
 

Program realizacji WSDZ w roku szkolnym 2020/20221 

w Szkole Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich 
 

Preorientacja zawodowa- oddział przedszkolny 
CELE :  

1.Włączanie treści z zakresu preorientacji w tematykę zajęć;  

2. Współpraca z rodzicami w zakresie poznania zainteresowań dzieci; 

3. Budowanie mocnych stron oraz realizacji ich zainteresowań;  

4.Rozwijanie umiejętności społecznych przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współdziałaniu w grupie; 

5. Organizowanie w sali kącików zawodoznawczych; 

6. Zapoznawanie z wybranymi zawodami. 

 
Tematyka działań Metody i formy realizacji działań Osoby 

odpowiedzialne, 

terminy  

Odbiorcy 

działań  

Podmioty 

współpracujące 

1. Poznanie siebie Zajęcia integracyjne w salach.  

Występy uczniów podczas imprez szkolnych  

Zachęcanie do udziału w konkursach, akcjach itp.  

Wychowawcy grup 

Nauczyciele  

Cały rok szkolny  

Dzieci z grupy 

0B, 0M i 0S 

Rodzice  

 

2. Świat zawodów 

i rynek pracy 

Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych 

zawodów. 

Wykorzystywanie różnych sytuacji dydaktyczno-

wychowawczych w celu prezentowania ciekawych 

zawodów. 

Wycieczki do zakładów pracy. 

Przedstawienia, filmy, zabawy zawodoznawcze, 

konkursy. 

Wychowawcy grup 

Nauczyciele  

Cały rok szkolny  

Dzieci z grupy 

0B, 0M i 0S 

Rodzice  

Zakłady pracy  



3. Rynek 

edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe życie. 

Scenariusze zajęć z elementami zawierającymi treści    

z zakresu doradztwa zawodowego  

Współpraca z rodzicami w zakresie wspierania 

organizacji procesu uczenia się dzieci w środowisku 

rodzinnym.  

Wychowawcy grup 

Nauczyciele  

Cały rok szkolny 

(zgodnie z rozkładem 

materiału i tematyką 

spotkań dla rodziców)  

Dzieci z grupy 

0B, 0M i 0S 

 

Rodzice 

 

4.Planowanie 

własnego rozwoju 

i podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno-

zawodowych 

Udzielanie rodzicom informacji na temat 

predyspozycji uczniów.  

Kierowanie do specjalistów w razie trudności 

rozwojowych.  

Określanie mocnych stron u każdego ucznia oraz 

rozwijanie zainteresowań. 

Wychowawcy grup 

Nauczyciele  

W miarę potrzeb 

Dzieci z grupy 

0B, 0M i 0S 

Rodzice 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna  

 

ORIENTACJA ZAWODOWA 

Klasy I-III SP 

   

CELE :  

1.Wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka;  

2. Zapoznanie uczniów ze światem zawodów;  

3. Uruchamianie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości; 

4.Zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze właściwego zawodu. 

 

Tematyka działań Metody i formy realizacji działań Osoby 

odpowiedzialne, 

terminy  

Odbiorcy 

działań  

Podmioty 

współpracujące 

1. Poznanie siebie  

 

Zajęcia integracyjne w klasach.  

Występy uczniów podczas imprez szkolnych – 

prezentacja talentów aktorskich, tanecznych, 

recytatorskich i innych.  

Udział dzieci w kołach zainteresowań, konkursach itp.  

Wychowawcy klas 

Nauczyciele  

Cały rok szkolny  

Uczniowie            

klas I- III 

Rodzice  

 



2 Świat zawodów i 

rynek pracy 

Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych 

zawodów. 

Wykorzystywanie różnych sytuacji dydaktyczno-

wychowawczych w celu prezentowania ciekawych 

zawodów. 

Wycieczki do zakładów pracy. 

Przedstawienia, filmy, zabawy zawodoznawcze, 

konkursy. 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele  

Cały rok szkolny  

Uczniowie            

klas I- III 

Rodzice  

Zakłady pracy  

3. Rynek 

edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe życie. 

Przeprowadzenie zajęć na temat czynników 

pomagających i przeszkadzających w procesie uczenia 

się.  

Współpraca z rodzicami w zakresie wspierania 

organizacji procesu uczenia się dzieci w środowisku 

rodzinnym.  

Wychowawcy klas 

Nauczyciele  

Cały rok szkolny  

 

Uczniowie            

klas I- III 

Rodzice  

 

 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

4.Planowanie 

własnego rozwoju 

i podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno-

zawodowych 

Udzielanie rodzicom informacji na temat 

predyspozycji uczniów.  

Kierowanie do specjalistów w razie trudności 

rozwojowych.  

Określanie mocnych stron u każdego ucznia oraz 

rozwijanie zainteresowań. 

Wychowawcy klas, 

Nauczyciele  

W miarę potrzeb 

Uczniowie            

klas I- III 

Rodzice 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna  

                                                                                   

ORIENTACJA ZAWODOWA 

Klasy IV-VI  

Cele:  

1.Wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka;  

2. Zapoznanie uczniów ze światem zawodów;  

3. Uruchamianie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości;  

4.Zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze właściwego zawodu. 



Tematyka działań Metody i formy realizacji działań Osoby 

odpowiedzialne, 

terminy  

Odbiorcy 

działań 

Podmioty 

współpracujące 

1. Poznawanie 

własnych zasobów  

 

Zajęcia integracyjne w klasach.  

Występy uczniów podczas imprez szkolnych – 

prezentacja talentów aktorskich, tanecznych, 

recytatorskich i innych.  

Udział uczniów w pracy Samorządu Uczniowskiego.  

Udział uczniów w kołach zainteresowań.  

Zachęcanie do udziału w konkursach, olimpiadach, 

akcjach, itp.  

Realizacja przez wychowawców na godzinach 

wychowawczych zajęć o tematyce  

- Poznaj siebie – swoje zainteresowania  

- Moje mocne strony. 

Wychowawcy klas, 

Nauczyciele  

Cały rok szkolny  

Uczniowie klas 

IV - VI 

Rodzice  

 

2.Świat zawodów i 

rynek pracy  

 

Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych 

zawodów. 

Wykorzystywanie różnych sytuacji dydaktyczno-

wychowawczych w celu prezentowania ciekawych 

zawodów.  

Wycieczki do zakładów pracy.  

Przedstawienia, filmy, konkursy.  

Udział uczniów w działaniach Szkolnego 

Wolontariatu. 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele  

Cały rok szkolny  

 

 

 

 

Koordynator Szkolnego 

Wolontariatu 

Opiekunowie 

Samorządu 

Uczniowskiego 

Uczniowie klas 

IV - VI 

Ośrodek Rozwoju 

Edukacji  

Przedsiębiorcy  

Inne w razie 

potrzeb np. 

Fundacje 

3.Rynek edukacyjny 

i uczenie się przez 

całe życie. 

Dbanie o sprzyjające warunki uczenia się podczas 

zajęć dydaktyczno –wychowawczych. 

Przeprowadzenie zajęć na temat czynników 

pomagających i przeszkadzających w procesie 

uczenia się.  

Wychowawcy klas 

Nauczyciele  

Cały rok szkolny  

Uczniowie klas 

IV – VI 

 

Rodzice 



Współpraca z rodzicami w zakresie wspierania 

 i organizacji procesu uczenia się dzieci  

w środowisku rodzinnym. 

4.Planowanie 

własnego rozwoju  

i podejmowanie 

decyzji edukacyjno-

zawodowych 

Udzielanie rodzicom informacji na temat 

predyspozycji uczniów.  

Kierowanie do specjalistów w razie trudności 

rozwojowych. 

Określanie mocnych stron u każdego ucznia oraz 

rozwijanie zainteresowań. 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele  

W miarę potrzeb 

Uczniowie klas 

IV – VI 

Rodzice 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

 

                                                                                              DORADZTWO ZAWODOWE 

Klasy VII-VIII SP 

CELE :  

1.Poznanie własnych predyspozycji zawodowych; 

2. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej;  

3.Umiejęność określenia swoich mocnych stron, świadomość ograniczeń;  

4.Znajomość czynników trafnego wyboru zawodu przy jednoczesnej analizie własnych możliwości psychofizycznych z wymaganiami szkoły  

i zawodu. 

 

Tematyka działań Metody i formy realizacji działań Osoby 

odpowiedzialne, 

terminy  

Odbiorcy 

działań 

Podmioty 

współpracujące 

1. Poznawanie 

własnych zasobów  

 

Nawiązanie współpracy z instytucjami, 

stowarzyszeniami zajmującymi się poradnictwem 

kariery dla młodzieży.  

Badania diagnostyczne uczniów dotyczące 

skłonności zawodowych. 

 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

Wychowawcy 

Nauczyciele  

Październik 

 

Uczniowie klas 

VII- VIII 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

Ośrodek Rozwoju 

Edukacji  

Przedsiębiorcy  



Indywidualne rozmowy doradcze dla uczniów z klas 

VII i VIII.  

Ujęcie w planach wychowawczych poszczególnych 

klas modułów tematycznych takich jak:  

- Poznaj siebie – swoje zainteresowania  

- Moje mocne strony.  

Realizacja zajęć z doradztwa zawodowego w klasach  

VII i VIII w oparciu o Program z ORE i scenariusze 

PROGRA. 

Trening komunikacji i zachowań społecznych. 

Zajęcia psychoedukacyjne „Sztuka negocjacji, 

prowadzenie rozmów, dyskusji”.  

Zajęcia radzenia sobie ze stresem.  

Cały rok szkolny  

 

 

 

Wrzesień -  Kwiecień 

(po 10 godzin w każdej 

klasie) 

Pedagog szkolny  

Psycholog szkolny 

Inne w razie 

potrzeb np. 

Fundacje  

2.Świat zawodów i 

rynek pracy  

 

Gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących 

wiedzy o zawodach, potrzebach rynku pracy.  

Spotkania z doradcami zawodowymi  dotyczące 

rynku pracy.  

Tworzenie w ramach poszczególnych przedmiotów 

(np. w ramach projektów edukacyjnych, kół 

zainteresowań, konkretnych tematów lekcyjnych  

w ramach programów nauczania) powiązań do list 

zawodów związanych z danym przedmiotem, 

dziedziną nauki np. lista zawodów związanych  

z biologią, historią, informatyką, sztuką itp. w celu 

pokazywania uczniom fascynującym się danym 

przedmiotem perspektyw zgłębiana danej wiedzy na 

dalszych etapach kształcenia edukacyjnego  

i torującego drogę do wyboru zawodu.  

W miarę możliwości prelekcje dla uczniów „Pasja – 

cenny drogowskaz w wyborze drogi zawodowej” -  

w ramach tzw. spotkań z ciekawymi ludźmi. 

 

Nauczyciele 

Wychowawcy 

Szkolny bibliotekarz  

Cały rok szkolny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klas 

VII- VIII 

Rodzice 

Biblioteka Szkolna 

Biblioteka Miejska  

Powiatowy Urząd 

Pracy  

Krajowy Ośrodek 

Wspierania 

Edukacji 

Zawodowej  

i Ustawicznej 

 

Przedstawiciele 

instytucji oraz 

zakładów pracy  

 



Udział uczniów w działaniach Szkolnego 

Wolontariatu. 

Koordynator Szkolnego 

Wolontariatu 

Opiekunowie 

Samorządu 

Uczniowskiego 

3.Rynek edukacyjny 

i uczenie się przez 

całe życie.  

 

Spotkanie z rodzicami – Rodzic doradcą 

zawodowym dziecka.  

Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach 

regionalnych propagujących tematykę doradztwa 

zawodowego.  

Zapoznanie z ofertą szkół średnich z powiatu 

nowodworskiego , możliwość konfrontacji własnych 

planów i zamierzeń w zestawieniu z realnymi 

wymogami. 

Metody audiowizualne, prezentacje multimedialne, 

filmy edukacyjne i strona internetowa ORE. 

Wychowawcy 

Nauczyciele  

Cały rok szkolny  

Uczniowie klas 

VII- VIII 

Rodzice 

Szkoły średnie  

z powiatu 

nowodworskiego  

i warszawskiego 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

4.Planowanie 

własnego rozwoju  

i podejmowanie 

decyzji edukacyjno-

zawodowych  

 

Konkurs plastyczny dla uczniów – „Moja 

wymarzona praca”.  

Akcja informacyjno-konsultacyjna dla rodziców  

i uczniów dotycząca pomocy w wyborze dalszego 

kształcenia.  

Badanie losów absolwentów. 

 

Koordynator 

Doradztwa 

Zawodowego 

Wychowawcy 

 

W miarę potrzeb 

Uczniowie klas 

VII- VIII 

 

Nauczyciel plastyki 

 

 


