
PROGRAM REALIZACJI 

DORADZTWA ZAWODOWEGO 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. EMILII GIERCZAK 

W GRÓDKOWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
  

  

Tematyka/ działania Termin 

realizacji 

Formy i 
metody 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzi alne 

1. Spotkanie informacyjne z dyrekcją, rada pedagogiczną, 

rodzicami  i uczniami. Zapoznanie  z 

„Wewnątrzszkolnym systemem doradztwa zawodowego”. 

Stworzenie miejsca informacji zawodowej na terenie 

szkoły i stała jego aktualizacja (strona internetowa). 

wrzesień 

  

  

 

cały rok 

wykład pedagog szkolny 

2. Diagnoza oczekiwań uczniów oraz ich rodziców. 

Analiza ankiet, opracowanie wniosków. 

wrzesień ankieta pedagog szkolny, 

wychowawcy kl. 

VII-VIII 

4. Uaktualnienie „Wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego”. 

wrzesień dokument nauczyciel 

doradztwa 

zawodowego 

pedagog 

5. Utworzenie w szkolnej bibliotece Kącika Informacji 

Zawodowej. 

Gromadzenie materiałów dotyczących informacji 

zawodowej (ulotki, foldery, prasa, informatory). 

cały rok  gromadzenie i 

udostępnianie 

materiałów 

pedagog 

nauczyciele 

biblioteki 

6. Wyjścia do ogólnodostępnych miejsc pracy typu 

poczta, sklep, piekarnia. Poznawanie zawodów 

zaangażowanych w powstawanie produktów codziennego 

użytku. 

cały rok   wyjścia, 

wycieczki 

wychowawcy 

przedszkola i  kl. 

1-3 

7. Odgrywanie ról zawodowych w zabawach 

zawodoznawczych z wykorzystaniem przyborów i 

narzędzi charakterystycznych w danym zawodzie.   

cały rok zabawy 

zawodoznawcze 

Wychowawcy 

przedszkola i  kl. 

1-3 

8.Test zainteresowań. cały rok test wychowawcy kl. 

1-6 

9.Rola pieniądza we współczesnym świecie i jego 

związek z pracą. 

cały rok godzina 

wychowawcza 

wychowawcy kl. 

1-6 

10.Zawody mojej rodziny- spotkanie klasowe z rodzicem/ 

krewnym wykonującym ciekawy zawód - „Co robią 

rodzice w pracy?” 

2 razy w roku 

szkolnym 

 Wychowawcy 

przedszkola i  kl. 

1-3 

11. Realizacja treści z zakresu doradztwa edukacyjno – 

zawodowego na poszczególnych lekcjach 

przedmiotowych oraz godzinach wychowawczych 

cały rok zajęcia wychowawcy 

przedmiotowcy 



12. Realizacja zajęć z doradztwa zawodowego w kl. VII, 

VIII 

po 10 godzin, 

I semestr 

zajęcia, 

warsztaty 

nauczyciel 

doradztwa 

zawodowego 

13. Przeprowadzenie zajęć warsztatowych w klasach VII, 

VIII mających na celu rozpoznanie uzdolnień, 

temperamentu, zdolności i cech osobowych ucznia. 

Określenie preferencji zawodowych uczniów. Test „Moje 

mocne i słabe strony”. 

cały rok testy 

zawodoznawcze 

zajęcia 

komputerowe 

  

pedagog 

14. Spotkania uczniów kl. VII i VIII z absolwentami lub 

lokalnymi biznesmenami - ludźmi sukcesu. 

październik - 

marzec 

spotkanie wychowawcy, 

pedagog 

16. Udział uczniów w zajęciach rozwijających 

zainteresowania i zdolności 

cały rok zajęcia nauczyciele 

prowadzący koła 

zainteresowań 

17.Wycieczki ‐  wyjścia klasowe związane z treściami z 

zakresu doradztwa zawodowego 

cały rok wyjścia 

wycieczki 

wychowawcy 

18. Szkolny „Mam talent” marzec prezentacje 

uczniowskie 

wychowawcy 

19. Spotkanie z rodzicami. Świadomy wybór – dobry 

wybór. Przypomnienie ścieżek kształcenia po szkole 

podstawowej. 

styczeń spotkanie pedagog 

dyrektor 

20.Wyjścia grupowe na dni otwarte do szkół 

ponadpodstawowych. Współpraca ze szkołami 

ponadpodstawowymi. 

marzec- maj   

wyjścia 

pedagog 

wychowawcy 

21. Opieka nad uczniami ze specyficznymi trudnościami 

w nauce (np. dysleksja, dyskalkulia). 

cały rok spotkania 

indywidualne 

pedagog, 

terapeuta 

22. Opieka indywidualna nad uczniami o 

specjalistycznych potrzebach edukacyjnych. 

cały rok spotkania 

indywidualne 

pedagog, 

terapeuta 

23. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów kończących 

szkołę na temat wyboru szkoły oraz motywacji tego 

wyboru. 

czerwiec ankieta wychowawca 

 


