
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM 

DORADZTWAZAWODOWEGO 

W SZKOLEPODSTAWOWEJ 

 

im. Jana Brzechwy w 

Damniew roku szkolnym 

2021/2022 



PODSTAWYPRAWNEDOTYCZĄCEORIENTACJIZAWODOWEJ 
 

Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole podstawowej 

regulujem.in.RozporządzeniaMENz16sierpnia2018r.wsprawiedoradztwazawodowego(Dz.U.z 

2018r.poz.1675),ustawazdnia14grudnia2016r.Prawooświatowe(tekstjedn.:Dz.U.z 2018r. poz. 

996 z późn. zm.), w której zapisano, że system oświaty zapewnia przygotowanieuczniów do 

wyboru zawodu i kierunku kształcenia, a także wymieniając zajęcia z 

zakresudoradztwazawodowegoorazzajęciaprowadzonewramachpomocypsychologiczno-

pedagogicznej jako jedne z podstawowych form działalności dydaktyczno-

wychowawczejszkoły. Szczegółowe regulacje wprowadzają rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej,m.in.wsprawiedoradztwazawodowego,wsprawieramowychplanównauczaniadlapu

blicznych szkół oraz w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno -

pedagogicznejwpublicznych przedszkolach,szkołach i placówkach. 

 

ZAŁOŻENIASYSTEMU 

 
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej w Damnie 

służywspieraniuuczniówwdokonywaniuświadomegowyboruwłasnejdrogiedukacyjnejkonkretn

egoprofilukształcenia.Jestodpowiedziąna   chęćrealizacjiżyciowychdążeńi zdobywania przez 

uczniów umiejętności prawidłowego kształtowania 

swojejprzyszłości.Obejmujedziałaniaudzielająceuczniomprofesjonalnejpomocy,zwiększającej

trafnośćpodejmowanychprzeznich decyzjiedukacyjnychi zawodowych. 

Wewnątrzszkolny  system   doradztwa   zawodowego   omawia   zagadnienia   związanez 

samopoznaniem (zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, temperament, obraz 

własnejosoby)ietapamipodejmowaniadecyzjiedukacyjnych.Zawierainformacjedotyczącerodza

jów, poszczególnych profili kształcenia i zasad rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych,prezentacjęzawodówiogólnąprognozęsytuacjinarynkupracy.Oferowanez

ajęciazwiększająszanseedukacyjnemłodzieży,ułatwiająrealizacjęmarzeńzwiązanychznaukąw 

wybranejszkoleponadpodstawowejorazwykonywaniuokreślonegozawoduzgodnegoz 

predyspozycjamiucznia,zwiększająmotywacjędonaukiorazucząponoszeniaodpowiedzialnościz

awybór własnej drogi kształcenia. 

 
 

CELEGŁÓWNE 

 
1. Poznawaniewłasnychzasobów. 

2. Światzawodówirynekpracy. 

3. Rynekedukacyjnyiuczeniesięprzez całe życie. 

4. Planowaniewłasnegorozwojuipodejmowaniedecyzjiedukacyjno-zawodowych 

 
 

CELESZCZEGÓŁOWE 
 

1. Poznanie siebie, swoich możliwości, zainteresowań, uzdolnień, 

umiejętności,temperamentu,samooceny. 

2. Kształcenieumiejętnościokreślaniaswoichżyciowychcelów,rozpoznawania 

3. mocnychisłabychstron,sprawnegokomunikowania,autoprezentacji. 

4. Określenie swojego potencjału jako podstawy kształtowania przyszłości edukacyjno -

zawodowej. 



5. Kształtowanie umiejętności dokonywania świadomego wyboru w 

poszukiwaniudalszejdrogikształcenia 

zuwzględnieniempreferencjiizainteresowańucznia. 

6. Wzmocnienie poczucia wartości przez wyłonienie pozytywnych i mocnych 

stronosobowości. 

7. Uświadomienieuczniomkoniecznościkonfrontowaniawiedzyozawodachz wiedzą 

owłasnychpredyspozycjachimożliwościach. 

8. Prezentacja zawodów ze szczególnym uwzględnieniem zawodów, na które 

jestzwiększonezapotrzebowanie narynku pracy 

9. Kształceniewuczniachpozytywnychpostawwobecedukacjiipracy. 

10. Kształtowanieumiejętnościradzeniasobiewtrudnychsytuacjach,takichjak: 

11. ograniczenia zdrowotne, adaptacja do nowych warunków nauki i 

praktykzawodowych. 

12. Wspomaganieuczniów wpodejmowaniudecyzjiedukacyjnychizawodowych. 

13. Rozwijanieświadomościmobilnościzawodowejipobudzanieaktywnoścido 

14. Poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach 

zawodowychiżyciowych (wtymbezrobocie i niepełnosprawność). 

15. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające 

zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, 

zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w 

sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia 

dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz 

poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z 

narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących 

technologie informacyjno-komunikacyjne. 

16. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności 

zawodowych w edukacji formalnej i poza formalnej 

 

 
 

ZADANIADORADCYZAWODOWEGO 

 
1. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania 

karieryiprawidłowego wyboru szkołyponadpodstawowej. 

2. Koordynowaniedziałalnościinformacyjno-doradczejprowadzonejwszkole. 

3. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości 

działańwzakresiedoradztwaedukacyjno-

zawodowego,nakażdymetapieedukacyjnym. 

4. Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł 

informacjirynku pracy, trendóww świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania 

posiadanychuzdolnieńitalentówprzywykonywaniuprzyszłychzadańzawodowych,insty

tucji 

i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w 

życiucodziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia dla 

uczniówz problemamiemocjonalnymiidlauczniówniedostosowanychspołecznie. 

5. Opracowanieindywidualnejdiagnozyedukacyjno-zawodowej. 

6. Wspieranie w działaniach doradczych rodziców poprzez organizowanie 

spotkańinformacyjnychorazindywidualnych porad ikonsultacji. 

7. Wspieraniewdziałaniachdoradczychnauczycielipoprzezudostępnianieinformacjii 

materiałów do pracyzuczniami. 

8. Obserwacja ofert edukacyjnych szkół ponadpodstawowych pod

 kątemindywidualnychpredyspozycji, potrzebi możliwościucznia. 

9. Współpraca z instytucjami wspierającymi Wewnątrzszkolny System 

DoradztwaZawodowegow SzkolePodstawowej w Damnie: 



 PowiatowyKonsultantds.DoradztwaEdukacyjno–Zawodowego 

 PoradniaPsychologiczno–PedagogicznawSłupsku,Fabryczna1 

 Szkołyponadpodstawowe 

 PowiatowyUrząd PracywSłupsku 

 WojewódzkiUrządPracywGdańsku filiawSłupsku 

 Centrum InformacjiiPlanowaniaKarieryZawodowejwSłupsku 

 CechRzemiosłRóżnych wSłupsku 

 OchotniczyHufiecPracy. 

 

 

10. Prowadzenie zajęć z uczniami oraz spotkań z rodzicami w formie 

stacjonarnejizdalnej zgodnie zreżimem sanitarnym COVID -19



ZADANIANAUCZYCIELA 

 
1.Obserwacjapracyuczniaiosiąganychprzezniegoefektówpodkątempredyspozycji 

1. donaukidanegoprzedmiotu -pomocwokreśleniu mocnychisłabychstron ucznia. 

2. Prowadzeniezajęćdoradztwazawodowego wramachlekcjiwychowawczych. 

3. Udzieleniewsparciadydaktycznegouczniomz trudnościamiwnauce. 

4. Rozwijanieuzdolnieńizainteresowańuczniowskich. 

5. Systematycznakontrolaefektównauczania. 

6. Organizowani spotkań: rodzic - nauczyciel w celu omówienia mocnych i słabych 

stronucznia oraz proponowanych form pomocy w rozwijaniu uzdolnień i 

niwelowaniudeficytów. 

7. Prowadzenie zajęć z uczniami oraz spotkań z rodzicami w formie 

stacjonarnejizdalnej zgodnie zreżimem sanitarnym COVID-19. 

 

ZADANIADYREKCJISZKOŁY 

 
1. Współpraca z doradcą zawodowym i radą pedagogiczną w zakresie 

zapewnieniaciągłościdziałańwewnątrzszkolnegosystemudoradztwazawodowego

. 

2. Nadzorowanie współdziałania szkoły z poradniami psychologiczno - 

pedagogicznymi,oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i 

specjalistyczną pomoc uczniomi rodzicom. 

3. Pomoc w organizacji wycieczek dla uczniów do firm i zakładów pracy 

znajdującychsię w gminie Damnica i powiecie Słupskim (w roku szkolnym 

2020/2021 organizacjawycieczek będzie możliwa po zniesieniu zasad i ścisłych 

zaleceńreżimu sanitarnegoCOVID19) 

 

 
 

REALIZACJA CELÓW SZKOLNEGO SYSTEMU 

DORADZTWAZAWODOWEGO NA POSZCZEGÓLNYCH 

ETAPACHEDUKACYJNYCH 
 

Oddziałyprzedszkolne(0 a,0b) 

 

1. POZNANIESIEBIE–dziecko: 

 

1.1 określa,colubirobić; 

1.2 podajeprzykładyróżnychzainteresowań; 

1.3 określa,co robidobrze; 

1.4 podejmujedziałaniaiopisuje, coz nich wyniknęłodlaniego idlainnych; 

1.5.opowiadaosobiew grupierówieśniczej. 

 

2. ŚWIATZAWODÓW IRYNEKPRACY –dziecko: 



2.1 odgrywaróżnerolezawodowewzabawie; 

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i 

te,które wzbudziły jego zainteresowanie oraz identyfikuje i opisuje czynności 

zawodowewykonywaneprzezte osoby; 

2.3 opisujeróżnefunkcje pracywykonywanejprzez człowiekanawybranychprzykładach; 

2.4 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz 

wzdarzenia,wktórych uczestniczy(zakupy, koncert, poczta...); 

2.5 w skazuje związki pomiędzy zainteresowaniami a pracą zawodową na wybranym 

przezsiebie przykładzie; 2.6 p odejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami 

zgodniez ich przeznaczeniem orazwsposóbtwórczyi niekonwencjonalny. 

 

 

3. RYNEKEDUKACYJNYIUCZENIESIĘPRZEZCAŁE ŻYCIE–dziecko: 

 

3.1 nazywaetapyedukacji(bez koniecznościzachowaniakolejnościchronologicznej); 

3.2 nazywaczynności,którychlubisięuczyć. 

 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJIEDUKACYJNO-ZAWODOWYCH– dziecko: 

 

4.1 opowiada,kim chciałobyzostać; 

4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania (lub działania grupy) 

poprzezwskazaniepojedynczychczynnościi zadańniezbędnychdorealizacji celu; 

4.3 podejmujepróbydecydowaniawważnychdla 

niegosprawach(indywidualnieiwramachgrupy). 

 

Klasy1 –3 

 

1. POZNANIESIEBIE–uczeń: 

 

1.1 opisujeswojezainteresowaniaiokreśla,wjakisposóbmożejerozwijać; 

1.2 prezentujeswojezainteresowanianaforum; 

1.3 podajeprzykładyróżnorodnychzainteresowań ludzi; 

1.4 podajeprzykładyswoichmocnych stronwróżnychobszarach; 

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

idlainnych. 

 

2. ŚWIATZAWODÓW IRYNEKPRACY –uczeń: 

 

2.1 odgrywaróżnerolezawodowewzabawie; 

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu 

orazopisujepodstawowąspecyfikępracyw wybranychzawodach; 

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

wybranychprzykładach; 

2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w 

którymfunkcjonuje; 

2.5 opisujerolęzdolnościizainteresowańwwykonywaniudanegozawodu; 



2.6 posługuje się przyborami, narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w 

sposóbtwórczyi niekonwencjonalny. 

 

3. RYNEKEDUKACYJNY IUCZENIESIĘPRZEZCAŁEŻYCIE–uczeń: 

 

3.1 uzasadniapotrzebęuczeniasię izdobywania nowychumiejętności; 

3.2 wskazujetreści,którychlubisięuczyć; 

3.3 wymienia różneźródławiedzyipodejmuje próbykorzystaniaz nich. 

 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJIEDUKACYJNO-ZAWODOWYCH– uczeń: 

 

4.1 opowiada, kimchciałbyzostaćico chciałbyrobić; 

4.2 planuje swoje działania (lub działania grupy), wskazując na 

podstawoweczynności/zadanianiezbędnedo realizacji celu; 

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z 

jegoosobą. 

Klasy4-6 

 

1. POZNAWANIESIEBIE–uczeń: 

 

1.1 określawłasnezainteresowania,zdolnościiuzdolnieniaorazkompetencje; 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych 

dziedzinachżycia; 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, 

formułującwnioskinaprzyszłość; 

1.4 prezentujeswojezainteresowania/uzdolnienianaforumzzamiaremzaciekawieniaodb

iorców. 

 

2. ŚWIATZAWODÓW IRYNEKPRACY –uczeń: 

 

2.1 wymienia różnegrupyzawodówipodajeprzykładydla 

poszczególnychgrup,opisujeróżnedrogi dojścia donich 

orazpodstawowąspecyfikępracywzawodach; 

2.2 opisuje,czym jestpracai jejznaczenie wżyciu człowieka; 

2.3 podajeczynnikiwpływającenawyboryzawodowe; 

2.4 posługuje się przyborami, narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w 

sposóbtwórczyi niekonwencjonalny; 

2.5 wyjaśniarolępieniądzawewspółczesnymświecieijegozwiązekz pracą. 

 

3. RYNEKEDUKACYJNY IUCZENIESIĘPRZEZCAŁEŻYCIE–uczeń: 

 

3.1 wskazuje na różne sposoby zdobywania wiedzy (korzystając ze znanych mu 

przykładów)oraz omawiaswójindywidualnysposóbnauki; 

3.2 wskazujeprzedmiotyszkolne,którychlubisięuczyć; 

3.3 samodzielniedocieradoinformacjiikorzystazróżnychźródełwiedzy. 

 
 

4 PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJIEDUKACYJNO-ZAWODOWYCH– uczeń: 



4.1 opowiada,jakizawódchciałbywykonywaćidlaczego; 

4.2 organizujeiplanujeswojedziałania; 

4.3 samodzielniepodejmujedecyzjewokreślonychsprawach. 

 
 

Klasy7 -8 

 

1. POZNAWANIEWŁASNYCHZASOBÓW –uczeń: 

 

1.1 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, 

kompetencje,predyspozycjezawodoweorazstan zdrowia); 

1.2 dokonujesyntezyprzydatnychwplanowaniukarieryedukacyjno-

zawodowejinformacjiosobiewynikających z autodiagnozy, oceninnych osób iinnych źródeł; 

1.3 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-

zawodowych; 

1.4 charakteryzujewartościz uwzględnieniemwartościpracyietykizawodowej; 

1.5 określaaspiracjeipotrzebywzakresiewłasnegorozwojuimożliwesposobyrealizacji. 

 
 

2. ŚWIATZAWODÓW IRYNEKPRACY –uczeń: 

 

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje 

wybranezawody,uwzględniającskładoweichopisów,wtymdrógichzdobywania; 

2.2 wyjaśniazjawiska itrendyzachodzącenawspółczesnym rynkupracy; 

2.3 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i 

oczekiwaniamipracodawców; 

2.4 dokonujeautoprezentacji; 

2.5 uzasadniaznaczeniepracywżyciu człowieka; 

2.6 analizujeznaczenieimożliwościdoświadczaniapracy. 

 

3. RYNEKEDUKACYJNY IUCZENIESIĘPRZEZCAŁEŻYCIE–uczeń: 

 

3.1 analizuje oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem 

możliwościdalszegokształcenia, korzystając zdostępnych źródełinformacji; 

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznanych 

własnychzasobów; 

3.3 charakteryzujestrukturęsystemuedukacjiformalnejorazmożliwościedukacjipoz

aszkolnejw Polsce; 

3.4 określaznaczenieuczeniasięprzezcałeżycie. 

 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJIEDUKACYJNO-ZAWODOWYCH– uczeń: 

 

4.1 planuje ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej, uwzględniając konsekwencje 

podjętychwyborów; 

4.2 podejmuje decyzje o dalszej drodze edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub 

przywsparciudoradczym; 

4.3 określamarzenia, celeiplanyedukacyjno-zawodowenabaziewłasnychzasobów; 

4.4 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery i wyjaśnia, w 

jakichsytuacjachkorzystaćzich pomocy. 



 

Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu są spójne z celami kształcenia ogólnego w 

szkolepodstawowej.Uwzględniająwiedzę,umiejętnościikompetencjespołecznerozwijanewram

achkształceniaogólnegoorazzadaniaszkołyiceleedukacjiposzczególnychprzedmiotów,m.in.wie

dzy ospołeczeństwieorazwychowaniadożyciawrodzinie,coumożliwia realizowanie programu 

zarówno podczas zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,jak i na zajęciach z wychowawcą, 

lekcjach przedmiotowych oraz na dodatkowych 

zajęciachedukacyjnychwtyminnychzajęciachobejmującychwspomaganieuczniówwwyborzeki

erunkukształcenia izawodu –w ramachpomocypsychologiczno-pedagogicznej. 

 

 
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej w Damnie 

udzielawsparciaipomocyrodzicomuczniów.Nabieżąconaterenieszkołyudzielanebędąrodzicom

poradyikonsultacjedotyczącepreorientacjizawodowejdzieckaorazjegopredyspozycji,silnychisł

abszychstronpodkątemwłaściwegowyboruszkołyponadpodstawowej. Spotkania z rodzicami 

odbywać się będą podczas wywiadówek, 

orazindywidualniewgabineciepedagogaszkolnegozuwzględnieniemreżimusanitarnegoCOVID

19. 



 

PROGRAMDOREALIZACJI WROKUSZKOLNYM2021/2022 
 

 

Klasy 
Tematykadziałań 

zuwzględnieniemtreści

programowych 

 
Metody 

 
Formy 

 

Termin

realizacji 

 

Osobyodp

owiedzialne 

podmioty, 

z którymi 

szkoławspółpracuj

e 

przyrealizacjidzia

łań 
0a Urządzamykąciki Pracaw grupach; Indywidualna, Isemestr   Joanna Wojtaś PowiatowyKonsu

ltant 

ds.DoradztwaEdu

kacyjno –

ZawodowegoPor

adniaPsychologic

zno –

Pedagogicznaw 

Słupsku,Fabryczna

Szkołyponadpodsta

wowePowiatowy 

UrządPracy w 

SłupskuWojewódz

ki UrządPracy w 

Gdańskufilia w 

SłupskuCentrumInf

ormacji 

iPlanowaniaKarier

yZawodowejw 

Słupsku 

Cech 

RzemiosłRóżn

ychw 

Słupsku 

 zainteresowań. pracaindywidualna- grupowa  Krzysztof 
  pomocdorosłemu   Rodziewicz 
  iinnymdzieciom    

  wróżnych    

  czynnościach    

 Dzieńinnyniż wszystkie, Ćwiczeniapraktyczne; Indywidualna, Isemestr Joanna Wojtaś  
 czyli:„Coturobić? Wcosię pracaw grupach grupowa  Krzysztof 
 bawić?”.    Rodziewicz 
 Pokaznaszych Pokaz połączony Indywidualna, IIsemestr Joanna Wojtaś  
 zainteresowań. zprzeżyciem grupowa  Krzysztof 
     Rodziewicz 
 Zobacz,jakwyglądaświat! Rozmowakierowana; Indywidualna, IIsemestr Joanna Wojtaś 
  odgrywanieról grupowa  Krzysztof 
     Rodziewicz 

0b Pracadlainnych. Pogadanka; Indywidualna, Isemestr Brygida Ostrowska 
  metodasytuacyjna; grupowa  Krzysztof 
  pracaplastyczna   Rodziewicz 
 Przewodnikpozawodach. Prezentacja; Indywidualna, Isemestr Brygida Ostrowska 
  pogadanka; grupowa  Krzysztof 
  pracaplastyczna   Rodziewicz 
 Wszyscydla wszystkich. Pogadanka; Indywidualna, IIsemestr Brygida Ostrowska 
  giełdapomysłów. grupowa  Krzysztof 

     Rodziewicz 



 
 ZielonoMi! Pogadanka; Indywidualna, IIsemestr Brygida Ostrowska  

 pracaw grupie; grupowa  Krzysztof 
 działaniapraktyczne   Rodziewicz 
 wterenie–,    

 obserwacja.    

1 Lubięto!Każdymaswoje Zabawagrupowa; Indywidualna, Isemestr Jolanta Puchalska  
 zainteresowania. rozmowa; grupowa  Krzysztof 
  indywidualne   Rodziewicz 
  wypowiedzi    

  z elementami    

  prezentacji.    

 Galatalentów– jesteśmy Autoprezentacja; Indywidualna, Isemestr Jolanta Puchalska  
 mistrzami! rozmowa;wywiad. grupowa  Krzysztof 
     Rodziewicz 
 Sprawneręcemogąwięcej, Ekspresjaruchowa Indywidualna, IIsemestr Jolanta Puchalska 
 czylijakzrobićcośz niczego. iplastyczna; grupowa  Krzysztof 
  relaksacja.   Rodziewicz 
 Brawoja!–prezentacja Rozmowakierowana; Indywidualna, IIsemestr Jolanta Puchalska  
 własnychtalentów. ekspresjaruchowa; grupowa  Krzysztof 
  techniki   Rodziewicz 
  multimedialne;    

  autoprezentacja.    

2 Ktobudujedom? Kalambury; Indywidualna, Isemestr Targowska Monika 
  ekspresjaplastyczna. grupowa  Krzysztof 
     Rodziewicz 
 Zawódmoichrodziców. Opowiadanie; Indywidualna, Isemestr Targowska Monika  
  rozmowakierowana; grupowa  Krzysztof 
  zabawanaśladowcza.   Rodziewicz 
 Wcentrumhandlowym. Ćwiczeniaintegrujące Indywidualna, IIsemestr Targowska Monika  
  grupę; grupowa  Krzysztof 
  metodapraktycznego   Rodziewicz 
  działania.    



 
 Halo!Usterka!Szukam Odgrywanieról; Indywidualna, IIsemestr Targowska Monika  

pomocy. rozmowakierowana; grupowa  Krzysztof 
 ćwiczeniaintegrujące;   Rodziewicz 
 klasyfikacjai    

 weryfikacjainformacji    

3 Reporterskimokiem – Rozmowakierowana; Indywidualna, Isemestr Jadwiga Mazepus 
 wywiadzpracownikami giełdapomysłów; grupowa  Krzysztof 
 szkoły. wywiad;   Rodziewicz 
  ekspresjaplastyczna    

 Wzwierzyńcu Rozmowakierowana; Indywidualna, Isemestr   Jadwiga Mazepus 
  klasyfikowanie, grupowa  Krzysztof 
  grupowanie;scenki   Rodziewicz 
 Mojamamawszystkopotrafi. Rozmowakierowana; Indywidualna, IIsemestr Jadwiga Mazepus 
  ekspresjaplastyczna. grupowa  Krzysztof 
     Rodziewicz 
 DzisiejszyJaś–kim będzie Rozmowakierowana; Indywidualna, IIsemestr Jadwiga Mazepus 
 jakoJan? pantomima;zabawa grupowa  Krzysztof 
  ruchowaekspresja   Rodziewicz 
  plastyczna    

4 Ja–toznaczykto? Kalambury;opis Indywidualna, Isemestr Dominik Kaczmarek 
  przypadku;rozmowa grupowa  Krzysztof 
  kierowana   Rodziewicz 
 Mocjestzemną –jateż Autorefleksja; Indywidualna, Isemestr   Dominik Kaczmarek 
 jestemSupermanem. wizualizacja; grupowa  Krzysztof 
  rozmowakierowana   Rodziewicz 
 DzieńMistrza. Ćwiczeniagrupowe Grupowa IIsemestr Dominik Kaczmarek 
     Krzysztof 
     Rodziewicz 
 DzieńMistrza. Ćwiczeniagrupowe Grupowa IIsemestr Dominik Kaczmarek 
     Krzysztof 

     Rodziewicz 



 
5 Pocomitapraca? Bankpomysłów; Indywidualna, Isemestr Ewelina Łoś  

  Mapamarzeń; grupowa  Krzysztof 
  pracaindywidualna   Rodziewicz 
  pracawgrupach;    

  dyskusja    

 Wybieramtenzawód,bo… Dyskusja Indywidualna, Isemestr Ewelina Łoś 
  moderowana;praca grupowa  Krzysztof 
  wgrupach;wywiad   Rodziewicz 
 Itymożeszzostać Wyliczanka;rysunek; Indywidualna, IIsemestr Ewelina Łoś  
 MacGyver’em. dyskusja; grupowa  Krzysztof 
  pracawgrupach   Rodziewicz 
 Jakoszczędzićpierwszy Wykreślanka; Indywidualna, IIsemestr Ewelina Łoś  
 milion? dyskusja;   Krzysztof 
  pracaindywidualna   Rodziewicz 

6 Kiedyzaczynamysięuczyći Burzamózgów; Indywidualna, Isemestr Jadwiga Dziułko 
 kiedykończymy rozmowakierowana; grupowa  Krzysztof 
  pracaindywidualna   Rodziewicz 
  pracawmałych    

  grupach    

 Umiejętności–odprzeszłości Rysunek;dyskusja; Indywidualna, Isemestr Jadwiga Dziułko  
 doprzyszłości. wizualizacja; grupowa  Krzysztof 
  ćwiczenia:   Rodziewicz 
  Targowisko,Książka;    

  pracaindywidualna    

 Przedmioty,którelubię– Autorefleksja;praca Indywidualna, IIsemestr Jadwiga Dziułko  
 jakodrogowskazyzawodowe wgrupach;dyskusja grupowa  Krzysztof 
     Rodziewicz 
 Gotowi? Trzy,dwa,jeden, Dyskusja;praca Indywidualna, IIsemestr Jadwiga Dziułko  
 SMART! indywidualna   Krzysztof 
     Rodziewicz 

7 Mojeumiejętności –moje Pracawparach Indywidualna, Isemestr Jarosław Hajka 
 sukcesy. imałych grupach; grupowa   



 
  dyskusja;   Krzysztof  

 Rodziewicz 

Jawmoich oczach. Dyskusja;praca Indywidualna, Isemestr Jarosław Hajka 
Krzysztof 

 indywidualna– grupowa  Rodziewicz 
 autoanaliza;praca    
 wgrupach;    
 checklista    

Czyija mogębyć Studiumprzypadku; Indywidualna, IIsemestr Jarosław Hajka 
Krzysztof 

bohaterem? pracaz tekstem; grupowa  Rodziewicz 
 dyskusja;praca    
 wgrupach    

Zdolnościi uzdolnienia. Asocjogram;praca Indywidualna, IIsemestr Jarosław Hajka 
 wgrupach;•plakat; grupowa    Krzysztof 
 giełdapomysłów;   Rodziewicz 
 zdanieniedokończone    

Działaniarealizowaneprzezdoradcęzawodowegodlaklasy7 

 Samoocena Dyskusja; indywidualna Isemestr Krzysztof 
 pracaindywidualna   Rodziewicz 

Doradcazawodowy.Ktoto Dyskusja;rozmowa grupowa Isemestr Krzysztof 

taki? kierowana;pracaw   Rodziewicz 
 grupach;plakat    

Kimchcęzostać Mapa;praca Indywidualna, Isemestr Krzysztof 

wprzyszłości indywidualnapraca grupowa  Rodziewicz 
 wgrupach    

Autoprezentacja,czylisztuka Pogadanka;burza Indywidualna, Isemestr Krzysztof 

przedstawianiasiebie pomysłów;mapa grupowa  Rodziewicz 
 mentalna;drama    

Mojezasobya oczekiwania Pracawgrupach; Indywidualna, Isemestr Krzysztof 

pracodawców. studiumprzypadku; grupowa  Rodziewicz 
 analizatekstu    

 źródłowego;    

 autorefleksja    



 
 Nowezawodynarynku Pracaw grupach; Indywidualna, IIsemestr Krzysztof  

pracy. rozsypanka; grupowa  Rodziewicz 
 skojarzenia;    

 niedokończone    

 zdania;kosz iwalizka    

Jakscharakteryzować Mapamentalna;praca Indywidualna, IIsemestr Krzysztof 

współczesnyrynekpracy? wgrupach;burza grupowa  Rodziewicz 
 pomysłów;wykład    

Wjakichzawodach Pracaw grupach; Indywidualna, IIsemestr Krzysztof 

wykorzystamwiedzęz…? pracaindywidualna Grupowa  Rodziewicz 
 pracaz tekstem;    

 kalambury    

Rozpoznajęswojeaspiracje. Autorefleksja; Indywidualna, IIsemestr Krzysztof 
 dyskusja–praca grupowa  Rodziewicz 
 Grupowa;metoda    

 przewodniego tekstu–    

 pracagrupowa;    

 rozmowakierowana;    

 dyskusja    

Jawoczachinnych. Pracaz tekstem– Indywidualna, IIsemestr Krzysztof 
 kwestionariusze; grupowa  Rodziewicz 
 dyskusja;    

 giełdapomysłów    

8a, 8b Jakdługouczymysię? Rozmowakierowana; Indywidualna, Isemestr Dorota Rusak 
 CzęśćI. dyskusja;praca grupowa    Natalia Dobosz 
  wgrupach/parach;   Krzysztof 
  kulisteakwarium–   Rodziewicz 

  gradyskusyjna    

 Jakdługo uczymysię Rozmowakierowana; Indywidualna, Isemestr Dorota Rusak 



 
 CzęśćII. dyskusja;praca grupowa    Natalia Dobosz  

 wgrupach/parach;  Krzysztof 
 kulisteakwarium–  Rodziewicz 

 gradyskusyjna   

Wybieramzawódczyszkołę? Dyskusjakierowana; Indywidualna, IIsemestr Dorota Rusak 
 giełdapomysłów; grupowa    Natalia Dobosz 
 pracaw grupach;   Krzysztof 

 autorefleksja;   Rodziewicz 

W szkole czypozaszkołą? Pracawgrupach; Indywidualna, IIsemestr Dorota Rusak 

Gdziesięuczymy? dyskusja;metoda grupowa    Natalia Dobosz 
 przewodniegotekstu   Krzysztof 
    Rodziewicz 

Działaniarealizowaneprzezdoradcęzawodowegodlaklas 8a,8b 

8ab Dwiegłowy,toniejedna.Kto Rozmowakierowana; Indywidualna, Isemestr Krzysztof 
 możemi pomóc wwyborze autorefleksja;plakat; grupowa  Rodziewicz 
 szkołyizawodu? pracaw grupach;    

  zdania    

  niedokończone;    

  rundkapytań    

 Jakwybraćszkołę? Dyskusja;praca Indywidualna, Isemestr Krzysztof 
  wgrupach;praca grupowa  Rodziewicz 
  indywidualnaQ-sort    

 Karierazawodowa.Co Bankpomysłów; Indywidualna, Isemestr Krzysztof 
 wtrawiepiszczy? mapamyśli; grupowa  Rodziewicz 
  eksperyment;    

  rozmowakierowana;    

  dyskusja;    

  pracaw grupach    

 Cogwarantujemiszkoła? Krzyżówki;debataza Indywidualna, Isemestr Krzysztof  



 
 Kwalifikacjeikompetencje. iprzeciw;praca grupowa  Rodziewicz  

 wgrupach;analiza   

 tekstu(ofertypracy);   

Szkołapodstawowai co Dyskusja;plakat; Indywidualna, Isemestr Krzysztof 

dalej? Mojaedukacyjna pracawgrupach grupowa  Rodziewicz 

przygoda.     

Informacjewzasięguręki, Pracaw grupach; Indywidualna, IIsemestr Krzysztof 

czylipoznajęofertęszkół dyskusjakierowana; grupowa  Rodziewicz 

ponadpodstawowych.     

Kwestionariusz Pracaz tekstem– Indywidualna IIsemestr Krzysztof 

zainteresowań kwestionariusze;   Rodziewicz 

Kwestionariusz Pracaz tekstem– Indywidualna IIsemestr Krzysztof 

zainteresowań kwestionariusze;   Rodziewicz 

Szkołyzawodowe – szkołami Dyskusja;praca Indywidualna, IIsemestr Krzysztof 

pozytywnegowyboru. wgrupach; grupowa  Rodziewicz 
 pracaindywidualna    

Pracajakowartość w życiu Pracaw grupach; Indywidualna, IIsemestr Krzysztof 

człowieka. dyskusjakierowana; grupowa  Rodziewicz 
 gradydaktyczna;    

 zdanieniedokończone    

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego na rok szkolny 2021/2022 realizowany będzie z uwzględnieniem zasad i ścisłych 

zaleceńreżimusanitarnego COVID -19. 

 

 
KrzysztofRodziewicz 

(podpisdoradcyzawodowego) 


