanka

Cały rok

R.Żuk

2 a,b,c

Wycieczka, pogadanka

R.Żuk

2 a,b,c

Zabawy ruchowe mające w nazwie zawód np.
„Jedzie pociąg.”, „Murarz”, „Mało nas do
pieczenia chleba”, „Pan policjant”……..
Program „Ratujemy i Uczymy Ratować”
zawód ratownika medycznego, lekarza,
strażaka, policjanta, pielęgniarki

Wyjaśnienie, na czym polega dana
profesja

IX-X
2020r
Cały rok

R. Żuk

1-3

V-VI 2021r

R. Żuk

3

Listopad
2020r.

E.Felenczak

4a,b,c

Wyjaśnienie, na czym polega dana
profesja

Marzec
2021

Czerwiec
2021

Oddziały klas IV – VI
W ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego:
Geografia:
Dział „Poznajemy świat organizmów” (biolog,

Ćwiczenia praktyczne- rozpoznawanie
wybranych gatunków roślin, zwierząt;

28

ekolog)
Matematyka:
Zastosowanie skali na planach
Działania na ułamkach dziesiętnych
Pole prostokąta

J. polski
Omawianie lektur obowiązkowych w klasach
IVc, Vb.
Zawody z początku XX wieku.
Zawód reporter.
Teatr, kino, sztuka,grafika
Twórca i jego czasy – cykl lekcji
Fonetyka
Epikurejczycy, stoicy.
Na przekór stereotypom.
Kobieta – wódz.
Muzyka
• Stanisław Trojanowski, Naznaczony 11
września: Rozmowa ze strażakiem z WTC
(fragmenty)
Telewizja
Komiks
Człowiek idealny
Scenariusz filmowy
Internet
Natura okiem poety

pogadanka (lekcje przyrody)
Pogadanka, dyskusja - nawiązanie do
predyspozycji potrzebnych do wykonywania
zawodu inżyniera.
Pogadanka, dyskusja - nawiązanie do
predyspozycji potrzebnych do wykonywania
zawodu kasjer/ sprzedawca.
Pogadanka, dyskusja - nawiązanie do
predyspozycji potrzebnych do wykonywania
zawodu rolnika lub agenta nieruchomości.

Luty 2021r

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
nauczania
przedmiotu

Kwiecień
2021r

J.
Baranowicz

4b

J. Guze

4c, 5b

Maj 2021r

Biografie twórców. Ich zawody,
umiejętności, predyspozycje.
Logopeda, laryngolog. Prezentacja.
Filozof/filozofia prezentacja
Terapeuta, fizjoterapeuta, • odszukuje
informacje na temat ludzi, którzy osiągnęli
sukces pomimo różnego rodzaju ograniczeń
„Śmierć pułkownika” poznanie wiersza.
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Na tropach tradycji – Melchior
Wańkowicz, Ziele na kraterze (lektura
obowiązkowa)

• tworzy prezentację na temat ulubionego
muzyka bądź rodzaju muzyki
• prezentuje wydarzenia, które rozegrały się
w Nowym Jorku 11 września 2001 roku
• 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
• 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
• tworzy opis interesującego miejsca w
swoim regionie i wciela się w rolę
przewodnika, • dziennikarz
• researcher
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Język polski
Zawód nauczyciel
Droga Lewego do sławy

Zgłębiamy tajniki pracy filmowców

Co w filmie piszczy?

Prasa w naszym życiu

Zgłębiamy tajniki pracy radiowców

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
ulubionego czasopisma, wymienianie osób
tworzących gazety i czasopisma i opisanie
ich pracy, określanie cech osób

Listopad
2020r

M. Ruczko

5a

Grudzień
2020r

Grudzień
2020r

Maj 2021r

Czerwiec
2021r
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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.
Matematyka
Dodawanie i odejmowanie ułamków
dziesiętnych.
Obliczanie pola i obwodu prostokąta.
Dodawanie i odejmowanie ułamków
dziesiętnych.
Prostopadłościany i sześciany.
Język angielski
Popularne zawody
Geografia:
Mapa i skala. Odległości na mapie i w terenie.
(geodeta, kartograf)
Pogoda i klimat. (meteorolog, klimatolog)
Religia
Nie lękam się bożych przykazań.
Szerzę dobro

Zadania ćwiczeniowe

Zgodnie z
planem
nauczania
matematyki

A.Parafiniuk

Temat na lekcji języka angielskiego, praca z
podręcznikiem.
Ćwiczenia praktyczne (lekcje geografii)

Październik
2020r
Wrzesień
2020r.

P. Dutko

5a

E.Felenczak

5a,b

Praca z podręcznikiem, pogadanka, drama,
plakat

Kwiecień
2021r
Listopad
2019r
Styczeń
2020r

5a,b

J. Jarzyńska 6a, b, c
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J. polski
Omawianie lektur obowiązkowych w klasie
VI c .
Zawody z początku XX wieku.
Zawód reporter.
Teatr, kino, sztuka,grafika
Twórca i jego czasy – cykl lekcji
Fonetyka
Epikurejczycy, stoicy.
Na przekór stereotypom.
Kobieta – wódz.
Muzyka
• Stanisław Trojanowski, Naznaczony 11
września: Rozmowa ze strażakiem z WTC
(fragmenty)
Telewizja
Komiks
Człowiek idealny
Scenariusz filmowy
Internet
Natura okiem poety
Na tropach tradycji – Melchior
Wańkowicz, Ziele na kraterze (lektura
obowiązkowa)

Natura okiem poety

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

J. Guze

6c

Biografie twórców. Ich zawody,
umiejętności, predyspozycje.
Logopeda, laryngolog. Prezentacja.
Filozof/filozofia prezentacja
Terapeuta, fizjoterapeuta, • odszukuje
informacje na temat ludzi, którzy osiągnęli
sukces pomimo różnego rodzaju ograniczeń
„Śmierć pułkownika” poznanie wiersza.
• tworzy prezentację na temat ulubionego
muzyka bądź rodzaju muzyki
• prezentuje wydarzenia, które rozegrały się
w Nowym Jorku 11 września 2001 roku
• 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
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• 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
• tworzy opis interesującego miejsca w
swoim regionie i wciela się w rolę
przewodnika, • dziennikarz
• researcher
J.polski:
Ludzie telewizji

Ludzie muzyki

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

Wrzesień
2020r

M. Ruczko

6d

Listopad
2020r
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przedstawiciele poszczególnych profesji,
omawianie specyfiki muzyki jako dziedziny
sztuki
Matematyka:
Dodawanie i odejmowanie ułamków
dziesiętnych- jesteśmy na zakupach.
Pola i objętości brył przestrzennych.
Pola wielokątów
Obniżki i podwyżki procentowe. Księgowa
Zastosowanie skali na planach- projekty.
Praca architekta.
Matematyka
Pola prostokąta ( rolnik)
Obniżki i podwyżki
( sprzedawca)
Geografia:
Współrzędne geograficzne (kartograf,
nawigator)
Ziemia w Układzie Słonecznym (geograf,
astronom)

Pogadanka, dyskusja

Luty 2021r
Zgodnie z
planem
nauczania
matematyki

Pogadanka, dyskusja
Pogadanka, dyskusja

Styczeń
2021r
Marzec
2021r

Ćwiczenia praktyczne
Pogadanka, dyskusja

Wrzesień
pażdziernik
2020r

Pogadanka, dyskusja - nawiązanie do
predyspozycji potrzebnych do wykonywania
zawodu handlowca.

wrzesień
2020 r.

Pola wielokątów

Pogadanka, dyskusja - nawiązanie do
predyspozycji potrzebnych do wykonywania
zawodu geodety lub agenta nieruchomości.

luty 2021 r.

Obniżki i podwyżki

Pogadanka, dyskusja - nawiązanie do
predyspozycji potrzebnych do wykonywania
zawodu sprzedawcy.

marzec
2021 r.

Matematyka:
Działania na ułamkach dziesiętnych

E.
Wiśniewska

5b

E.
Wiśniewska

6a, c

E. Jurek

6b

E.
Felenczak

6a, b, c,
d

J.Baranowi
cz

6d
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Religia:
Nie lękam się Bożych przykazań
Szerzę dobro
Religia:
W jedności z Bogiem i ludźmi
Związani z kulturą chrześcijańską
Wierni tradycji
Obdarowani dla wspólnoty
Zobowiązani do dojrzałości

Wychowanie fizyczne
Zachowanie w razie wypadku podczas zajęć
ruchowych
Piramida żywienia
Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
Edukacja zdrowotna

Postawa ciała
Choroby cywilizacyjne- otyłość
Rytm, muzyka, taniec
Lekcje z wychowawcą:
Dzień Patrona Szkoły.

Praca z podręcznikiem, pogadanka, drama,
plakat

Praca z podręcznikiem, pogadanka, drama,
plakat

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
Pogawędka

Listopad
2020r
Styczeń
2021r
Wrzesień
2020r
Listopad
202r
Czerwiec
21r
Majczerwiec
2020r
Maj 2020r

J.Jarzyńska

5a,b

J. Jarzyńska 6a,b,c,d

Nauczyciele
wych. Fiz.
R. Żuk
M.
Zimnicka

4a, b, c
4a, b

Maj 2020r

Czerwiec
2019r
Wrzesień
2019r

Wyjaśnienie na czym polega praca
instruktora fitness
Przypomnienie sylwetki H. Sucharskiego i

IX 202r

R. Gerlach
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Dzień Edukacji Narodowej.

Przypomnienie tradycji związanych ze
Świętem Zmarłych
Narodowe Święto Niepodległości.
Zdrowe odżywianie - wiem, co jem

Moja ulubiona książka.

Mój autorytet
Praca informatyka
Lekcje z wychowawcą:
Moje zainteresowania
Moje mocne strony, umiejętności,

innych żołnierzy walczących na
Westerplatte. Rozmowa, złożenie kwiatów
pod tablicą patrona
Pracownicy w szkole. Uczeń dostrzega
wpływ innych osób na kształtowanie
osobowości i drogi życiowej, potrafi to
prawidłowo ocenić. Elementy zajęć
przeprowadzonych przez uczniów – zabawy
dramowe
Rozmowa na temat pamięci, znaczenia
tradycji oraz szacunku dla zmarłych
Przygotowywanie okolicznościowych
informacji na gazetce klasowej. Postać
Józefa Piłsudskiego
Kształtowanie odpowiednich nawyków
żywieniowych i zdrowotnych. Rozmowa z
zaproszonym gościem ( pielęgniarka szkolna
lub dietetyk).
Przygotowanie prezentacji ulubionego
pisarza. Rozmowa na temat gatunków
literackich. Zdobycie wiedzy, jak skutecznie
korzystać z zasobów bibliotecznych oraz
podkreślenie wagi czytelnictwa.
Uczniowie przygotowują informacje o
osobach, które uważają za wzór.
Dostrzeganie wpływu innych ludzi na
kształtowanie osobowości i drogi życiowej.
Rozmowa na temat: „Na czym polega praca
ludzi związanych z komputeryzacją”
Praca w grupach, parach
Praca w grupach

4b
X 2020r

XI 2020r
XI 2020r
XI 2020r

II 2021r

III 20201r
IV 2020
Listopad
2020r

E. Jurek

4c
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predyspozycje,
Kto nam jest potrzebny ?
Lekcje z wychowawcą:
W klasie jak w rodzinie - pomoc koleżeńska.

Uczeń jako twórca swojej przyszłości.
Mój autorytet.

Lekcje z wychowawcą:
O technikach skutecznego uczenia się.
Moje mocne i słabe strony- które przedmioty
w szkole lubię najbardziej?
Kim chciałbym zostać w przyszłości – jak
wybrać swoją drogę zawodową?
Satysfakcja z pracy czy pieniądze. Czym się
kierować w swoich wyborach?
Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i
innych.

Prezentacje wykonane przez uczniów

Październik
2020
Luty 2021r

Rozmowa o propozycjach pomocy
(wytłumaczenie niezrozumiałej partii
materiału, objaśnienie wykonania zadania
domowego, pożyczenie podręcznika, zeszytu
ćwiczeń, lektury).
Poznawanie wymagań stawianych przez
różne specjalności zawodowe, kryteria
wyboru zawodu.
Rozmowa na temat: kim chciałbym być gdy
dorosnę?
Pogadanka na temat: praca moich rodziców.
Pogadanka: Mój autorytet. (Dostrzeganie
wpływu innych ludzi na kształtowanie
osobowości i drogi życiowej.)

Październik
2020r

Pogadana, dyskusje klasowe.

Wrzesień
2020r

P. Dutko

5a

E.
Wiśniewska

6c

Styczeń
2021r

Kwiecień
2021r

Wrzesień
2020r
Marzec
2021r
Marzec
2021r
Kwiecień
2021r

Lekcja wychowawcza:
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Moje zainteresowania, pasje i hobby
Kim chciałbym zostać?
Zasady korzystania z pomocy pogotowia
ratunkowego, policji, straży pożarnej.

Rozmowy na temat predyspozycji
zawodowych

rok szkolny
2020/2021

J.Baranowi
cz

6d

Działania i zajęcia związane z doradztwem zawodowym oraz wyborem kierunku kształcenia i zawodu klasy IV- VI
Wyjaśnienie, na czym polega praca
Nauczyciele 4-6
Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia
policjanta, dietetyka, masażysty, kucharza,
maj 2020r
wych. Fiz.
rolnika, lekarza- pokaz umiejętności
praktycznych, obserwacja, modelowanie
Sprawność fizyczna – kluczowa umiejętność
Ocena własnej sprawności fizycznej na
Kwiecień
Nauczyciele 4-6
służb mundurowych i nauczyciela wf.
podstawie testów sprawnościowych
2021r
wych. Fiz.
Koło języka angielskiego dla klas IV
Pogłębienie zainteresowania językami
Cały rok
P. Dutko
4a, b, c
obcymi.
Koło języka angielskiego dla klas V
Pogłębienie zainteresowania językami
Cały rok
P. Dutko
5a, b
obcymi.
Klasy VII- VIII
W ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego:
J. polski
Relacje międzyludzkie

Jak tworzy malarz?

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

Październik
2020r

M. Ruczko

7c

Listopad
2020r
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Rzeźba i jej twórca

J. polski:
Omawianie lektur obowiązkowych w klasach
VII a, VIII c .
Zawody z początku XX wieku.
Zawód reporter.
Teatr, kino, sztuka,grafika
Twórca i jego czasy – cykl lekcji
Fonetyka
Epikurejczycy, stoicy.
Na przekór stereotypom.
Kobieta – wódz.
Muzyka
• Stanisław Trojanowski, Naznaczony 11
września: Rozmowa ze strażakiem z WTC
(fragmenty)
Telewizja
Komiks
Człowiek idealny
Scenariusz filmowy
Internet
Natura okiem poety
Na tropach tradycji – Melchior
Wańkowicz, Ziele na kraterze (lektura

na poszczególnych etapach, omawianie
elementów języka malarstwa na wybranym
dziele
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
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

Styczeń
2021r

Zgodnie z
planem z
języka
polskiego

J.Guze

7a, 8c

Biografie twórców. Ich zawody,
umiejętności, predyspozycje.
Logopeda, laryngolog. Prezentacja.
Filozof/filozofia prezentacja
Terapeuta, fizjoterapeuta, • odszukuje
informacje na temat ludzi, którzy osiągnęli
sukces pomimo różnego rodzaju ograniczeń
„Śmierć pułkownika” poznanie wiersza.
• tworzy prezentację na temat ulubionego
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obowiązkowa)

muzyka bądź rodzaju muzyki
• prezentuje wydarzenia, które rozegrały się
w Nowym Jorku 11 września 2001 roku
• 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
• 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
• tworzy opis interesującego miejsca w
swoim regionie i wciela się w rolę
przewodnika, • dziennikarz
• researcher
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Geografia:
Dział „Materiały dodatkowe” (kartograf,
geodeta)
Energetyka. Warunki produkcji energii z
różnych źródeł. (pracownik zakładów
energetycznych, w tym wykorzystujących
OZE)
Fizyka
Ruch jednostajnie przyspieszony i opóźniony
Maszyny proste

Praca z mapą
Pogadanka, dyskusja, analiza danych
statystycznych i map.
Rozmowa na temat pracy kierowcyzagrożeń podczas ruchu pojazdów na
drodze.

Wrzesień
2020r

E. Feleczak

7a, b, c

Zgodnie z
planem
przedmiotu

I.Fifielska

7a, b, c

Wrzesień
2020r

I.Fifielska

7a,b,c

Styczeń
2021r

Rozmowa na temat pracy mechanika
Chemia
Jak pracuje chemik?
Chemik, laborantka/laborant
Matematyka
Obliczenia procentowe
( księgowy)
Pola wielokątów
( geodeta )
Odczytywanie danych statystycznych
(polityk)
Fizyka:
Ruch jednostajnie przyspieszony i opóźniony
Maszyny proste
Religia
Masz odwagę pytać?
Kim jest człowiek?

Poznanie sprzętu i szkła laboratoryjnego,
piktogramy, zasady bezpiecznej pracy karty
charakterystyki substancji
Pogadanka dyskusja

Rozmowa na temat
pracy kierowcy- zagrożeń podczas ruchu
pojazdów na drodze.
Rozmowa na temat
pracy pracowników fizycznych
Praca z podręcznikiem, pogadanka, drama,
plakat

Listopad
2020r
Luty 2021r
Czerwiec
2021r
I półrocze
2019/ 2020
II półrocze
2019/ 2020
Wrzesień
2020r
Październik

7c
E. Jurek

I.Fifielska

8a, b, c

J. Jarzyńska 7a, b, c
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Kim ja jestem?
Poświęcić życie?
Ku pełni życia z Nim
Język polski
Tworzenie muzyki

Ludzie telewizji

Filmowiec

Życiorys, CV

List motywacyjny

Fotograf

Prezentacja multimedialna, pogadanka,
burza mózgów
Rozmowa kierowana, drama

2020r
Grudzień
2020r
Styczeń
2021r

Relacjonowanie rozwoju muzyki na
poszczególnych etapach rozwoju kultury,
wymienianie elementów języka muzyki,
wyróżnianie rodzajów muzyki rozrywkowej,
omówienie roli muzyki w wybranym filmie.
Relacjonowanie etapów rozwoju telewizji,
wskazanie momentów przełomowych w
rozwoju telewizji, omawianie specyfiki
języka przekazu telewizyjnego, podanie
przykładów gatunków telewizyjnych.
Relacjonowanie najważniejszych momentów
w historii kina, analizowanie języka filmu w
wybranym dziele, podanie przykładów
filmów należących do poszczególnych
gatunków filmowych, wskazanie w
wybranych filmach cech klasyfikujących je
do poszczególnych gatunków.
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.
Wymienianie elementów, z których składa
się list motywacyjny, gromadzenie
informacji do listu motywacyjnego, który

Październik
2020r

M. Ruczko

8b

Listopad
2020r
Kwiecień
2021r

Maj 2021r

Maj 2021r

43

będzie odpowiedzią na podane ogłoszenia,
porządkowanie informacji potrzebnych do
sporządzenia listu motywacyjnego,
ocenianie rzetelności i wiarygodności
podanych listów motywacyjnych,
redagowanie listu motywacyjnego.
Prezentacja najważniejszych wydarzeń z
historii fotografii, wymienianie rodzajów
fotografii, analizowanie wybranej fotografii,
ocenianie wybranej fotografii według
podanych kryteriów.
Matematyka
Lokaty bankowe (bankowiec)
VAT i inne podatki
( księgowy, pracownik US)
Wychowanie fizyczne
Zachowanie w razie wypadku podczas zajęć
ruchowych
Piramida żywienia
Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
Edukacja zdrowotna

Postawa ciała

Maj 2021r

Grudzień
2020r

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

Styczeń
2021r
Wrzesień
2020r-czerwiec
2021r

E.Jurek

M.
Zimnicka

8b

7-8

Wrzesień Maj 2021r
Styczeńkwiecień
2021r
Czerwiec
2019
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Rytm, muzyka, taniec
J.polski
Omawianie lektur obowiązkowych w klasach
VII c, VIII c i VIII d.

Zawody z początku XX wieku.

Zawód reporter.
Teatr, kino, sztuka,grafika
Twórca i jego czasy – cykl lekcji
Fonetyka
Epikurejczycy, stoicy.
Na przekór stereotypom.

Wyjaśnienie na czym polega praca
instruktora fitness

Cały rok

Wykonanie lapbooków, prezentacji,
odgrywanie ról, poznanie zawodów
bohaterów książek.
Wyjazd zorganizowany do 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
Biografie twórców. Ich zawody,
umiejętności, predyspozycje.
Logopeda, laryngolog. Prezentacja.
Filozof/filozofia prezentacja
Terapeuta, fizjoterapeuta, • odszukuje
informacje na temat ludzi, którzy osiągnęli
sukces pomimo różnego rodzaju ograniczeń
• tworzy prezentację na temat ulubionego
muzyka bądź rodzaju muzyki
• prezentuje wydarzenia, które rozegrały się
w Nowym Jorku 11 września 2001 roku
• 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

Zgodnie z
planem z
języka
polskiego

J. Guze

8c
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Kobieta – wódz.
Muzyka
• Stanisław Trojanowski, Naznaczony 11
września: Rozmowa ze strażakiem z WTC
(fragmenty)

Telewizja

Komiks

Człowiek idealny

Scenariusz filmowy

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• tworzy prezentację na
temat ulubionego muzyka bądź rodzaju
muzyki
• prezentuje wydarzenia, które rozegrały się
w Nowym Jorku 11 września 2001 roku
• 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
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Internet

Natura okiem poety

• 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
„Śmierć pułkownika” poznanie wiersza.

Geografia:
Środowisko przyrodnicze Azji. Japonia,
Chiny, Indie. (orientalista, podróżnik)
Matematyka:
Lokaty bankowe
VAT i inne podatki
Chemia
Tłuszcze
Fizyka
Prąd elektryczny
Elektryk, elektromonter, elektronik
Religia
Potrzeby i pragnienia człowieka

Pogadanka, analiza map

Pogadanka, dyskusja - nawiązanie do
predyspozycji potrzebnych do wykonywania
zawodu bankowca.
Pogadanka, dyskusja - nawiązanie do
predyspozycji potrzebnych do wykonywania
zawodu księgowego.
Metody odpowiednio do użytych w czasie
lekcji

Październik
2020r.

E.Felenczak

styczeń
2020r

J.Baranowicz

8a, c

I.Fifielska

8 a,b,c

styczeń
2021r
II półrocze

8 a,b,c

Wykonanie prostego obwodu elektrycznego

Wrzesień
październik

I.Fifielska

8 a,b,c

Praca z podręcznikiem, pogadanka, drama,

Wrzesień

J.Jarzyńska

8a, b, c
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Nikt nie jest samotną wyspą
Droga do człowieka

Wychowanie fizyczne
Zachowanie w razie wypadku podczas zajęć
ruchowych
Piramida żywienia
Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
Edukacja zdrowotna

Zdrowie i jego negatywne czynniki
Stres i jego wpływ na zdrowie człowieka
Sterydy i ich wpływ na zdrowie
Choroby cywilizacyjne- anoreksja, otyłość.
Postawa ciała

Lekcje z wychowawcą:
Zasady korzystania z pomocy pogotowia
ratunkowego, policji, straży pożarnej
Lekcje z wychowawcą:
Moje zasoby.

plakat
Prezentacja multimedialna, pogadanka,
burza mózgów
Rozmowa kierowana, drama

2020r

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.
Pogawędka

Wrzesień
2020r

Uczeń wie, co to jest rozwój fizyczny i jak go
można mierzyć- pogawędka na temat
zawodu ratownik, lekarz, pielęgniarka
Lekcja wychowawcza mająca na celu
nabycie przez dzieci umiejętności
korzystania z telefonu w celu
powiadomienia służb w razie zagrożenia
Mini wykład
Praca w grupach i parach

Listopad
2020r
Nauczyciele
wych.fiz.

7-8

M. Ruczko

7c

W.

8a

Maj 2021r
Czerwiec
2021r
Kwiecień
2021r
Cały rok
Wrzesień
2019r
Kwiecień
2020r
Wrzesień
2020r

Październik
2020r
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Autoprezentacja.
Planuję ścieżkę edukacyjno- zawodową.
Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych
w powiecie kwidzyńskim.
Zasady rekrutacji do szkoły.
Dokumenty aplikacyjne.
Stan zdrowia a wybór zawodu.
Spotkanie z doradcą zawodowym z
Powiatowego Ośrodka Kariery.
Godzina wychowawcza:
Moje mocne strony, umiejętności,
predyspozycje,
Kim chcę być w przyszłości? Jaki zawód
wybrać?
Poznajemy wybrany zawód.
Do jakiej szkole po podstawówce?
Lekcje z wychowawcą:
Stan zdrowia a wybór zawodu- spotkanie z
pielęgniarką szkolną.
Spotkanie z doradcą zawodowym z
Powiatowego Ośrodka Kariery.

Dyskusja kierowana
Metoda projektu
Spotkania z przedstawicielami zawodówwywiad , plakat, wystawka przedmiotów
związanych z zawodem. Autorefleksja.
Portfolio.
Spotkanie z pielęgniarką szkolną.

- maj 2021r
1 lekcja w
mcu

Strzelczyk

Praca w grupach, parach
Pogadanki,
Zapoznanie się z ofertami szkół

Cały rok –
zgodnie z
planem
pracy
wychowawc
zej

I.Fifielska

8b

Listopad
2020r

J. Guze

8c

Marzeckwiecień
2021r
Klasy VII- VIII
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego:

Diagnoza potrzeb uczniów w obszarze
doradztwa edukacyjno- zawodowego.
Wszyscy jesteśmy zdolni.
Moje umiejętności.
Umiejętności a zawód.
Zainteresowania a wybór zawodu.
Zawody wokół nas.
Zawód pod lupą.

Checklista- diagnoza potrzeb uczniów
Mini- wykład
Dyskusja kierowana
Praca z tekstem źródłowym- analiza tekstu
Praca w parach, grupach- plakat
Debata za i przeciw
Autorefleksja

Wrzesieńlistopad
2020r

W. Strzelczyk 7a, b, c
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Współczesny rynek pracy.
Szkoła podstawowa i co dalej?
Informacje w zasięgu ręki- gdzie szukać
informacji o szkole ?
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.
Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej (2
części)

Testy, kwestionariusze
Prezentacja multimedialna

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
2021r

W. Strzelczyk

Dodatkowe działania i zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w klasach VII- VIII
Diagnoza potrzeb edukacyjno- zawodowych
Check – lista. Rozmowy indywidualne
Wrzesień
W.
uczniów i doradczych
Analiza i opracowanie wyników.
2020r
Strzelczyk
Doradztwo edukacyjno- zawodowe- zakładka Umieszczanie na stronie szkoły aktualnych
Cały rok
W.
na stronie internetowej szkoły
informacji dla rodziców i uczniów klas VIIszkolny
Strzelczyk
VIII
Gromadzenie materiałów zawodoznawczych
Ulotki, plakaty, foldery promocyjne, oferty
Cały rok
W.
szkół ponadpodstawowych, zakładów pracy szkolny
Strzelczyk
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Spotkanie z wychowawcami klas VIIIMajW.
analiza oferty edukacyjnej szkoł, instruktaż
czerwiec
Strzelczyk
w przygotowaniu dokumentacji
2021r
I. Fifielska
aplikacyjnej, monitorowanie stanu
J. Guze
przygotowania oraz dostarczenie
dokumentów uczniów do wybranych szkół.

8a, 8b,
8c

7
7-8
4-8
8
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Tygodzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Wyjaśnienie, na czym polega praca
policjanta, dietetyka, masażysty, kucharza,
rolnika, lekarza,
Pogadanka, dyskusja, prezentacja
Spotkanie z inspektorem ochrony danych

Maj 2021r

R.Żuk

4-6

Luty 2021r

K.
Srebrowska
– Budek
W.
Strzelczyk

6-8

Barometr zawodów. Lokalny rynek pracy.
Spotkanie z przedstawicielem Powiatowego
Urzędu Pracy
Wybór zawodu a stan zdrowia-spotkanie z
pielęgniarką szkolną

Wykład, dyskusja

Luty 2021r

prelekcja

Targi Edukacji, Pracy i Kariery

Wyjście zorganizowane

Październik
/ listopad
2020r
marzec
2021 r

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

Tydzień Bezpiecznego Internetu

Promocja kierunków kształcenia

W.
Strzelczyk

8a, b, c
7

H. Drozd
W.
Strzelczyk
wychowawc
y klas8
W.
Strzelczyk
wychowawc
y klas 7-8
W.
Strzelczyk
wychowawc
y klas 7-8

8

Doradca
zawodowy
Poradni
Psychologic
zno-

Rodzice
ucznió
w klas 7

8

8

Rodzice
Świadomie wspieram dziecko w jego
wyborach edukacyjno- zawodowych.

Prezentacja multimedialna, wykład

Październik
/ listopad
2019r

51

Pedagogicz
nej
J. Bryłka
A.Grabowsk
a

Diagnoza zasobów ucznia- mocne strony,
zainteresowania. Wybór zawodu i szkoły.

Konsultacje indywidualne z uczniami klas 78 i ich rodzicami

Cały rok

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
Wychowaw
cy klas 7-8

Czerwiec
2021r

W.
Strzelczyk

Cały rok
szkolny

dyrektor

Co udało nam się zrobić?
Program realizacji działań WSDZ w szkole
podstawowej- sprawozdanie
Umożliwienie korzystania nauczycielom ze
szkoleń, seminariów organizowanych przez
osoby, instytucje edukacyjne, rynku pracy

Działania skierowane do nauczycieli
Prezentacja i omówienie. Wnioski i
rekomendacje.

CEN Gdańsk, specjaliści PUP, WUP, IBE
Warszawa, Starostwo Powiatowe, szkoły
ponadpodstawowe w Kwidzynie

Rodzice
ucznió
w klas
7-8
Wycho Wych
wawcy
owaw
klas 7-8 cy
poinfo
rmow
ali
rodzic
ów o
takiej
możli
wości
nauczyc
iele,
pielęgni
arka
szkolna

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.
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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
 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 Powiatowego 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.
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
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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.

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

Opracowała:
Szkolny koordynator
mgr Wiesława Strzelczyk
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