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 Program realizacji doradztwa zawodowego Kierunek Przyszłość            

w SP nr 350 roku szkolnym 2020/2021 

 

Lp. TEMATYKA DZIAŁAŃ 
ODBIORCY/ 

KLASY 
Metody i formy 

Realizacji 

 

TERMINY 

 

OSOBY 
ODPOWIDZIALNE 

1 

Spotkanie zespołu ds. 
doradztwa zawodowego, 
analiza dotychczasowych 
rozwiązań w zakresie WSDZ, 
wniosków z ewaluacji. 
 

           --- Dyskusja, analiza 
sprawozdań i 
wniosków do dalszej 
pracy,  
Analiza dokumentów 

sierpień/ 
wrzesień 

Doradca 
zawodowy-
koordynator 

2 

Diagnoza planów i aspiracji 
edukacyjnych i zawodowych 
uczniów  
 

Uczniowie klas 
VII-VIII 
 

Sondaż 
 
Rozmowy 

wrzesień    
2020 

Doradca zawodowy 
 
 

3 

Diagnoza potrzeb w zakresie 
doradztwa zawodowego 

Uczniowie klas 
VII-VIII, 
nauczyciele,  
rodzice 
uczniów 
 

Sondaż – ankieta dla 
uczniów i rodziców, 
Rozmowy z 
nauczycielami 

   
Wrzesień/ 
październik 

2020 

Doradca zawodowy 

4 

Analiza danych uzyskanych        
z diagnozy , opracowanie 
wniosków do pracy w br. szk. 

nauczyciele 
wychowawcy 
 

Prezentacja i 
omówienie 
uzyskanych 
informacji; 
 

wrzesień 
Doradca zawodowy 

 

5 

Modyfikacja WSDZ, 
opracowanie i zatwierdzenie 
programu realizacji WSDZ na 
bieżący rok szkolny  

Rada 
pedagogiczna 

Prezentacja, 
dyskusja, 
opublikowanie na 
stronie internetowej 
szkoły 

wrzesień 

Doradca 
zawodowy, 

Dyrektor, Rada 
Pedagogiczna 

 
 

6 
Realizacja zajęć z zakresu   
doradztwa zawodowego  

Klasy VII i VIII Zajęcia obowiązkowe 
I /II okres Doradca zawodowy 

7 

Realizacja treści i celów 
doradztwa zawodowego             
na zajęciach, 
wychowawczych, 
edukacyjnych  i 
pozalekcyjnych 
 

Wszystkie 
oddziały 

Metody aktywne, 
kreatywne, 
projekty edukacyjne, 
praca w zespołach,  
dyskusje, konkursy 

I i II okres 

Wychowawcy i 
nauczyciele 

realizujący te 
zajęcia 

8 

Higiena zdrowia psychicznego 
w życiu osobistym i 
zawodowym: 
„Uczniowska grupa wsparcia” 

Klasy IV-VIII Zajęcia pozalekcyjne,  

udział w 

inicjowanych  

akcjach;  rozwijanie 

kompetencji 

miękkich,  in-tegracja 

społeczności szkolnej 

I i II okres 
Pedagog, 
psycholog 
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Prezentacje, plakaty, 

ulotki, praca w 

zespołach 

9 

Indywidualne doradztwo 
zawodowe dla uczniów 
 
 

 
Uczniowie 
starszych klas  

Indywidualne 
konsultacje  

I i II okres 

Szkolny doradca 
zawodowy, doradcy 
zawodowi z poradni 

PP, WCIES, MCK, 
pedagog, psycholog 

10 

Poznawanie zawodów  - 
wizyty zawodoznawcze lub 
wirtualne spacery po 
zakładach pracy (m.in. 
rodziców uczniów) 
 

Wszystkie 
oddziały                
 
 

Wyjścia  (o ile będą 
możliwe) 
lub wycieczki 
wirtualne 

W miarę 
możliwości 
ze względu 
na COVID 

Wychowawcy, 
 

rodzice, lokalne 
firmy, CKP 

11 

Spotkania z przedstawicielami 
zawodów z cyklu „Mistrz w 
swoim fachu” 
( lub spotkania online) 
 

Wszystkie 
oddziały 

Wywiady 
Prezentacje 
Dyskusje 
Rozmowy, 
Spotkania online 

W miarę 
możliwości- 

I i II 
półrocze 

Nauczyciele, 
Wychowawcy we 

współpracy z               
rodzicami uczniów, 
doradca zawodowy 

12 

Rozwijanie zainteresowań, 
 uzdolnień i pasji uczniów, 
odkrywanie mocnych stron 
 

Wszyscy 
uczniowie  
 
 
 
 
 

Zajęcia edukacyjne, 
wychowawcze, koła 
zainteresowań, 
Wolontariat, 
Udział  
w konkursach, 
Prezentacje talentów 

I i II 
półrocze 

 
 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 

specjaliści 
 
 
 
 

13 
Warsztaty - rozwijanie 
kompetencji miękkich 

Klasy IV-VI Warsztaty 
 II półrocze 

Doradca 
zawodowy, 

pedagog, psycholog 

14 

1.Gromadzenie i 
udostępnianie informacji  
eukacyjno-zawodowych, np.: 
- system edukacji w Polsce, 
- typy szkół i idea kształcenia 
się przez całe życie, 
- zawody przyszłości, 
- informatory o zawodach, 
-oferty edukacyjne szkół, 
-kryteria rekrutacyjne  
i harmonogram rekrutacji  
do szkół 
ponadpodstawowych. 
 
2.Udostępnianie 
nauczycielom/wychowawcom 
zwartości „Biblioteczki 
doradcy” – materiałów, 
scenariuszy, zabaw, pomysłów 
na ciekawe lekcje 
 

Uczniowie      
rodzice, 
nauczyciele 

Tablica informacyjna, 
gazetki ścienne,  
kąciki 
zawodoznawcze,              
plakaty, ulotki, 
informatory, 
 
baza stron 
internetowych, 
strona internetowa 
szkoły, M. Teams 
 
 
 
folder DZ w M. 
Teams  
 

I i II 
półrocze 

 
 
 
 
 
 
 
 

Doradca 
zawodowy, 

 
nauczyciele,  

 
bibliotekarze 
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15 

Uczestnictwo szkoły w 
projekcie unijnym Sięgnij po 
więcej! – rozwój doradztwa 
zawodowego w szkołach 
podstawowych m.st. 
Warszawy 
 

Uczniowie 
starszych klas,  
zwłaszcza VII-
VIII 

 Indywidualne 
konsultacje 

Wrzesień -  
czerwiec 

Szkolny 
koordynator PIK -

doradca zawodowy 

16 

Zawód może być pasją -  
poznawanie mocnych stron, 
prezentacja swoich talentów   
i pasji    
 

Uczniowie klas 
4-8 

Rozmowy,  
prezentacje,  
Udział w zawodach i 
konkursach 
 

Cały rok 
Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

17 

Uczestnictwo w 
wydarzeniach, tj. 
Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości, 
Dni otwarte w Centrum 
Kształcenia Zawodowego, 
targi edukacyjne 
 
 

Klasy VII, VIII Udział                           
w wydarzeniach 
(o ile się odbędą) 
 
 

listopad 
 

marzec/  
kwiecień 

 

Wychowawcy, 
doradca zawodowy 

18 

1.Dobre maniery w szkole i w 
pracy. 
 
2.Czy współpraca się opłaca? 
 

Klasy IV-VII 
 
 
 

Zajęcia edukacyjne, 
warsztaty, 
prezentacje, 
konkurs 
 

II okres 
Nauczyciele, 

wychowawcy, 
doradca zawodowy 

19 

Zawód: dziennikarz, korektor, 
redaktor, wydawca, kucharz, 
rysownik – redagowanie, 
składanie i wydawanie gazetki 
“Panorama Irzyka” 
 

Zespół 
uczniów z kl. 
4-8 

Praca indywidualna    
i zespołowa 

Cały rok 
szkolny 

Ks. Jacek Robak 
Izabela Soból 

20 

„Kodowanie na dywanie” Klasy 1-3 Wprowadzanie dzieci 

w świat ozobotów 

oraz 

programowania. 

Cały rok Wychowawcy 

21 

Cykl warsztatów pt. “Wiem, 
co jem” 

Klasy 1-3 Poznanie zawodu 

dietetyka. 

Wg 
harmonogr

amu i 
możliwości 

Trenerzy, 
wychowawcy 

22 

Program „Dobrze Jemy ze 
Szkołą na Widelcu” 
 

Klasy 2 i 3 Poznanie zawodu 

dietetyka, kucharza, 

rolnika, ekspedienta 

itp. 

Zajęcia edukacyjne, 
warsztaty, 
prezentacje 

Wg 
harmonogr

amu i 
możliwości 

Wychowawcy 
 

23 

Dzielnicowy Konkurs 
Fotograficzny Ekologiczny 

1-3 Rozwijanie 

kompetencji i 

zainteresowań 

fotograficznych 

Wg 
harmonogr

amu 

Agnieszka Wojna 
Agata Tomala 



 

4 
 

24 

Nawiązanie współpracy z 
rodzicami  w zakresie  spotkań  
z uczniami (także on-line) 
związanych z 
zainteresowaniami, zawodami 
wykonywanymi przez 
rodziców 
 

1-3 
 
 
 
 
 
 
 

filmy, rozmowy, 

prezentacje (również 

on-line) 

 

 

 

 

 

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 

Nauczyciele, 
wychowawcy 

 
 
 
 
 
 

25 

Udział w projekcie 
edukacyjnym „Bankowcy dla 
Edukacji Finansowej Dzieci    i 
Młodzieży BAKCYL” 
 
 
 
Udział w konkursie 
PRZEDSIĘBIORCZA KLASA  

  
Klasy VII – VIII 
 
 
 
 
 
Klasy VII-VIII 

Warsztaty online: 
Twoje pieniądze, 
Od oszczędzania do 
inwestowania, 
Bezpieczeństwo w 
cyberprzestrzeni. 
 
Projekty klasowe 

I okres 
 
 
 
 
 
 

I okres 

Doradca zawodowy 
we współpracy z 

ekspertem 
bankowym. 

 
 
 

Wychowawcy, 
nauczyciele, 

doradca zawodowy 

26 

Projekt “Zaczytani” - zbiórka 
książek. 
Konkurs na logo biblioteki i 
kubek bibliomaniaka 
(zastosowanie grafiki 
komputerowej) 
 

Cała 
społeczność 
szkolna 

Projekt: rozwijanie  
kreatywności w 
tworzeniu z 
wykorzystaniem 
technik 
komputerowych 

Wrzesień, 
październik 

Bibliotekarze 
 

27 

Międzynarodowy Projekt 
EMOCJA – rozwijanie 
kreatywności i innowacyjności 
uczniów 
 

Klasy V Praca w grupach, 

metody aktywne 

 IX-X 
Wychowawcy klas 

piątych 

28 

Akademia czytania: nabór 
liderów czytania i teatru cieni. 
Spotkanie z przedstawicielem 
zawodu (aktor) 
 

Uczniowie kl. 
IV - VIII 

Konkurs,  
 
wywiad, prezentacja 
- spotkanie z 
aktorem teatru cieni 

Październik 
i listopad 

2020 

Marta Tokarska, 
Bibliotekarze 

29 

Udział szkoły w społecznej 
akcji „Pozytywna uwaga” -  
docenianie, podkreślanie 
mocnych stron ucznia 
 

Wszyscy 
uczniowie i 
nauczyciele 

Rozmowy z uczniami, 
pozytywne uwagi w 
dzienniku 

Listopad – 
grudzień 

Wszyscy 
nauczyciele 

wychowawcy 

30 
EKObiblioteka – biblioteka dla 
klimatu 

Wybrane klasy 
z poziomu  
IV - VIII 

Spotkanie z 
ekologiem 
 

Styczeń, 
luty 2021 

Marta Tokarska, 
bibliotekarze 

31 
Ewaluacja formatywna Klasy VII-VIII  Sondaż/ankieta Styczeń 

2020 
Doradca zawodowy 

32 
„Procedura rekrutacyjna do 
szkół ponadpodstawowych” 
 

Uczniowie klas 
VIII 

Lekcje z 
wychowawcą i 
doradcą zawodowym 

II półrocze 
Wychowawcy, 

doradca zawodowy 

33 

Spotkanie informacyjne dla 
rodziców i nauczycieli na 
temat procedury 

Rodzice                  
i wychowawcy 
klas VIII 

Spotkanie 
informacyjne/spotka
nie 
online/przekazywani

II półrocze 
Dyrektor szkoły, 

doradca zawodowy 
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rekrutacyjnej do szkół 
ponadpodstawowych 
 

e informacji drogą 
elektroniczną 

34 

Udział w  „Dniach otwartych 
szkół ponadpodstawowych”  

Uczniowie klas 
VII-VIII 

Wizyty w szkołach (o 
ile będą możliwe) lub 
wirtualne wycieczki 
do szkół 
 

II półrocze 
Rodzice, 

wychowawcy, 
doradca zawodowy 

35 

1.Stres – wróg czy przyjaciel? 
Jak sobie radzić ze stresem 
przedegzaminacyjnym? 
2.Jak zdawać egzaminy? 

Klasy VIII Zajęcia z doradcą 
zawodowym, 
warsztaty z 
pedagogiem, 
psychologiem 

marzec - 
kwiecień 

2021 

Doradca 
zawodowy, 

pedagog, psycholog 

36 

Spotkanie  
informacyjno-doradcze 
dla rodziców „Jak pomóc 
dziecku wybrać szkołę i 
zawód” 
 

Rodzice 
uczniów klas 
VIII 

Spotkanie  
Informacyjno-
doradcze Luty lub 

marzec 

Doradca 
zawodowy, 

wychowawcy 

37 

„Dobre maniery łamią 
bariery” – konkurs 

Klasy IV - VI Turniej klas 

II okres 

Doradca 
zawodowy, opiekun 

Samorządu 
Szkolnego, 

przedstawiciele SU 

38 

Koordynowanie 
działań związanych z 
rekrutacją do szkół 
ponadpodstawowych 
 

Uczniowie klas 
VIII 

Lekcje 
wychowawcze, 
indywidualne 
konsultacje  

II semestr 

Wychowawcy, 
nauczyciele 
informatyki, 

doradca zawodowy 

39 

Wspieranie uczniów                      
w procesie elektronicznego 
logowania się do szkół. 

Uczniowie klas 
VIII i ich 
rodzice 
 

Informacje, 
Instruktaż, 
Pomoc w logowaniu 
się  
 

maj, 
czerwiec 

Nauczyciele 
informatyki, 

wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog 

40 

Ewaluacja końcowa Uczniowie, 
wychowawcy 
klas, rodzice 
 

Sondaż – ankiety, 
opracowanie 
wyników i wniosków 

pod koniec 
II półrocza 

Zespół ds. 
doradztwa 

zawodowego 

41 

Święto bookcrossingu, 
praca bibliotekarza 
 
Wybór “Bibliomaniaka roku” 

Cała 
społeczność 
szkolna 
Wolontariat 
biblioteczny 

Udział w akcji  
zbierania  
i “uwalniania” 
książek 
Konkurs 

Czerwiec 
2021 

Bibliotekarze 

 
W roku szkolnym 2020/2021 realizacja niektórych zajęć, np. związanych z wizytami zawodoznawczymi                                             
oraz z zapraszaniem przedstawicieli zawodów do szkoły będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej. 
 
Zadania realizowane  przez wychowawców  i nauczycieli  przedmiotów nie  zostały ujęte   
w harmonogramie. Termin ich realizacji zależy od planów zajęć i lekcji wychowawczych dla 
poszczególnych klas. 


