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 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole podstawowej 

i gimnazjum obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego 

przygotowania uczniów do wyboru szkoły, zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. 

Adresatami projektu są dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III,  IV-VIII 

oraz III gimnazjum, ich rodzice, nauczyciele (rada pedagogiczna). 

Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który wie, 

jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, 

umie samodzielnie wybrać szkołę ponadpodstawową/ponadgimnazjalną, ma plany na 

przyszłość. 

 

Najważniejsze założenia związane z realizacją WSDZ w szkole zawarte są w dokumentach: 

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 

67, poz. 329 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 nr 3 poz. 19 

z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591) 

- Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania 

w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204) 

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

w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie 

doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1675). 

- Statut Społecznej Szkoły Podstawowej STO i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego 

STO w Starachowicach 

 

I. Podstawowe pojęcia z zakresu orientacji i poradnictwa 

zawodowego 

 Poradnictwo zawodowe 

Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej 

rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, 

tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy 

sukces. 

Orientacja zawodowa 

Działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji – mające na celu 

przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem 

jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły. 
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Doradztwo zawodowe 

Świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie 

indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie 

jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji. 

Doradca zawodowy 

Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, 

młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, 

uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku 

pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami 

w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę 

o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy 

oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej. 

Informacja zawodowa 

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz 

związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są 

dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych 

decyzji. 

 

Informacja edukacyjna 

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym 

kształceniem. 

II. Cele WSDZ: 

Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia. 

Cel główny wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności 

i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych 

i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do systematycznych 

oddziaływań wychowawczo – doradczych. 

Cele szczegółowe 

Uczniowie: 

- rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz 

kształtowania właściwych relacji społecznych, 

- wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty, 

- posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia. 

Nauczyciele: 

- potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów, 

- rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, 

- wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, lub kierują do 

specjalistów, 
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- znają ofertę szkół, zasady rekrutacji, 

- włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa 

zawodowego w szkole. 

Rodzice: 

- znają swoje dziecko, 

- są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”, 

- wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych, 

- angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, instytucje, zakłady 

pracy), 

- znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu, 

- znają ofertę szkół, zasady rekrutacji. 

III. Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w szkole podczas lekcji 

przedmiotowych, przedmiotowych zastępstw, godzin wychowawczych, spotkań z ciekawym 

człowiekiem, zajęć pozalekcyjnych, zajęć w ramach świetlicy szkolnej oraz wyjść 

grupowych i wycieczek edukacyjnych, a także innych zajęć edukacyjno-wychowawczych 

prowadzonych poza szkołą (targi, giełdy, spotkania, konkursy, itp.). 

Szkoła dysponuje odpowiednim zapleczem – posiada sale wyposażone w nowoczesny sprzęt 

audiowizualny tj. komputery z dostępem do Internetu, tablice multimedialne, rzutniki. 

Realizacja zadań wynikających z programu obejmuje ogół działań zaangażowanych 

podmiotów: dyrektora szkoły, nauczyciela koordynatora doradztwa zawodowego, 

specjalistów, wychowawcę, nauczycieli, uczniów, rodziców i instytucji zewnętrznych. 

Wspólnie i systematycznie działający nauczyciele, zmotywowani uczniowie, zaangażowani 

rodzice spowodują, że profesjonalna pomoc doradcza trafi do każdego indywidualnego 

odbiorcy, który potrzebuje wsparcia, pomocy i informacji. 

Zakres działań poszczególnych osób zaangażowanych w proces doradczy wynika 

z kompetencji, profilu wykształcenia, wykładanych treści oraz podstawy programowej. 

Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi jej pracę (m.in. Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, szkołami ponadpodstawowymi i ponadgimnazjalnymi oraz 

zakładami pracy).  

Dyrektor szkoły: 

- odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym,  

- współpracuje z nauczycielem koordynatorem doradztwa zawodowego 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 
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celu poprawę jakości pracy placówki w tym obszarze. 

Nauczyciel koordynator doradztwa zawodowego: 

- systematyczne diagnozuje zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane 

z realizacją doradztwa zawodowego,  

- opracowuje we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami opiekującymi się oddziałami, pedagogiem, „Programu realizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego” oraz koordynuje jego realizację, 

- wspiera nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców, pedagoga w zakresie realizacji 

działań określonych w „Programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego”,  

- koordynuje działalność informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę, w tym 

gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

Wychowawcy: 

- określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów,  

- eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania 

z treściami programowymi doradztwa zawodowego,  

- włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu doradztwa 

zawodowego,  

- realizują tematy związane z doradztwem zawodowym na godzinach wychowawczych, 

wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery 

zawodowej,  

- współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej 

ich dzieci,  

- współpracują z nauczycielem koordynatorem doradztwa zawodowego 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 nauczycielem koordynatorem doradztwa zawodowego oraz innymi 

nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem 
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zawodowym. 

Specjaliści: 

- określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

- włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez siebie 

zajęcia dla uczniów, 

- współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu orientacji 

zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów, 

- włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych 

(informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty), 

- współpracują z nauczycielem koordynatorem doradztwa zawodowego 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 nauczycielem koordynatorem doradztwa zawodowego oraz innymi 

nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem 

zawodowym, 

- gromadzi czasopisma i literaturę z zakresu psychologii, prawa pracy i doradztwa 

zawodowego,  

- udostępnia informatory i ulotki o szkołach, wskazuje źródła informacji, 

- 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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Wszelkie działania nauczycieli mają na celu przygotowanie uczniów do samodzielności, 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych (np. sprawdziany, podejmowanie decyzji), 

łatwej adaptacji do nowych warunków w środowisku szkolnym i zawodowym. 

 

IV. Odbiorcy działań związanych z doradztwem zawodowym 

w szkole: 
 

4.1 Oddział przedszkolny w szkole podstawowej 

A. Cel preorientacji 

Celem preorientacji zawodowej jest:  

- wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, 

- kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie 

zainteresowań dzieci oraz  

- stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń. 

 

B. Treści programowe – cele szczegółowe 

1. Poznanie siebie 

Dziecko: 

1.1 określa, co lubi robić, 

1.2 podaje przykłady różnych zainteresowań, 

1.3 określa, co robi dobrze, 

1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych, 

1.5 opowiada o sobie w grupie rówieśniczej. 

2. Świat zawodów i rynek pracy 

Dziecko: 

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie, 

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym 

otoczeniu i te, które wzbudziły jego zainteresowanie oraz identyfikuje i opisuje 

czynności zawodowe wykonywane przez te osoby,  

2.3 opisuje różne funkcje pracy wykonywanej przez człowieka na wybranych 

przykładach, 

2.4 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku 

oraz w zdarzenia, w których uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę, 

2.5 wskazuje związki pomiędzy zainteresowaniami a pracą zawodową na wybranym 

przez siebie przykładzie, 

2.6 podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny. 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

Dziecko: 

3.1 nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej), 

3.2 nazywa czynności, których lubi się uczyć. 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

Dziecko: 

4.1 opowiada, kim chciałoby zostać, 
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4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy 

rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do 

realizacji celu, 

4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie 

i w ramach działań grupy rówieśniczej. 

 

C. Warunki i sposoby realizacji 

Cele szczegółowe przewidziane są do realizacji: 

a. podczas zajęć wychowania przedszkolnego (w ramach realizacji podstawy programowej), 

b. podczas działań, które wynikają z rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

c. podczas innych działań związanych z preorientacją zawodową realizowanych 

w oddziałach przedszkolnych w szkole i poza nią (np. Dzień Talentów, Pora na Aktora, 

spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów, wycieczki do zakładów 

pracy). 

 

4.2 Oddziały nauczania wczesnoszkolnego, klasy I-III  

A. Cel orientacji zawodowej 

Celem orientacji zawodowej w klasach I–III jest wstępne zapoznanie uczniów 

z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy 

wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu 

i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji. 

 

B. Treści programowe – cele szczegółowe 

1. Poznanie siebie 

Uczeń: 

1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać, 

1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób, 

1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi, 

1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach, 

1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla 

niego i dla innych. 

2. Świat zawodów i rynek pracy 

Uczeń: 

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie, 

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym 

otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach, 

2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych 

przykładach, 

2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, 

w którym funkcjonuje, 

2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu, 

2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 

w sposób twórczy i niekonwencjonalny. 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

Uczeń: 
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3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności, 

3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć, 

3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich. 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

Uczeń: 

4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić; 

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i 

zadania niezbędne do realizacji celu, 

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio 

z jego osobą. 

 

C. Warunki i sposób realizacji 

Orientacja zawodowa w oddziałach klas I-III jest realizowana: 

a. podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, 

b. w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez: 

- bieżącą pracę z uczniami przez wspomaganie uczniów w wyborze kierunku 

kształcenia i zawodu prowadzoną przez nauczycieli, nauczycieli wychowawców 

i specjalistów, 

- zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów tj. pozostałe działania związane 

z doradztwem zawodowym realizowane w szkole i poza nią, 

- zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

4.3 Oddziały klas IV-VI 

A. Cel orientacji zawodowej 

Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów, zapozna-

nie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktyw-

nej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wy-

chowawczych 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, 
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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, 

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: 

a. podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, 

b. 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, III gimnazjum 

A. Cel doradztwa zawodowego 

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej i klasy III 

gimnazjum 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 
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informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł, 

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów 

edukacyjno-zawodowych, 

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań 

zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, 

1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich 

realizacji, 

1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb, 

1.8 charakteryzuje wartości z uwzględnieniem wartości pracy i etyki zawodowej. 

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, 

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka, 

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy, 

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową, 

2.7 dokonuje autoprezentacji. 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie 

Uczeń: 

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem 

możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji, 

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania 

własnych zasobów, 

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji 

poza formalnej i nieformalnej, 

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie. 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 

Uczeń: 

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy 

wsparciu doradczym, 

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby, 

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-

zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy, 

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych 

wyborów. 

 

C. Warunki i sposób realizacji 

Doradztwo zawodowe w oddziałach klas VII i VIII szkoły podstawowej, III gimnazjum jest 

realizowana: 

a. podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,  
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b. 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 

Odbiorcami działań realizowanych w zakresie „Programu działań WSDZ” w szkole są 

również rodzice. Działania skierowane do rodziców są wyszczególnione w tabeli 1 

zawierającej program realizacji działań WSDZ na rok szkolny 2018/2019, sporządzone na 

podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb.  

 

4.6 Nauczyciele 

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.  

 

V. 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.  

 

Metody diagnozy przyjęte w szkole: 

- badanie ankietowe - ankieta diagnostyczna dla uczniów, rodziców i nauczycieli 

lub 

- rozmowa z uczniami na lekcji wychowawczej 

- rozmowa z rodzicami podczas spotkania z rodzicami 

- rozmowa z nauczycielami podczas rady pedagogicznej 

- diagnoza otoczenia społeczno-gospodarczego pod kątem kontynuowania i podjęcia 

współpracy. 

VI. Formy, metody i techniki pracy doradczej adresowane 

do uczniów: 

- Badanie (diagnoza) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole 

(wywiad, kwestionariusz ankiety). 

- Zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności 

planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie 

i swoich predyspozycji zawodowych. 
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- Warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej 

i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem. 

- Udostępnianie informacji o zawodach, szkołach. 

- Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. 

- Prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów. 

- Udzielanie indywidualnych porad uczniom. 

- Organizowanie wycieczek. 

- Organizowanie Dnia Talentów, Pory na Aktora. 

Metody w poradnictwie grupowym najczęściej stosowane w pracy doradczej to: 

- Aktywizujące problemowe – burza mózgów, dyskusja. 

- Metoda dramy – inscenizacje i odgrywanie ról. 

- Metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy). 

- Metody audiowizualne – filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy multimedialne, 

prezentacje multimedialne. 

- Treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki. 

Techniki plastyczne, wzmacniające myślenie krytyczne oraz strategiczne (np. analizę 

SWOT), kwestionariusze, wywiady, gry i zabawy. 

VII. Korzyści wynikające z wdrożenia WSDZ to: 

- Kształtowanie aktywności zawodowej uczniów (uczniowie znają świat pracy, 

samodzielnie planują ścieżkę własnej kariery zawodowej, sprawnie poruszają się po rynku 

pracy). 

- Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z dalszą 

edukacją i z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci. 

- Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców. 

- Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe. 

- Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako 

konsekwencji niewłaściwych wyborów. 

VIII. Ewaluacja 

Ewaluacja jest niezbędna, aby działania doradcze na terenie szkoły były zgodne 

z oczekiwaniami i potrzebami uczniów i ich rodziców. 

Formy ewaluacji – rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami. 

Przyjęte metody: analiza dokumentacji, badania ankietowe.  
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Tabela 1. Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2018/2019 

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej, kl. „0" 

LP Data Przedmiot Temat Prowadzący/realizator 
1. 04.09.2018 r. zajęcia edukacyjne Znowu razem. Renata Kubik 

2. 05.09.2018 r. zajęcia edukacyjne Nasze prawa i obowiązki. Renata Kubik 

3. 07.09.2018 r. zajęcia edukacyjne Razem się uczymy. Razem się bawimy. Renata Kubik 

4. 10.09.2018 r. zajęcia edukacyjne Jesteśmy bezpieczni. Renata Kubik 

5. 11.09.2018 r. zajęcia edukacyjne Kolorowe znaki. Renata Kubik 

6. 13.09.2018 r. zajęcia edukacyjne Numery alarmowe. Renata Kubik 

7. 14.09.2018 r. zajęcia edukacyjne Bezpieczny przedszkolak to ja. Renata Kubik 

8. 21.09.2018 r. zajęcia edukacyjne Jesteśmy samodzielni. Renata Kubik 

9. 24.09.2018 r. zajęcia edukacyjne Razem grzecznie się bawimy. Renata Kubik 

10 08.10.2018 r.  zajęcia edukacyjne Na straganie. Renata Kubik 

11. 15.10.2018 r. zajęcia edukacyjne Jesienna pogoda. Renata Kubik 

12. 19.10.2018 r. festyn Festyn ekologiczny „Jerzyk – nasz skrzydlaty sąsiad”. Renata Kubik 

13. 25.10.2018 r. wycieczka do Kielc Spektakl „Gniazdo”. Muzeum Historii Kielc. Renata Kubik 

14. 26.10.2018 r. zajęcia edukacyjne Troszczymy się o innych. Renata Kubik 

15. 07.11.2018 r. zajęcia edukacyjne Znak orła. Renata Kubik 

16. 08.11.2018 r. zajęcia edukacyjne W mojej małej Ojczyźnie. Renata Kubik 

17. 30.11.2018 r. spektakl w SCK „Pszczółka Maja” aktorzy Teatru Wrocław 

18. 03.12.2018 r. zajęcia edukacyjne Pomaganie to ważne zadanie Renata Kubik 

19. 04.12.2018 r. zajęcia edukacyjne Barbórka – święto górników Renata Kubik 

20. 12.12.2018 r. zajęcia edukacyjne Odkrywamy miłość wokół nas. Renata Kubik 

21. 13.12.2018 r. zajęcia edukacyjne Kochamy zwierzęta i pomagamy im zimą. Renata Kubik 

22. 03.01.2019 r. zajęcia edukacyjne Witamy nowy rok razem z naszymi pupilami. Renata Kubik 

23. 07.01.2019 r. zajęcia edukacyjne Uwielbiamy zimowe sporty. Renata Kubik 

24. 09.01.2019 r. zajęcia edukacyjne Czas zacząć zimową olimpiadę. Renata Kubik 

25. 10.01.2019 r. zajęcia edukacyjne Kochamy nasze babcie i naszych dziadków. Renata Kubik 

26. 30.01.2019 r. zajęcia edukacyjne Gdzie schowała się woda? Renata Kubik 

27. 11.02.2019 r. zajęcia edukacyjne Z wizytą w filharmonii. Renata Kubik 

28. 12.02.2019 r. zajęcia edukacyjne Z wizytą w galerii sztuki. Spotkanie z mistrzem Mateo. Joanna Stanecka 

29. 14.02.2019 r. zajęcia edukacyjne Malarz obraz namaluje, rzeźbiarz postać wyczaruje. Sylwia Dybowska 

30. 18.02.2019 r. zajęcia edukacyjne Co ukrywa się za kurtyną? Renata Kubik 
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31. 19.02.2019 r. zajęcia edukacyjne Kto jest kim w teatrze? Renata Kubik 

32. 22.02.2019 r. spektakl w SCK „Jak Rumcajs Cypiska uratował”. aktorzy Teatru Wrocław 

33. 27.02.2019 r. zajęcia edukacyjne Bawimy się ruchem – dzień z tańcem i nie tylko. Renata Kubik 

34. 28.02.2019 r. zajęcia edukacyjne Tworzymy dzieła wg własnych pomysłów. Przygotowujemy wystawę. Renata Kubik 

35. 07.03.2019 r. zajęcia edukacyjne Gdzie mieszka panda? Renata Kubik 

36. 08.03.2019 r. zajęcia edukacyjne Afryka – słoneczna kraina słoni. Renata Kubik 

37. 11.03.2019 r. zajęcia edukacyjne Gdzie mieszkają kangury i koala? Renata Kubik 

38. 12.03.2019 r. zajęcia edukacyjne Z wizytą na Antarktydzie. Tworzymy przewodnik po ciekawych krajach. Renata Kubik 

39. 12.03.2019 r. język angielski Nazwy zawodów – wprowadzenie słownictwa. Joanna Stanecka 

40. 13.03.2019 r. wycieczka do Radomia Spektakl teatralny pt.: „Kopciuszek”. Zwiedzanie wystawy z klocków LEGO. Renata Kubik 

41. 14.03.2019 r. język angielski Gry i zabawy ze słownictwem dotyczącym zawodów. Joanna Stanecka 

42. 14.03.2019 r. zajęcia edukacyjne Słońce, planety i księżyc, co to za niesamowity układ. Renata Kubik 

43. 18.03.2019 r. zajęcia edukacyjne Kto to jest astronauta? Renata Kubik 

44. 18.03.2019 r. język angielski When I grow up … - Kim zostanę w przyszłości? Joanna Stanecka 

45. 19.03.2019 r. język angielski Who am I? A teacher! – zabawy z nazwami zawodów. Joanna Stanecka 

46. 20.03.2019 r. język angielski Gry i zabawy ruchowe. Nauka piosenki „I’m the policeman! Joanna Stanecka 

47. 21.03.2019 r. język angielski Kim będę w przyszłości? – nowe nazwy zawodów. Joanna Stanecka 

48. 22.03.2019 r. język angielski Gry i zabawy z poznanym słownictwem – zawody. Narzędzia pracy w różnych 
zawodach. 

Joanna Stanecka 

49. 23.03.2019 r. język angielski „When I grow up I want to be …” – nauka piosenki o zawodach. Joanna Stanecka 

50. 03.04.2019 r. zajęcia edukacyjne Pachnąco, kolorowo, smacznie, pięknie i zdrowo. Renata Kubik 

51. 10.04.2019 r. wycieczka do zakładu pracy 
ZEC 

Warsztaty edukacyjne „Czyste powietrze nasza wspólna sprawa”. pracownicy ZEC 

52. 17.04.2019 r. zajęcia edukacyjne Tworzymy własne programy telewizyjne – Święta Wielkanocne. Renata Kubik 

53. 25.04.2019 r. zajęcia edukacyjne Mali odkrywcy bawią się w detektywów. Renata Kubik 

54. 06.05.2019 r. zajęcia edukacyjne Idziemy na baśniowy bal. Renata Kubik 

55. 07.05.2019 r. zajęcia komputerowe Poznajemy zawody. Wykonanie grafiki. Damian Niebudziński 

56. 08.05.2019 r. zajęcia edukacyjne Z wizytą w bibliotece. Nasza grupowa biblioteczka. Renata Kubik 

57. 09.05.2019 r. zajęcia edukacyjne Kto buduje dom? Renata Kubik. 

58. 10.05.2019 r. zajęcia edukacyjne Kto szyje ubrania? Renata Kubik 

59. 13.05.2019 r. zajęcia edukacyjne Jest tyle ciekawych zawodów na świecie. Kiedy książkę kupujemy pisarzowi 
dziękujemy. 

Renata Kubik 

60. 14.05.2019 r. spotkanie z ciekawym 
człowiekiem 

Ewa Jach – piosenkarka. Anna Szumilewicz 
Ewa Jach 

61. 14.05.2019 r. zajęcia edukacyjne Wielki turniej o zawodach. Renata Kubik 
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62. 20.05.2019 r. zajęcia edukacyjne Moja mama detektyw. Renata Kubik 

63. 24.05.2019 r. zajęcia edukacyjne Warto być wysportowanym. Renata Kubik 

64. 27.05.2019 r. zajęcia edukacyjne Skaczemy, pływamy, biegamy. Renata Kubik 

65. 29.05.2019 r. autoprezentacja uczniów 
na forum społeczności 
szkolnej 

Szkolny Dzień Talentów. Anna Szumilewicz, 
Agnieszka Makowska, 
nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego 

66. 03.06.2019 r. zajęcia edukacyjne Opiekujemy się ogrodem. Renata Kubik 

67. 05.06.2019 r. zajęcia edukacyjne Co słychać w gospodarstwie. Renata Kubik 

68. 10.06.2019 r. zajęcia edukacyjne Lato zaprasza nas do zabawy. Wakacji nadszedł czas. Renata Kubik 

69. 12.06.2019 r. wycieczka do 
gospodarstwa 
agroturystycznego 
„Wieś.Co” 

Zwiedzanie zagrody. Warsztaty „Od ziarenka do bochenka”. Pieczenie pizzy. właściciele gospodarstwa, 
Renata Kubik 

70. 17.06.2019 r. prezentacja klasowego 
przedstawienia teatralnego 

Udział w szkolnym Święcie Teatru „Pora na aktora”. Renata Kubik 

71. październik/ 
listopad 2018 r. 

organizowanie kącików 

zawodoznawczych w sali 

edukacji wczesnoszkolnej 

Charakterystyka zawodów z najbliższego otoczenia, wykonana przez dzieci różnymi 

technikami 

Renata Kubik 

 

Kl. I a 

LP Data Przedmiot Temat Prowadzący/realizator 
1. 11.10.2018 r. zajęcia zintegrowane Co robią moi rodzice? Próby zdefiniowania pojęcia zawód. Wypowiedzi dzieci na 

temat różnych zawodów. 
Paulina Basiak 

2. 24.10.2018 r. zajęcia zintegrowane Moje wymarzone zwierzę. Poznanie pracy weterynarza. Paulina Basiak 

3. 25.10.2018 r. wycieczka do Kielc Spektakl „Gniazdo”. Muzeum Historii Kielc. Paulina Basiak 

4. 30.11.2018 r. wyjście grupowe na 
spektakl teatralny do SCK 

Spektakl teatralny pt.: „Pszczółka Maja” aktorzy Teatru Wrocław 

5. październik/ 
listopad 2018 r. 

organizowanie kącików 

zawodoznawczych w sali 

edukacji wczesnoszkolnej 

Charakterystyka zawodów z najbliższego otoczenia, wykonana przez dzieci różnymi 

technikami 

Paulina Basiak 
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6. 12.02.2019 r. zajęcia zintegrowane Rodzaje sklepów. Przedstawienie pracy ekspedientki. Paulina Basiak 

7. 15.02.2019 r. język angielski, edukacja 
społeczna 

Program CLIL – Jobs. Przedstawienie zawodów, miejsc i przedmiotów z nimi 
związanych. 

Paulina Basiak 

8. 13.03.2019 r. wycieczka do Radomia Spektakl teatralny pt.: „Kopciuszek”. Zwiedzanie wystawy z klocków LEGO. Paulina Basiak 

9. 10.04.2019 r. wycieczka do zakładu pracy 
ZEC 

Zapoznanie z pracą specjalista ds. energetyki cieplnej. pracownicy ZEC 
Paulina Basiak 

10. 09.05.2019 r. zajęcia zintegrowane Praca rolnika w czasie sianokosów. Paulina Basiak 

11. 10.05.2019 r. zajęcia zintegrowane Praca pszczelarza. Korzyści płynące z hodowli pszczół. Paulina Basiak 

12. 14.05.2019 r. spotkanie z ciekawym 
człowiekiem 

Ewa Jach – piosenkarka. Anna Szumilewicz 
Ewa Jach 

13. 29.05.2019 r. autoprezentacja uczniów 
na forum społeczności 
szkolnej 

Szkolny Dzień Talentów. Anna Szumilewicz, 
Agnieszka Makowska, 
nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego 

14. 17.06.2019 r. prezentacja klasowego 
przedstawienia teatralnego 

Udział w szkolnym Święcie Teatru „Pora na aktora”. Paulina Basiak 

 

Kl. I b 

LP Data Przedmiot Temat Prowadzący/realizator 
1. 12.10.2018 r. zajęcia zintegrowane Co robią moi rodzice? Próby zdefiniowania pojęcia zawód. Wypowiedzi dzieci na 

temat różnych zawodów. 
Marzena Mączyńska 
Anna Szmigielska-Pożoga 

2. 25.10.2018 r. wycieczka do Kielc Spektakl „Gniazdo”. Muzeum Historii Kielc. Marzena Mączyńska 

3. 21.11.2018 r. zajęcia zintegrowane Moje wymarzone zwierzę. Poznanie pracy weterynarza. Marzena Mączyńska 
Anna Szmigielska-Pożoga 

4. 30.11.2018 r. wyjście grupowe na 
spektakl teatralny do SCK 

Spektakl teatralny pt.: „Pszczółka Maja” aktorzy Teatru Wrocław 

5. październik/ 
listopad 2018 r. 

organizowanie kącików 

zawodoznawczych w sali 

edukacji wczesnoszkolnej 

Charakterystyka zawodów z najbliższego otoczenia, wykonana przez dzieci różnymi 

technikami 

Marzena Mączyńska 

6. 11.01.2019 r. zajęcia zintegrowane Zawód moich rodziców. Marzena Mączyńska 

7. 14.02.2019 r. zajęcia zintegrowane Miasteczko zawodów. Marzena Mączyńska 

8. 13.03.2019 r. wycieczka do Radomia Spektakl teatralny pt.: „Kopciuszek”. Zwiedzanie wystawy z klocków LEGO. Marzena Mączyńska 
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9. 15.03.2019 r. zajęcia zintegrowane Poznajemy zawody ludzi, których spotkaliśmy w …  Marzena Mączyńska 

10. 05.04.2019 r. zajęcia zintegrowane Poznajemy zawód weterynarza. Marzena Mączyńska 

11. 08.04.2019 r. zajęcia zintegrowane Biblioteczne zabawy z wierszami. Marzena Mączyńska 

12. 10.04.2019 r. wycieczka do zakładu pracy 
ZEC 

Zapoznanie z pracą specjalista ds. energetyki cieplnej. pracownicy ZEC 
Marzena Mączyńska 

13. 30.04.2019 r. zajęcia zintegrowane Woda źródłem życia – wodociągi, ich zadanie. Marzena Mączyńska 

14. 14.05.2019 r. spotkanie z ciekawym 
człowiekiem 

Ewa Jach – piosenkarka. Anna Szumilewicz 
Ewa Jach 

15. 27.05.2019 r. zajęcia zintegrowane Trudne wybory. Marzena Mączyńska 

16. 29.05.2019 r. autoprezentacja uczniów 
na forum społeczności 
szkolnej 

Szkolny Dzień Talentów. Anna Szumilewicz, 
Agnieszka Makowska, 
nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego 

17. 31.05.2019 r. zajęcia zintegrowane Z wizytą w bibliotece. Marzena Mączyńska 

18. 17.06.2019 r. prezentacja klasowego 
przedstawienia teatralnego 

Udział w szkolnym Święcie Teatru „Pora na aktora”. Marzena Mączyńska, 
uczniowie kl. Ib 

 

Kl. II 

LP Data Przedmiot Temat Prowadzący/realizator 
1. 06.09.2018 r. zajęcia zintegrowane Kto pracuje w naszej szkole? Joanna Gryz 

2. 25.09.2018 r. zajęcia zintegrowane Spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Starachowicach. Joanna Gryz 

3. 03.10.2018 r. zajęcia zintegrowane Jesienne zawody. Joanna Gryz 

4. 16.10.2018 r. zajęcia zintegrowane Trudny zawód. Joanna Gryz 

5. 25.10.2018 r. wycieczka do Kielc Spektakl „Gniazdo”. Muzeum Historii Kielc. Joanna Gryz 

6. 30.11.2018 r. wyjście grupowe na 
spektakl teatralny do SCK 

Spektakl teatralny pt.: „Pszczółka Maja” aktorzy Teatru Wrocław 

7. 08.01.2019 r. zajęcia zintegrowane Sporty zimowe – zimowe dyscypliny sportowe. Joanna Gryz 

8. 08.01.2019 r. edukacja informatyczna Wyszukiwanie wskazanych zdjęć w Internecie – zawody. Damian Niebudziński 

9. 30.01.2019 r. zajęcia zintegrowane Mój dziadek – nazwy dawnych i rzadkich zawodów. Joanna Gryz 

10. 04.02.2019 r. zajęcia zintegrowane Zdrowie jest ważne – omówienie wybranych specjalności lekarskich. Joanna Gryz 

11. 08.02.2019 r. zajęcia zintegrowane Wielbiciele książek – droga książki od pisarza do księgarza. Joanna Gryz 

12. 19.02.2019 r. zajęcia zintegrowane Jak dawniej ludzie żyli w miastach? Na wsi? – zawody dawniej i dziś. Joanna Gryz 

13. 06.03.2019 r. zajęcia zintegrowane Dbamy o wzrok – poznanie pracy okulisty. Joanna Gryz 
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14. 07.03.2019 r. zajęcia zintegrowane Dbamy o zęby – poznanie pracy ortodonty i stomatologa. Joanna Gryz 

15. 13.03.2019 r. wycieczka do Radomia Spektakl teatralny pt.: „Kopciuszek”. Zwiedzanie wystawy z klocków LEGO. Joanna Gryz 

16. 26.03.2019 r. zajęcia zintegrowane Dzień Odkrywców. Potrafimy udzielić pomocy. Joanna Gryz 

17. 29.03.2019 r. zajęcia zintegrowane Wiosna w polu i ogrodzie (praca rolnika i sadownika). Joanna Gryz 

18. 05.04.2019 r. zajęcia zintegrowane Jak pokonać siły natury? (praca strażaka) Joanna Gryz 

19. 10.04.2019 r. wycieczka do zakładu pracy 
ZEC 

Zapoznanie z pracą specjalista ds. energetyki cieplnej. pracownicy ZEC 
Joanna Gryz 

20. 15.04.2019 r. zajęcia zintegrowane Jak powstaje chleb? Joanna Gryz 

21. 07.05.2019 r. zajęcia zintegrowane W królestwie pszczół (praca pszczelarza). Joanna Gryz 

22. 14.05.2019 r. zajęcia zintegrowane Kim będę, gdy dorosnę? Joanna Gryz 

23. 14.05.2019 r. spotkanie z ciekawym 
człowiekiem 

Ewa Jach – piosenkarka. Anna Szumilewicz 
Ewa Jach 

24. 29.05.2019 r. autoprezentacja uczniów 
na forum społeczności 
szkolnej 

Szkolny Dzień Talentów. Anna Szumilewicz, 
Agnieszka Makowska, 
nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego 

25. 05.06.2019 r. zajęcia zintegrowane Przewodnik małego turysty. Joanna Gryz 

26. 12.06.2019 r. wycieczka do 
gospodarstwa 
agroturystycznego 
„Wieś.Co” 

Zwiedzanie zagrody. Warsztaty „Od ziarenka do bochenka”. Pieczenie pizzy. właściciele gospodarstwa, 
Joanna Gryz 

27. 17.06.2019 r. prezentacja klasowego 
przedstawienia teatralnego 

Udział w szkolnym Święcie Teatru „Pora na aktora”. Joanna Gryz, 
uczniowie kl. II 

28. październik/ 
listopad 2018 r. 

organizowanie kącików 

zawodoznawczych w sali 

edukacji wczesnoszkolnej 

Charakterystyka zawodów z najbliższego otoczenia, wykonana przez dzieci różnymi 

technikami 

Joanna Gryz 

 

Kl. III 

LP Data Przedmiot Temat Prowadzący/realizator 
1. 05.09.2018 r. zajęcia zintegrowane Wyszukiwanie informacji o dębach. 

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie. Uczeń uzasadnia potrzebę uczenia 
się i zdobywania nowych umiejętności, wskazuje treści, których lubi się uczyć, 

Dorota Glina 
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wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich. 

2. 06.09.2018 r. zajęcia zintegrowane Wykonanie „Ważnej Skrzynki” – praca zespołowa. 
Uczeń planuje swoje działania lub działania grupy, wskazujący na podstawie 
czynności i zadania niezbędne do realizacji celu, próbuje samodzielnie podejmować 
decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą. 

Dorota Glina 

3. 20.09.2018 r. zajęcia zintegrowane Rozmowa o niesieniu pomocy. Poznanie pracy rolnika. 
Treści: Poznanie siebie. Uczeń podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i 
opisuje co wyniknęło dla niego i dla innych. 

Dorota Glina 

4. 24.09.2018 r. zajęcia zintegrowane Nazwy zawodów z „rz”. Poznanie pracy piekarza. 
Treści: Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń odgrywa różne role zawodowe w 
zabawie. 

Dorota Glina 

5. 02.10.2018 r. zajęcia zintegrowane Tekst informacyjny „Martwe żywe drzewa”. Dorota Glina 

6. 25.10.2018 r. wycieczka do Kielc Spektakl „Gniazdo”. Muzeum Historii Kielc. Dorota Glina 

7. 21.11.2018 r. zajęcia zintegrowane Konstruowanie wypowiedzi „Kim zostaniesz, gdy dorośniesz”. 
Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych. 
Uczeń opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić. 

Dorota Glina 

8. 23.11.2018 r. zajęcia zintegrowane Poznanie zawodów związanych z pracą pod ziemią. 
Treści: Świat zawodów i rynek pracy. Uczeń poznaje nazwy zawodów wykonywanych 
przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę 
pracy w wybranych zawodach, opisuje czym jest praca i omawia jej znaczenie w 
życiu człowieka na wybranych przykładach, omawia znaczenie zaangażowania 
różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje, opisuje rolę zdolności i 
zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu. 

Dorota Glina 

9. 26.11.2018 r. zajęcia zintegrowane Poznanie postaci A. Boczarowskiego – paleontologa. 
Uczeń opisuje, czym jest praca i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na 
wybranych przykładach. 

Dorota Glina 

10. 28.11.2018 r. zajęcia zintegrowane Tekst informacyjny „Na górniczym Śląsku” – praca górnika. Dorota Glina 

11. 29.11.2018 r. zajęcia zintegrowane Ciekawostki o odkryciach archeologicznych – praca archeologa. Dorota Glina 

12. 30.11.2018 r. wyjście grupowe na 
spektakl teatralny do SCK 

Spektakl teatralny pt.: „Pszczółka Maja” aktorzy Teatru Wrocław 

13. 05.12.2018 r. zajęcia zintegrowane Sztafeta ortograficzna. Dorota Glina 

14. 02.01.2019 r. zajęcia zintegrowane Zapis noworocznych postanowień. Dorota Glina 

15. 09.01.2019 r. zajęcia zintegrowane Poznanie pracy strażaka. Dorota Glina 

16. 01.02.2019 r. zajęcia zintegrowane Wyjaśnianie pojęcia: wolontariat. Dorota Glina 

17. 08.02.2019 r. zajęcia zintegrowane „Beskidy” – tekst informacyjny – korzystanie z różnych źródeł informacji. Dorota Glina 

18. 15.02.2019 r. zajęcia techniczne Afrykańskie ozdoby – łączenie różnych materiałów. Dorota Glina 



21 

 

19. 27.02.2019 r. zajęcia zintegrowane Zadania fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych. Dorota Glina 

20. 01.03.2019 r. zajęcia zintegrowane Propozycje organizacji przyjęcia urodzinowego. Dorota Glina 

21. 07.03.2019 r. zajęcia zintegrowane Prowadzenie doświadczeń – badanie właściwości powietrza. Dorota Glina 

22. 11.03.2019 r. zajęcia techniczne Omówienie sposobu montowania latawca. Dorota Glina 

23. 13.03.2019 r. wycieczka do Radomia Spektakl teatralny pt.: „Kopciuszek”. Zwiedzanie wystawy z klocków LEGO. Dorota Glina 

24. 15.03.2019 r. zajęcia zintegrowane Odkrycie a wynalazek. Dorota Glina 

25. 27.03.2019 r. zajęcia zintegrowane Zawody ludzi związanych z radiem. Dorota Glina 

26. 29.03.2019 r. zajęcia zintegrowane Poznanie pracy dziennikarza radiowego i aktora. Dorota Glina 

27. 10.04.2019 r. wycieczka do zakładu pracy 
ZEC 

Zapoznanie z pracą specjalista ds. energetyki cieplnej. pracownicy ZEC 
Dorota Glina 

28. 15.04.2019 r. zajęcia zintegrowane Źródła wiedzy o różnych zawodach. Wypowiedź pisemna „Kim chcę zostać 
w przyszłości?” 

Dorota Glina 

29. 24.04.2019 r. zajęcia zintegrowane Dzielenie się wiedzą o znanych dzieciom zawodach, omawianie pracy ludzi w tych 
zawodach. 

Dorota Glina 

30. 25.04.2019 r. zajęcia zintegrowane Poznanie pracy krawcowej. Dorota Glina 

31. 14.05.2019 r. spotkanie z ciekawym 
człowiekiem 

Ewa Jach – piosenkarka. Anna Szumilewicz 
Ewa Jach 

32. 20.05.2019 r. zajęcia zintegrowane Czytanie wywiadu z architektem, poznanie jego pracy. Dorota Glina 

33. 21.05.2019 r. zajęcia zintegrowane Nazwy zawodów związanych z budownictwem. Dorota Glina 

34. 22.05.2019 r. zajęcia zintegrowane Praca botanika. Dorota Glina 

35. 29.05.2019 r. autoprezentacja uczniów 
na forum społeczności 
szkolnej 

Szkolny Dzień Talentów. Anna Szumilewicz, 
Agnieszka Makowska, 
nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego 

36. 17.06.2019 r. prezentacja klasowego 
przedstawienia teatralnego 

Udział w szkolnym Święcie Teatru „Pora na aktora”. Dorota Glina, 
uczniowie kl. III 

37. październik/ 
listopad 2018 r. 

organizowanie kącików 

zawodoznawczych w sali 

edukacji wczesnoszkolnej 

Charakterystyka zawodów z najbliższego otoczenia, wykonana przez dzieci różnymi 

technikami 

Dorota Glina 
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Kl. IV 

LP Data Przedmiot Temat Prowadzący/realizator 
1. 06.09.2018 r. język polski Krótko o sobie, czyli jak należy się przedstawiać? Magdalena Zatorska 

2. 25.09.2018 r. spotkanie z ciekawym 
człowiekiem 

Spotkanie z policjantem. Agnieszka Makoska, Andrzej 
Dziuba 

3. 26.09.2018 r. zajęcia z wychowawcą Jaki jestem? Anna Kamińska 

4. 01.10.2018 r. informatyka Nie tylko procesor. O tym co w środku komputera. Damian Niebudziński 

5. 09.10.2018 r. język polski Co możemy powiedzieć o nowej nauczycielce – Magi Mag? Jolanta Susfał 

6. 11.10.2018 r. wycieczka do Warszawy Warsztaty edukacyjne w „Laboratorium ciemności”. Jakie zawody mogą wykonywać 
ludzie niewidomi, słabowidzący. 

Anna Kamińska, nauczyciel 
koordynator doradztwa 
zawodowego 

7. 17.10.2018 r. zajęcia z wychowawcą Moje sukcesy. Anna kamińska 

8. 29.10.2018 r. przyroda Obserwujemy pogodę. Anna Kamińska 

9. 08.11.2018 r. język polski Cechy idealnego nauczyciela – fragmenty powieści „Mała księżniczka”. Jolanta Susfał 

10. 19.11.2018 r. język angielski Bezpieczeństwo w Internecie – spotkanie z policjantem. Katarzyna Sasak 

11. 04.12.2018 r. język polski Wagarować czy nie wagarować? Skutki naszych decyzji. Jolanta Susfał 

12. 20.12.2018 r. język angielski Drzewo genealogiczne. Katarzyna Sasak 

13. 02.01.2019 r. zajęcia z wychowawcą Nasze noworoczne postanowienia. Anna Kamińska 

14. 07.01.2019 r. informatyka W sieci. Wyszukiwanie zawodów i doradztwo zawodowe. Damian Niebudziński 

15. 30.01.2019 r. wycieczka do Radomia Spektakl kukiełkowy pt.: "Calineczka" w Teatrze Powszechnym w Radomiu. 
Uczniowie zwiedzieli także największą w Polsce wystawę budowli z klocków LEGO. 

Anna Kamińska, 
nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego 

16. 31.01.2019 r. historia Maria Skłodowska-Curie – polska noblistka. Paweł Lipiec 

17. 01.02.2019 r. język angielski Jobs – nazwy zawodów. Katarzyna Sasak 

18. 04.02.2019 r. informatyka Szukać każdy może. O wyszukiwaniu informacji w Internecie i korzystanie z nich. Damian Niebudziński 

19. 04.02.2019 r. język angielski Jobs – ćwiczenia w słuchaniu (nazwy zawodów). Katarzyna Sasak 

20. 05.02.2019 r. historia Polscy nobliści. Paweł Lipiec 

21. 22.02.2019 r. przyroda Choroby, którymi można się zarazić. Anna Kamińska 

22. 01.03.2019 r. przyroda Jak radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach? Anna Kamińska 

23. 07.03.2019 r. historia Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni. Paweł Lipiec 

24. 11.03.2019 r. pokaz naukowy Święto Matematyki. Pokaz naukowy „Fizyka wszędzie styka”. Beata Nowak 

25. 13.03.2019 r. przyroda Powtórzenie wiadomości – tajemnice zdrowia. Anna Kamińska 

26. 13.03.2019 r. język angielski Do you like this? – w sklepie odzieżowym. Katarzyna Matysek 

27. 27.03.2019 r. zajęcia z wychowawcą Ludzie różnią się między sobą i dzięki temu są wyjątkowi. Anna Kamińska 
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28. 10.04.2019 r. język angielski Robot kitchen – tekst o restauracji, opracowanie listy dań. Katarzyna Matysek 

29. 26.04.2019 r. muzyka Twórcy i wykonawcy muzyki. Dariusz Dygas 

30. 13.05.2019 r. informatyka Nasze pasje. Tworzenie albumu – zadanie projektowe. Damian Niebudziński 

31. 14.05.2019 r. spotkanie z ciekawym 
człowiekiem 

Ciekawy człowiek – spotkanie z panią Ewą Jach. Anna Szumilewicz,  
Ewa Jach 

32. 14.05.2019 r. język angielski Jobs – quiz. Katarzyna Matysek 

33. 29.05.2019 r. autoprezentacja uczniów 
na forum społeczności 
szkolnej 

Szkolny Dzień Talentów Anna Szumilewicz, 
Agnieszka Makoska, 
nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego 

33. 10.06.2019 r. informatyka W poszukiwaniu informacji internetowych. Damian Niebudziński 

34. 11.06.2019 r. język polski Przygotowujemy się do pisania listów. Jolanta Susfał 

35. 17.06.2019 r. prezentacja klasowego 
przedstawienia teatralnego 

Udział w szkolnym Święcie Teatru „Pora na aktora”. Anna Kamińska, 
uczniowie kl. IV 

 

Kl. V 

LP Data Przedmiot Temat Prowadzący/realizator 
1. 25.09.2018 r. język polski Spotkanie z policjantem. Teresa Rybka 

2. 11.10.2018 r. wycieczka do Warszawy Warsztaty „Laboratorium ciemności”. Jakie zawody mogą wykonywać ludzie 
niewidomi, słabowidzący. Jak pracować z ludźmi niewidomymi? 

Teresa Rybka 
nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego 

3. 24.10.2018 r. zajęcia z wychowawcą Zawody zaufania społecznego. Teresa Rybka 

4. 25.10.2018 r. spotkanie z ciekawym 
człowiekiem 

Spotkanie z ciekawym człowiekiem - Piotrem Hercogiem i Oswaldem Rodrigo 
Pereirą. 

Robert Wierucki, 
Piotr Hercog, Oswald 
Rodrigo Pereira, 
nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego 

5. 07.11.2018 r. zajęcia z wychowawcą Poznajemy ciekawe zawody – dziennikarz. Teresa Rybka 

6. 03.12.2018 r. język polski Poznajemy dzieje rodu Bohatyrowiczów (zawód rolnika – zalety i wady). Teresa Rybka 

7. 12.12.2018 r. zajęcia z wychowawcą Uzależnienia – wróg współczesnego świata. Jak się przed nimi ustrzec? Teresa Rybka 

8. 09.01.2019 r. zajęcia z wychowawcą Pytania, na które oczekujemy odpowiedzi.  Teresa Rybka 

9. 30.01.2019 r. wycieczka do Radomia Spektakl kukiełkowy pt.: "Calineczka" w Teatrze Powszechnym w Radomiu. 
Uczniowie zwiedzieli także największą w Polsce wystawę budowli z klocków LEGO. 

Teresa Rybka, 
nauczyciel koordynator 
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doradztwa zawodowego 

10. 20.02.2019 r. zajęcia z wychowawcą Jak rozwiązywać konflikty? (funkcja negocjatora) Teresa Rybka 

11. 11.03.2019 r. pokaz naukowy Święto Matematyki. Pokaz naukowy „Fizyka wszędzie styka”. nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego 

12. 11.05.2019 r. spotkanie z ciekawym 
człowiekiem 

Spotkanie z Ewą Jach – piosenkarką. Anna Szumilewicz,  
Ewa Jach 

13. 29.05.2019 r. autoprezentacja uczniów 
na forum społeczności 
szkolnej 

Szkolny Dzień Talentów Anna Szumilewicz, 
Agnieszka Makoska, 
nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego 

14. 17.06.2019 r. prezentacja klasowego 
przedstawienia teatralnego 

Udział w szkolnym Święcie Teatru „Pora na aktora”. Teresa Rybka, 
uczniowie kl. V 

 

Kl. VI 

LP Data Przedmiot Temat Prowadzący/realizator 
1. 06.09.2018 r. język polski Co to znaczy być sobą? - Z. Beszczyńska „Chciałabym”. Anna Babicka 

2. 11.09.2018 r. język angielski Zawody i profesje – słownictwo. Extreme jobs – praca z tekstem. Katarzyna Sasak 

3. 12.09.2018 r. język angielski Job qualities – słownictwo: przymiotniki – ćwiczenia. Katarzyna Sasak 

4. 20.09.2018 r. język angielski My dream job – ćwiczenia w mówieniu. Katarzyna Sasak 

5. 21.09.2018 r. zaj. z wychowawcą Umiem wyrazić swoje zdanie – kultura słowa i asertywność w sprawnej komunikacji. Beata Nowak 

6. 11.10.2018 r. wycieczka do Warszawy Warsztaty „Laboratorium ciemności”. Jakie zawody mogą wykonywać ludzie 
niewidomi, słabowidzący. Jak pracować z ludźmi niewidomymi? 

Teresa Rybka 
nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego 

7. 12.10.2018 r. zaj. z wychowawcą Wiem kim jestem – moje cechy świadczą o mnie. Beata Nowak 

8. 19.10.2018 r. przyroda Jak odkrywano świat? Anna Kamińska 

9. 25.10.2018 r. spotkanie z ciekawym 
człowiekiem 

Jest inny świat … - spotkanie z Piotrem Hercogiem i Oswaldem Rodrigo Pereirą. Beata Nowak, nauczyciel 
koordynator doradztwa 
zawodowego 

10. 25.10.2018 r. język angielski Dolegliwości i leczenie – tworzenie i odgrywanie dialogów. Katarzyna Sasak 

11. 19.11.2018 r. język polski 3 … 2 … 1 … Start! Internet – spotkanie z policjantem. Jolanta Susfał 

12. 28.11.2018 r. język angielski Rozmawianie o doświadczeniach. Present Perfect – określenia czasu. Katarzyna Sasak 

13. 29.11.2018 r. język angielski Rozmawianie o doświadczeniach. Ćwiczenia w mówieniu. Katarzyna Sasak 

14. 07.12.2018 r. zaj. z wychowawcą Mam wpływ na swoją przyszłość – rozwijanie własnych pasji i zainteresowań. Beata Nowak 
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15. 10.01.2019 r. język polski Czy telewizja pomaga w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy. Jolanta Susfał 

16. 11.01.2019 r. zaj. z wychowawcą Bezpieczne spędzanie czasu wolnego – wesołe ferie. Beata Nowak 

17. 30.01.2019 r. wycieczka do Radomia Spektakl kukiełkowy pt.: "Calineczka" w Teatrze Powszechnym w Radomiu. 
Uczniowie zwiedzieli także największą w Polsce wystawę budowli z klocków LEGO. 

Beata Nowak, 
nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego 

18. 05.02.2019 r. plastyka Wzornictwo przemysłowe. Magdalena Zatorska 

19. 12.02.2019 r. plastyka Rzemiosło artystyczne. Magdalena Zatorska 

20. 15.02.2019 r. zaj. z wychowawcą Świat wirtualny w życiu młodego człowieka – zasady bezpiecznego korzystania z 
Internetu. 

Beata Nowak 

21. 18.02.2019 r. język polski Jak pisać list oficjalny? Jolanta Susfał 

22. 22.02.2019 r. język angielski Wolontariat i organizacje charytatywne. Katarzyna Sasak 

23. 25.02.2019 r. język polski Co to znaczy odnieść sukces? Jolanta Susfał 

24. 26.02.2019 r. język polski Czy można osiągnąć sukces bez wysiłku? Jolanta Susfał 

25. 11.03.2019 r. pokaz naukowy Święto Matematyki. Pokaz naukowy „Fizyka wszędzie styka”. Beata Nowak, 
nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego 

26. 29.03.2019 r. zaj. z wychowawcą Mój wymarzony zawód – świadome podejmowanie decyzji. Beata Nowak 

27. 16.04.2019 r. plastyka Fotografia użytkowa i artystyczna. Magdalena Zatorska 

28. 30.04.2019 r. język polski Ludzie radia. Jolanta Susfał 

29. 07.05.2019 r. 
14.05.2019 r. 

plastyka Ruchome obrazy – film. Magdalena Zatorska 

30. 08.05.2019 r. wyjście grupowe 
zorganizowane 

Udział w StarAch!Festiwal 2019. Beata Nowak 

31. 11.05.2019 r. spotkanie z ciekawym 
człowiekiem 

Spotkanie z Ewą Jach – piosenkarką. Anna Szumilewicz,  
Ewa Jach 

32. 24.05.2019 r. język polski Dlaczego podróże zawsze przyciągały ludzi? Jolanta Susfał 

33. 28.05.2019 r. język polski Jakie „trudne sprawy” napotykamy w życiu? Jolanta Susfał 

34. 28.05.2019 r. plastyka Poznaj swój region. Magdalena Zatorska 

35. 29.05.2019 r. autoprezentacja uczniów 
na forum społeczności 
szkolnej 

Szkolny Dzień Talentów Anna Szumilewicz, 
Agnieszka Makoska, 
nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego 

36. 14.06.2019 r. zaj. z wychowawcą Podsumowanie całorocznej pracy i zadań – moje największe sukcesy. Beata Nowak 

37. 17.06.2019 r. prezentacja klasowego 
przedstawienia teatralnego 

Udział w szkolnym Święcie Teatru „Pora na aktora”. Beata Nowak, 
uczniowie kl. VI 
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Kl. VII 

LP Data Przedmiot Temat Prowadzący/realizator 
1. 02.10.2018 r. biologia Higiena i choroby skóry. Anna Kamińska 

2. 03.10.2018 r. muzyka Opera i dramat muzyczny. Dariusz Dygas 

3. 09.10.2018 r. informatyka Porządkowanie i ochrona dokumentów. Damian Niebudziński 

4. 24.10.2018 r. geografia Spotkanie z himalaistą P. Hercogiem i dziennikarzem O. Pereirą. Jacek Karlik 

5. 25.10.2018 r. spotkanie z ciekawym 
człowiekiem 

Jest inny świat … - spotkanie z Piotrem Hercogiem i Oswaldem Rodrigo Pereirą. Robert Wierucki, 
Beata Nowak, nauczyciel 
koordynator doradztwa 
zawodowego 

6. 13.11.2018 r. matematyka Obliczanie cen towarów po wielokrotnych podwyżkach i obniżkach. Obliczanie ceny 
brutto i netto. 

Sybilla Leska-Chamera 

7. 19.11.2018 r. język angielski Bezpieczeństwo w Internecie – spotkanie z policją. Katarzyna Sasak 

8. 14.12.2018 r. zajęcia z wychowawcą Jakie zalety ma stres. Agnieszka Makoska 

9. 14.12.2018 r. biologia Budowa i funkcjonowanie krwi. Anna Kamińska 

10. 20.12.2018 r. zajęcia z wychowawcą Rozmowa o zawodach. Agnieszka Makoska 

11. 07.01.2019 r. wychowanie fizyczne Pierwsza pomoc na zajęciach. Agnieszka Makoska 

12. 07.01.2019 r. język polski Zabawy w teatr – wystawiamy II część Dziadów Teresa Rybka 

13. 11.01.2019 r. biologia Budowa i działanie serca. Anna Kamińska 

14. 18.01.2019 r. język niemiecki Kochen ist mein Hobby. Agnieszka Pawelec 

15. 01.02.2019 r. plastyka Elementy i środki wyrazu filmu. Magdalena Zatorska 

16. 06.02.2019 r. język niemiecki Im Internet – Jak korzystać z Internetu? Agnieszka Pawelec 

17. 07.02.2019 r. zajęcia z wychowawcą Rozmowa o zawodach. Agnieszka Makoska 

18. 14.02.2019 r. zajęcia z wychowawcą Jak realizować projekt? Agnieszka Makoska 

19. 19.02.2019 r. informatyka Tworzenie gry – projekt. Damian Niebudziński 

20. 11.03.2019 r. pokaz naukowy Święto Matematyki. Pokaz naukowy „Fizyka wszędzie styka”. Beata Nowak, 
nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego 

21. 27.03.2019 r. geografia Energetyka w Polsce. Jacek Karlik 

22. 28.03.2019 r. wychowanie fizyczne Przepisy i sędziowanie w piłce koszykowej. Agnieszka Makoska 

23. 01.04.2019 r. geografia Gospodarka morska. Jacek Karlik 

24. 04.04.2019 r. zajęcia z wychowawcą Jak zwiększyć szansę na rynku? Agnieszka Makoska 

25. 11.04.2019 r. geografia Usługi w Polsce – transport lądowy. Jacek Karlik 

26. 26.04.2019 r. wycieczka do Warszawy Spektakl teatralny pt.: „Śluby Panieńskie” w Teatrze Narodowym, spacer Agnieszka Makoska 
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z przewodnikiem po Cmentarzu Powązkowskim - historia wybitnych przedstawicieli 
kultury polskiej. 

27. 06.05.2019 r. geografia Handel zagraniczny. Jacek Karlik 

28. 08.05.2019 r. informatyka Praca z dokumentem wielostronicowym. Damian Niebudziński 

29. 08.05.2019 r. muzyka Ćwiczenia nagrywania dźwięków metodą cyfrową. Magdalena Zatorska 

30. 09.05.2019 r. geografia Regiony turystyczne w Polsce. Jacek Karlik 

31. 11.05.2019 r. spotkanie z ciekawym 
człowiekiem 

Spotkanie z Ewą Jach – piosenkarką. Anna Szumilewicz,  
Ewa Jach 

32. 16.05.2019 r. zajęcia z wychowawcą Jaka motywacja pomaga w wyborze zawodu? Agnieszka Makoska 

33. 28.05.2019 r. matematyka Projekt „Remontujemy mieszkanie” – ustalenia. Sybilla Leska - Chamera 

34. 28.05.2019 r. biologia Budowa i działanie narządu wzroku. Anna Kamińska 

35. 29.05.2019 r. autoprezentacja uczniów 
na forum społeczności 
szkolnej 

Szkolny Dzień Talentów Anna Szumilewicz, 
Agnieszka Makoska, 
nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego 

36. 17.06.2019 r. prezentacja klasowego 
przedstawienia teatralnego 

Udział w szkolnym Święcie Teatru „Pora na aktora”. Agnieszka Makoska, 
uczniowie kl. VII 

 

Kl. VIII 

LP Data Przedmiot Temat Prowadzący/realizator 
1. 12.09.2018 r. język angielski The Gator Doc – słownictwo, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu (niezwykłe zawody) Katarzyna Sasak 

2. 14.09.2018 r. język angielski Works earnings – słownictwo dotyczące pracy, ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu. Katarzyna Sasak 

3. 28.09.2018 r. język angielski Money matters – praca z tekstem, słownictwo (zarobki). Katarzyna Sasak 

4. 11.10.2018 r. zajęcia z wychowawcą Poznajemy nowe zawody – inżynier. Bożena Jaskros 

5.-
6. 

11.10.2018 r. zajęcia z wychowawcą Kim chciałbym zostać w przyszłości?: chemikiem, hutnikiem, odlewnikiem. – 2 godz. Grażynko Dańko 

7. 25.10.2018 r. zajęcia z wychowawcą Spotkanie z ciekawym człowiekiem – sportowcem P. Hercogiem. Bożena Jaskros 

8. 29.11.2018 r. zajęcia z wychowawcą Autorytety i kształtowanie własnej osobowości. Bożena Jaskros 

9. 07.02.2019 r. zajęcia z wychowawcą Kryteria i zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Bożena Jaskros 

10. 14.02.2019 r. zajęcia z wychowawcą Indywidualne predyspozycje a wybór zawodu. Bożena Jaskros 

11. 21.02.2019 r. zajęcia z wychowawcą Rynek pracy a wybór zawodu. Bożena Jaskros 

12. 11.03.2019 r. pokaz naukowy Święto Matematyki. Pokaz naukowy „Fizyka wszędzie styka”. Beata Nowak, 
nauczyciel koordynator 
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doradztwa zawodowego 

13. 28.03.2019 r. zajęcia z wychowawcą Zawód prawnika – predyspozycje i droga naukowa. Bożena Jaskros 

14. 01.04.2019 r. wyjście grupowe 
zorganizowane 

Udział klasy w giełdzie szkół ponadpodstawowych. Agnieszka Pawelec, 
nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego 

15. 04.04.2019 r. zajęcia z wychowawcą Zawód nauczyciela – predyspozycje i droga naukowa. Bożena Jaskros 

16. 25.04.2019 r. wyjście grupowe 
zorganizowane 

Udział w Targach Edukacji, Pracy i Kariery. nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego, 
Bożena Jaskros, 
Świętokrzyska Wojewódzka 
Komenda OHP w Kielcach, 
Młodzieżowe Centrum 
Kariery przy OHP 
w Starachowicach, Ośrodek 
Szkolenia i Wychowania 
OHP w Starachowicach 

17. 26.04.2019 r. wycieczka do Warszawy Spektakl teatralny pt.: „Śluby Panieńskie” w Teatrze Narodowym, spacer 
z przewodnikiem po Cmentarzu Powązkowskim - historia wybitnych przedstawicieli 
kultury polskiej. 

Bożena Jaskros 

18. 10.05.2019 r. prezentacja multimedialna, 
pogadanka 

Harmonogram i procedury rekrutacji elektronicznej 2019. Beata Nowak, 
nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego 

19. 21.05.2019 r. język polski W poszukiwaniu własnej drogi życiowej – dyskusja na podstawie powieści M. 
Musierowicz „Brulion B. B.” 

Bożena Jaskros 

20. 
21. 

23.05.2019 r. 
24.05.2019 r. 

informatyka Prezentacje multimedialne i filmy. Damian Niebudziński 

22. 27.05.2019 r. język polski Jak napisać poprawnie podanie? Bożena Jaskros 

23. maj/czerwiec 
2019 r. 

promocja kierunków 
kształcenia 

Indywidualny udział w drzwiach otwartych szkół ponadpodstawowych. - 

24. 29.05.2019 r. autoprezentacja uczniów 
na forum społeczności 
szkolnej 

Szkolny Dzień Talentów Anna Szumilewicz, 
Agnieszka Makoska, 
nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego 

25. 
26. 

13.06.2019 r. zajęcia z wychowawcą Nasze wybory – o szkołach średnich.  
Nasze wybory – jakie zawody nas interesują.  

Bożena Jaskros 

27. 17.06.2019 r. prezentacja klasowego Udział w szkolnym Święcie Teatru „Pora na aktora”. Bożena Jaskros, 
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przedstawienia teatralnego uczniowie kl. VIII 

 

Kl. III gimnazjum 

LP Data Przedmiot Temat Prowadzący/realizator 
1. 05.09.2018 r. język angielski Lion lights – praca z tekstem, poszerzenie słownictwa (mówiliśmy o wynalazkach i 

wynalazcach). 
Katarzyna Sasak 

2. 07.09.2018 r. biologia Czym jest genetyka? (zawody: lekarz, policjant, rolnik, genetyk) Anna Kamińska 

3. 20.09.2018 r. język angielski Helping people and environment – ćwiczenia w mówieniu (organizacje i ludzie 
zajmujący się pomocą ludziom i środowisku). 

Katarzyna Sasak 

4. 04.10.2018 r. język angielski Volunteering positions – rozumienie tekstów pisanych, ćwiczenia w mówieniu 
(wolontariat). 

Bożena Jaskros 

5. 08.10.2018 r. język angielski Underwater Art. – słownictwo, praca z tekstem (artyści, sztuka). Katarzyna Sasak 

6. 17.10.2018 r. język angielski Mass media, TV programmes, theatre – czasowniki złożone, słownictwo (zawody i 
miejsca pracy związane z mediami). 

Katarzyna Sasak 

7. 25.10.2018 r. spotkanie z ciekawym 
człowiekiem 

Jest inny świat … - spotkanie z Piotrem Hercogiem i Oswaldem Rodrigo Pereirą. Robert Wierucki, 
Beata Nowak, nauczyciel 
koordynator doradztwa 
zawodowego 

8. 29.10.2018 r. język angielski Books and writers, różne problemy – ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu (pisarze). Katarzyna Sasak 

9. 05.11.2018 r. geografia Gleby w Polsce. Świat roślin i zwierząt (zawód: rolnik). Jacek Karlik 

10. 05.11.2018 r. EDB Pierwsza pomoc w przypadku zagrożenia życia. Jacek Karlik 

11. 08.11.2018 r. geografia Skały i surowce mineralne Polski (górnik, praca w elektrowni, hutnik). Jacek Karlik 

12. 03.01.2019 r. zajęcia z wychowawcą Wpływ typu zainteresowań, a Twoje predyspozycje zawodowe. Katarzyna Sasak 

13. 10.01.2019 r. zajęcia z wychowawcą Zawód, który będę wykonywać, a typ Twojej osobowości. Katarzyna Sasak 

14. 31.01.2019 r. zajęcia z wychowawcą Rozwijam skrzydła – podsumowanie wiedzy o sobie. Katarzyna Sasak 

15. 07.02.2019 r. zajęcia z wychowawcą Moja kariera edukacyjna i zawodowa. Katarzyna Sasak 

16. 18.02.2019 r. język niemiecki Mein Leben. Meine Zukunft. Nazywanie zawodów, nazywanie czynności typowych 
dla określonych zawodów. 

Agnieszka Pawelec 

17. 28.02.2019 r. zajęcia z wychowawcą Decyzje – szanse czy ograniczenia. Katarzyna Sasak 

18. 11.03.2019 r. pokaz naukowy Święto Matematyki. Pokaz naukowy „Fizyka wszędzie styka”. Beata Nowak, 
nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego 

19. 22.03.2019 r. zajęcia z wychowawcą Sposoby poszukiwania pracy, bezpieczeństwo w Internecie. Damian Niebudziński 
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20. 27.03.2019 r. język angielski Museums and artists – ćwiczenia w słuchaniu i pisaniu. Katarzyna Sasak 

21. 28.03.2019 r. język angielski Art. and artists – ćwiczenia w mówieniu. Katarzyna Sasak 

22. 01.04.2019 r. język niemiecki Wie kann man in Deutschland Polizist werden? Jak zostać policjantem? Agnieszka Pawelec 

23. 03.04.2019 r. język angielski Dancing around the world – praca z tekstem. Katarzyna Sasak 

24. 25.04.2019 r. wyjście grupowe 
zorganizowane 

Udział w Targach Edukacji, Pracy i Kariery. nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego, 
Katarzyna Sasak, 
Świętokrzyska Wojewódzka 
Komenda OHP w Kielcach, 
Młodzieżowe Centrum 
Kariery przy OHP 
w Starachowicach, Ośrodek 
Szkolenia i Wychowania 
OHP w Starachowicach 

25. 26.04.2019 r. wycieczka do Warszawy Spektakl teatralny pt.: „Śluby Panieńskie” w Teatrze Narodowym, spacer 
z przewodnikiem po Cmentarzu Powązkowskim - historia wybitnych przedstawicieli 
kultury polskiej. 

Katarzyna Sasak 

26. 09.05.2019 r. prezentacja multimedialna, 
pogadanka 

Rekrutacja elektroniczna 2019 – harmonogram, procedury. Beata Nowak, 
nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego 

27. 10.05.2019 r. język angielski Voluntourism – praca z tekstem. Katarzyna Sasak 

28. 11.05.2019 r. spotkanie z ciekawym 
człowiekiem 

Spotkanie z Ewą Jach – piosenkarką. Anna Szumilewicz,  
Ewa Jach 

29. 17.05.2019 r. język polski Na czym polega praca dziennikarza radiowego? Bożena Jaskros 

30. 21.05.2019 r. język angielski Challanges, jobs – poszerzenie słownictwa. Katarzyna Sasak 

31. 22.05.2019 r. język angielski Dangerous jobs - ćwiczenia leksykalno – gramatyczne. Katarzyna Sasak 

32. 29.05.2019 r. autoprezentacja uczniów 
na forum społeczności 
szkolnej 

Szkolny Dzień Talentów Anna Szumilewicz, 
Agnieszka Makoska, 
nauczyciel koordynator 
doradztwa zawodowego 

33. 31.05.2019 r. język angielski Working in the big blue – praca z tekstem. Katarzyna Sasak 

34. 17.06.2019 r. prezentacja klasowego 
przedstawienia teatralnego 

Udział w szkolnym Święcie Teatru „Pora na aktora”. Katarzyna Sasak, 
uczniowie kl. III 

35. maj/czerwiec 
2019 r. 

promocja kierunków 
kształcenia 

Indywidualny udział w drzwiach otwartych szkół ponadgimnazjalnych. - 
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Działania skierowane do rodziców 

1. „Budowanie właściwych relacji z rodzicami i 

nauczycielami. Budowanie autorytetów we 

współczesnym świecie.” 

prezentacja 

multimedialna, wykład 

21.02.2019 r. 

 

dyrektor, 

nauczyciel 

koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

rodzice szkoły 

podstawowej 

i gimnazjum  

Zrealizowano 

w wyznaczonym 

terminie 

2. Ścieżki edukacyjne po ukończeniu szkoły 

podstawowej, rekrutacja. 

Oferta edukacyjna SLO STO w Starachowicach. 

prezentacja, 

wykład 

07.12.2018 r. dyrektor, 

nauczyciel 

koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

rodzice klasy VIII 

szkoły podstawowej  

Zrealizowano – 

bardzo dobra 

frekwencja 

rodziców 

3. Ścieżki edukacyjne po ukończeniu gimnazjum, 

rekrutacja. 

Oferta edukacyjna SLO STO w Starachowicach. 

prezentacja, 

wykład 

06.12.2010 r. dyrektor, 

nauczyciel 

koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

rodzice klasy III 

gimnazjum  

Zrealizowano – 

bardzo dobra 

frekwencja 

rodziców 

4. Dzień Otwarty SLO STO prezentacja, 

pogadanka, 

zajęcia warsztatowe 

dla kandydatów SLO 

STO 

15.05.2019 r. dyrektor,  

nauczyciel 

koordynator 

doradztwa 

zawodowego 

rodzice kandydatów 

SLO STO 

Zrealizowano – 

bardzo dobra 

frekwencja 

rodziców 

5. Szkolny Dzień Talentów autoprezentacja 

uczniów 

29.05.2019 r. dyrektor,  

nauczyciel 

koordynator 

doradztwa 

zawodowego, 

rodzice szkoły 

podstawowej 

i gimnazjum 

Zrealizowano – 

bardzo dobra 

frekwencja 

rodziców klasy 0, 

I-III 
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A. Makoska, 

A. Szumielewicz 

6. Szkolne Święto Teatru Pora na Aktora klasowe 

przedstawienia 

teatralne 

17.06.2019 r. dyrektor,  

nauczyciel 

koordynator 

doradztwa 

zawodowego, 

wychowawcy klas, 

nauczyciel-bibliotekarz 

rodzice szkoły 

podstawowej 

i gimnazjum 

Zrealizowano – 

bardzo dobra 

frekwencja 

rodziców klasy 0, 

I-III 

Działania skierowane do nauczycieli 

1. Szkolenie „RODO – ochrona danych osobowych 

w szkole”. 

prezentacja, wykład 06.09.18r. dyrektor, 

p. R. Ptasiński 

rada pedagogiczna, 

inni pracownicy szkoły 

realizujący zadania 

z WSDZ 

Zrealizowano 

w wyznaczonym 

terminie 

2. Szkolenie „Doskonalenie i rozwijanie warsztatu 

pracy nauczyciela wychowawcy”. 

prezentacja, 

pogadanka, zajęcia 

warsztatowe 

31.01.2019 r. dyrektor, 

M. Mączyńska, 

A. Makoska 

rada pedagogiczna Zrealizowano 

w wyznaczonym 

terminie 

3. Szkolenie „Radzenie sobie z wyzwaniami 

edukacyjnymi”. 

wykład 31.01.2019 r. A. Babicka – 

pedagog szkolny 

rada pedagogiczna Zrealizowano 

w wyznaczonym 

terminie 

4. Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy. pogadanka, 

zajęcia warsztatowe 

12.03.2019 r. dyrektor, 

T. Gębura 

rada pedagogiczna Zrealizowano 

w wyznaczonym 

terminie 
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