
PROGRAM REALIAZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA 

ZAWODOWEGO 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego 

  Tematyka działań Liczba 

oddziałów, 

których 

dotyczą 

zadania 

Metody i formy 

realizacji 

Termin Osoba odpowiedzialna 

1. Spotkanie z Zespołem 

ds. realizacji zadań 

wynikających z WSDZ, 

analiza założeń 

programu doradztwa 

zawodowego na rok 

szkolny 2021/2022 

— dyskusja, analiza 

potrzeb 

wrzesień Doradca 

zawodowy/koordynator 

2. Diagnoza potrzeb 

doradczych uczniów 

klasy VIII Obserwacja 

Sondaż (ankieta) 

Dyskusja 

grupowa 

październi

k 

Doradca 

zawodowy/wychowawcy 

3. Diagnoza planów i 

aspiracji edukacyjnych i 

zawodowych 

Klasy VII-VIII sondaż Cały rok 

szkolny 

Doradca 

zawodowy/pedagog/ 

psycholog 

4. Konsultacje i porady dla 

uczniów. Pomoc w 

wyborze kierunku 

kształcenia w szkole 

ponadpodstawowej. 

Klasy VIII Spotkania 

informacyjno-

doradcze 

Cały rok 

szkolny 

Pedagog, psycholog, 

doradca zawodowy, 

wychowawcy 

5. Analiza danych 

uzyskanych z diagnoz. 

Spotkanie Zespołu ds. 

realizacji zadań WSDZ 

— prezentacja i 

omówienie 

uzyskanych 

informacji; 

spotkanie z 

wychowawcami 

klas, pedagogiem 

I semestr Doradca 

zawodowy/koordynator 



6. Realizacja zajęć z 

zakresu doradztwa 

zawodowego dla klas 

VIII 

Klasy VII - VIII Zgodnie z 

programem 

doradztwa 

zawodowego 

Cały rok 

szkolny 

Doradca zawodowy 

7. Bieżący wpis w e-

dzienniku w zakładce 

„Doradztwo 

zawodowe” tematów z 

poszczególnych 

przedmiotów, lekcji 

wychowawczych, 

spotkań, imprez 

związanych z 

preorientacją 

zawodową, orientacją 

zawodową oraz 

doradztwem 

zawodowym. 

Oddziały 

przedszkolne,  

Klasy I-VIII 

Wpis w zakładce 

e-dziennika  

Cały rok 

szkolny 

Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog, doradca 

zawodowy 

8. Konsultacje i porady dla 

uczniów. Pomoc w 

wyborze kierunku 

kształcenia w szkole 

ponadpodstawowej. 

Klasy VIII Spotkania 

informacyjno-

doradcze 

Cały rok 

szkolny 

Pedagog, doradca 

zawodowy, wychowawcy 

9. Współpraca z Urzędem 

Pracy w Polkowicach w 

ramach Tygodnia 

Kariery 

Klasy VII- VIII Konferencje/ 

spotkania/ targi 

edukacyjne 

I semestr Doradcy Powiatowego 

Urzędu 

Pracy/koordynator 

WSDZ 

10. W ramach akcji 

Sprzątanie świata 

spotkanie z leśniczym.  

Klasy VII-VIII Rozmowa 

dotycząca zawodu 

leśniczego. 

I semestr Koordynator WSDZ 

11. Określanie mocnych 

strony, predyspozycji, 

zainteresowań                     

i uzdolnień uczniów. 

 

Włączanie treści z 

zakresu orientacji 

zawodowej w 

Klasy IV – VI  

(orientacja 

zawodowa) 

Klasy VI – VIII  

(doradztwo 

zawodowe 

Formy 

adresowane do 

uczniów: 

 Diagnoza i 

analiza potrzeb na 

podstawie 

obserwacji, 

wywiadów, ankiet 

Na bieżąco 

wg potrzeb 

Psycholog szkolny,  



prowadzone zajęcia z 

zespołem klasowym. 

 

Współpraca z 

wychowawcami klas w 

ramach realizowania 

działań z zakresu 

orientacji zawodowej i  

doradztwa zawodowego 

dla uczniów, w tym 

uczniów objętych 

rewalidacją z IPET. 

 

 Włączanie się w proces 

podejmowania przez 

uczniów decyzji 

edukacyjnych i 

indywidualne 

konsultacje           

i porady związane 

z dalszą edukacją 

(również dla 

uczniów ze 

specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi) 

 

 Warsztaty 

grupowe 

pozwalające na 

odkrywanie 

swoich 

zainteresowań, 

umiejętności i 

predyspozycji 

zawodowych, 

ukazujące 

potrzebę 

planowania 

własnej 

przyszłości 

zawodowej 

Zajęcia grupowe -

nakierowane na 

rozwój 

umiejętności 

społecznych               

i 

interpersonalnych

: komunikacji , 

współpracy, 

przezwyciężania 

stresu 

12. 

 

 

 

Kontynuacja projekut 

pn. „NanoDay – Dzień 

z nanonauką i 

nanotechnologią” realiz

owany przez 

Klasy VII-VIII  wykład i 

warsztaty dla 

uczniów oraz 

wystawa na temat 

nanotechnologii 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciel chemii, fizyki 



Uniwersytet 

Wrocławski Wydział 

Fizyki i Astronomii 

Instytutu Fizyki 

Doświadczalnej we 

współpracy z Fundacją 

Wspierania Nanonauki i 

Nanotechnologii 

NANONET. 

13. Wykorzystywanie 

komputera i TIK do 

rozwijania 

zainteresowań, 

opisywanie zastosowań 

informatyki, ocena 

zagrożeń i ograniczeń, 

aspekty społeczne 

rozwoju i zastosowań 

informatyki. 

Przygotowanie do 

samodzielnej decyzji 

określającej swoje 

miejsce w edukacji 

informatycznej; 

poszerzenie wiedzy 

zawodoznawczej  

z zakresu zawodów 

informatycznych; 

nabycie doświadczeń w 

obcowaniu z techniką 

komputerową 

Klasy IV-VIII Lekcje 

informatyki 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciel informatyki 

14. Przygotowanie do 

samodzielnej decyzji, 

określającej własne 

miejsce w cywilizacji 

technicznej; nabycie 

doświadczeń w 

obcowaniu z techniką 

Klasy IV-VI Lekcje techniki Cały rok 

szkolny 

Nauczyciel techniki 



15. Realizacja projektu 

edukacyjnego  

"Podstawy 

samorozwoju".  

 

Klasy V-VII warsztaty  Nauczyciel biblioteki 

16. Legoterapia - warsztaty 

przedsiębiorczości w 

ramach realizacji 

projektu edukacyjnego 

"Witold Zglenicki 

polski filantrop, geolog, 

odkrywca" w ramach 

realizacji programu 

grantowego "Dzieci 

Kapitana Nemo. II 

edycja". 

 

Klasy V-VII warsztaty  nauczyciel świetlicy 

17. Cukrzyca – choroba 

cywilizacyjna . 

Zagrożenia i skutki 

Klasy VII -VIII Pogadanka I  semestr Pielęgniarka szkolna 

18. Jak ustrzec się grypy i 

chorób wirusowych 

Klasy V-VI Pogadanka/dysku

sja 

I semestr Pielęgniarka szkolna 

19. Zwalczanie otyłości u 

dzieci i młodzieży 

IV-VIII dyskusja Cały rok 

szkolny 

Pielęgniarka szkolna 

20. Higiena okresu 

dojrzewania.  

IV-VI pogadanka Cały rok 

szkolny 

Pielęgniarka szkolna 

21. Higiena jamy ustnej I-III  warsztaty Cały rok 

szkolny 

Pielęgniarka szkolna 

22. Promocja zawodu 

pielęgniarki 

VII-VIII pogadanka I semestr Pielęgniarka szkolna 

23. Stres – wpływ na 

zdrowie i 

funkcjonowanie 

człowieka w życiu 

społecznym, 

Zawodowym. 

VI-VIII pogadanka Cały rok 

szkolny 

Pielęgniarka szkolna 

24. I pomoc w nagłych 

wypadkach 

IV-VIII Zajęcia 

warsztatowe 

Cały rok 

szkolny 

Pielęgniarka szkolna 



25. Ścieżka edukacyjno – 

zawodowa górnika 

IV Prezentacja 

zawodu górnika, 

pogadanka 

I semestr Wychowawca klasy IV 

26. Poznajemy pracę 

piekarza.  

 

I Prezentacja, 

warsztaty 

pieczenia chleba 

I semestr Wychowawcy klas I 

27. Praca rolnika dawniej i 

dziś; 

 

I Pogadanka II semestr Wychowawcy klas I 

28. Bibliotekarz przyjaciel i 

pomocnik ucznia 

 

I Pogadanka, 

prezentacja 

zawodu 

bibliotekarza 

II semestr Wychowawcy klas I 

29. Piramida racjonalnego 

odżywiania  
Klasy VII, VIII Spotkanie z 

dietetykiem 

I semestr Wychowawcy, pedagog 

30. Spotkania z uczniami 

klas I – III „Poznajemy 

zawody” 

Klasy I-III Gry, zabawy, 

konkursy 

I semestr Wychowawcy klas, 

pedagog 

31. Konsultacje dla 

uczniów klas VIII. 

Pomoc w wyborze 

kierunku kształcenia po 

szkole podstawowej 

Klasy VII-VIII Spotkania 

indywidualne 

II semestr Pedagog, doradca 

zawodowy 

32. Współpraca z 

pedagogiem Zespołu 

Szkół w Polkowicach – 

badanie preferencji 

zawodowych uczniów 

klas VIII 

Klasy VII ankiety II semestr Pedagog, doradca 

zawodowy 

33. Koordynacja działań 

związanych z 

doradztwem 

zawodowym dla 

uczniów klas VII i VIII 

Klasy VII - VIII Spotkania 

indywidualne, 

zajęcia grupowe 

II semestr Pedagog, wychowawcy 

34. Spotkania z uczniami 

klas IV – VI: „Kim 

będę kiedy dorosnę – 

preferencje zawodowe” 

Klasa IV-VI warsztaty II semestr Pedagog, wychowawcy 

35.  Koordynowanie działań 

związanych z rekrutacją 

do szkół 

ponadpodstawowych.  

Klasy VIII Lekcje 

wychowawcze, 

konsultacje 

indywidualne,  

II semestr Wychowawcy, doradca 

zawodowy, pedagog, 

psycholog 



36.  Spotkania z 

przedstawicielami szkół 

ponadpodstawowymi w 

ramach współpracy. 

Klasy VII, VIII Spotkania, 

prezentacja oferty 

szkół 

II semestr Wychowawcy klas, 

doradca zawodowy, 

pedagog, psycholog 

 


