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Lp. Tematyka/działania Metody i formy 
Termin  

realizacji 
Osoby  

odpowiedzialne 
Odbiorcy 

Działania skierowane do uczniów 

1. Szczegółowa tematyka wplatana w bieżące 
zajęcia w zakresie obszarów: 

• poznawanie własnych zasobów;  

• świat zawodów i rynek pracy;  

• rynek edukacyjny i uczenie się przez całe 
życie; 

• planowanie własnego rozwoju i podejmo-
wanie decyzji edukacyjno- -zawodowych 

 

zajęcia grupowe, praca indywidual-
na, prezentacja, dyskusja, burza mó-
zgów, film,  

cały rok szkolny wychowawcy 

nauczyciele 

kl. I - VIII 

2. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego  
wynikające z ramowego planu nauczania 

praca w grupach, praca indywidual-
na, prezentacja, dyskusja, burza mó-
zgów, scenki, film itp. 
 

cały rok szkolny M.Błażusiak kl. VII, VIII 

3. Umieszczanie informacji edukacyjno-
zawodowych na stronie internetowej szkoły 

prezentacje cały rok szkolny M.Błażusiak kl. VI-VIII 

4. Przygotowanie kącika zawodoznawczego  
w świetlicy szkolnej 

charakterystyka zawodów  
z najbliższego otoczenia, wykonana 
przez uczniów różnymi technikami 
 

listopad 2022 r. 
- maj 2023 r. 

A.Manowska, 
Kar.Węglarz, 
R.Wiercioch 

kl. I - III 

5. Zawód w praktyce wizyty zawodoznawcze w zakła-
dach pracy, spotkania z przedsta-
wicielami różnych zawodów – 
poznawanie określonych grup 
zawodowych  
 

cały rok szkolny wychowawcy  
 

klasy I - VIII 

6. Konkursy szkolne i pozaszkolne autoprezentacja cały rok szk. wychowawcy  klasy I - VIII 
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7. Prowadzenie kół zainteresowań (SKS, kółka: 
szachowe, muzyczne, plastyczne, teatralne, 
przedmiotowe itp.) 

 

zajęcia grupowe, indywidualne  cały rok szk. nauczyciele klasy IV - VIII 

7. Udział w dniach otwartych szkół ponadpodsta-
wowych 
 

wyjście zorganizowane maj/czerwiec 
2023 

wychowawcy 
kl.VIII 

klasy VIII 

8. Wizyty przedstawicieli szkół ponadpodstawo-
wych  

promocja kierunków kształcenia cały rok szk. pedagog 
dyrektor 

klasy VII -VIII 

9. Co dalej ósmoklasisto? konsultacje indywidualne, porady,  
 

cały rok szk. pedagog  klasy VII - VIII 

10. Konsultacje indywidualne, udzielanie porad i 
wskazówek dotyczących wyboru szkoły i 
zawodu 

rozmowa doradcza cały rok szk. M.Błażusiak 
wychowawcy 

klasy VII - VIII 

Działania skierowane do rodziców 

1. Systematyczne przekazywanie wiedzy  
o dziecku, jego umiejętnościach, zdolnościach, 
zainteresowaniach,  

zebrania z rodzicami; 
dni otwarte 

zgodnie  
z terminarzem 
spotkań i kon-
sultacji z rodzi-
cami 
 

wychowawcy,  
nauczyciele, 
n. specjaliści 

rodzice 
uczniów klas I 

- VIII 

2. Jak wspomagać dziecko w rozwijaniu zaintere-
sowań i uzdolnień? 

prezentacja multimedialna listopad 2022r. wychowawcy 
klas 

rodzice 
uczniów kl.  

I – VIII 
 

3. Ścieżki edukacyjne po ukończeniu szkoły pod-

stawowej. 
 

prezentacja styczeń 2023 r. pedagog rodzice 
uczniów kl.8  

4. Rodzic wie najlepiej. Decyzje edukacyjno-
zawodowe mojego dziecka. 
 

prezentacja, wykład marzec 2023 r. pedagog rodzice 
uczniów kl.7  
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5. Umieszczanie informacji edukacyjno-
zawodowych na stronie internetowej szkoły 

prezentacje cały rok szkolny M.Błażusiak rodzice 
uczniów kl.7-8 

6. Konsultacje indywidualne, udzielanie porad 
i wskazówek dotyczących wyboru szkoły  
i zawodu 

rozmowa doradcza cały rok szk. M.Błażusiak 
wychowawcy 

rodzice 
uczniów kl.7-8 

Działania skierowane do nauczycieli 

1. Wykorzystanie zasobów internetowych  
w realizacji WSDZ.  

prezentacja październik 

2022r. 

pedagog nauczyciele 

2. Inicjowanie kontaktów z przedstawicielami 
instytucji rynku pracy; 
 

wspomaganie nauczycieli  
w nawiązywaniu kontaktów 

rok szkolny dyrektor nauczyciele 

3. Umożliwienie korzystania nauczycielom ze 
szkoleń organizowanych przez osoby,  
instytucje edukacyjne, rynku pracy 
 

 rok szkolny dyrektor nauczyciele 

4. Umieszczanie informacji edukacyjno-
zawodowych na stronie internetowej szkoły 

prezentacje cały rok 

szkolny 
M.Błażusiak nauczyciele 

5. Konsultacje dotyczące realizacji zadań WSDZ 
na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  
z zakresu kształcenia ogólnego oraz godzinach 
wychowawczych. 
 

rozmowa cały rok szk. M.Błażusiak 

 

nauczyciele 

 


