
 REALIZACJA DZIAŁAŃ WSDZ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

na rok szkolny 2021/2022 

 

I. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  

 

Lp. Rodzaj i tematyka działań Metody i formy Terminy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Uwagi 

1.  Zajęcia edukacyjne, prowadzone zgodnie 

z przyjętym programem edukacji 

wychowania przedszkolnego, 

uwzględniające treści programowe z 

zakresu doradztwa zawodowego dla 

oddziałów przedszkolnych 

wg doboru przez nauczyciela z 

dominacją zabawy 

cały rok szkolny nauczyciele edukacji 

przedszkolnej 

  

2.  Zajęcia edukacyjne  i działania w ramach 

pomocy psych-ped.,  z wykorzystaniem 

przykładowych scenariuszy 

opracowanych i załączonych do 

Przykładowego programu  preorientacji 

zawodowej ORE 

metody aktywizujące z 

dominacją zabawy; dobór 

zależny od scenariusza 

min. 1  zajęcia w m-cu;  

wybór tematyki do 

uznania nauczyciela oraz 

zgodnie przyjętym 

programem edukacji 

przedszkolnej 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej, ew. 

przy wsparciu doradcy 

zawodowego, psych. 

lub ped .szkolnego 

program preorientacji 

zawodowej zawiera 19 

scenariuszy zajęć z 

wychowankami  

3.  Zapoznanie z wybranymi zawodami obserwacja uczestnicząca, próbki 

pracy 

w ustalonych terminach   nauczyciele edukacji 

przedszkolnej 

występujące na terenie 

placówki 

4.  Zawody naszych rodziców zajęcia z udziałem rodzica nt 

wykonywanego zawodu; 

rozmowa, wywiad, zabawa 

w ustalonych terminach z 

rodzicami 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej, 

zaproszeni rodzice 

 

5.  Przygotowanie kącika 

zawodoznawczego 

wystawa związana tematycznie 

ze zrealizowanymi działaniami o 

tematyce zawodoznawcze (np. 

eksponaty- narzędzia pracy, 

rysunki, prace plastyczne) 

cały rok szkolny 

(wystawa mobilna) 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej w salach 

edukacji przedszkolnej 

w zależności od 

zrealizowanej formy, wg 

uznania nauczyciela i 

posiadanych materiałów / 

eksponatów 

6.  Działania i przedsięwzięcia 

ogólnoszkolne skierowane do wszystkich 

uczniów i rodziców  

 

 

II. KLASY I – III  

 

Lp. Rodzaj i tematyka działań Metody i formy Terminy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Uwagi 



1.  Zajęcia edukacyjne, prowadzone zgodnie 

z przyjętym programem edukacji 

wczesnoszkolnej, uwzględniające treści 

programowe z zakresu doradztwa 

zawodowego dla szkoły podstawowej – 

klas I - III 

wg doboru metod i form przez 

nauczyciela,  

z elementami zabawy 

cały rok szkolny nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

2.  Zajęcia edukacyjne  i działania w ramach 

pomocy psych-pedagogicznej.,  z 

wykorzystaniem przykładowych 

scenariuszy opracowanych  

i załączonych do Przykładowego 

programu  orientacji zawodowej dla klas 

I-III / ORE 

metody aktywizujące,  

z elementami  zabawy; dobór 

metod zależny od scenariusza 

min. 8 zajęć w ciągu 

roku szkolnego, wybór 

tematyki do uznania 

nauczyciela oraz zgodnie 

z programem edukacji 

wczesnoszkolnej 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, ew. 

przy wsparciu doradcy 

zawodowego, psych. 

lub pedagoga. 

szkolnego 

program orientacji 

zawodowej dla klas I-III 

zawiera 22 scenariusze 

zajęć z uczniami 

3.  Zawody naszych rodziców zajęcia z udziałem rodzica nt 

wykonywanego zawodu; 

rozmowa, wywiad, zabawa 

w ustalonych terminach z 

rodzicami 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

zaproszeni rodzice 

z wyłączeniem zawodów 

rodziców poznanych 

dotychczas przez grupę 

4.  Wycieczki do wybranych  miejsc pracy wycieczka, obserwacja 

uczestnicząca, rozmowa, 

wywiad, próbki pracy 

w ustalonych terminach   nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

z wyłączeniem miejsc  

pracy poznanych 

dotychczas przez grupę 

5.  Przygotowanie kącika 

zawodoznawczego lub wystawy prac 

plastycznych, rysunków czy innych 

wytworów  

wystawa związana tematycznie 

ze zrealizowanymi działaniami o 

tematyce zawodoznawcze 

cały rok szkolny 

(wystawa mobilna) 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej  

w salach edukacji 

wczesnoszkolnej 

w zależności od 

zrealizowanej formy, wg 

uznania nauczyciela i 

posiadanych materiałów / 

eksponatów 

6.  Działania i przedsięwzięcia 

ogólnoszkolne skierowane do wszystkich 

uczniów i rodziców  

 

 

III. KLASY IV – VI 

 

Lp. Rodzaj i tematyka działań Metody i formy Terminy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Uwagi 

1.  Zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia 

ogólnego zgodnie z przyjętymi 

programami nauczania dla 

poszczególnych przedmiotów oraz z 

uwzględnieniem treści programowych  

z zakresu orientacji   zawodowej dla klas  

Zajęcia przedmiotowe 

obowiązkowe, prowadzone przez 

nauczycieli przedmiotu; 

tematyka zgodna z programem 

przedmiotu, ale nachylona do 

treści programowych orientacji 

cały rok szkolny, 

zgodnie z planem lekcji 

nauczyciele 

przedmiotu 

 



IV-VI zawodowej 

2.  Zajęcia edukacyjne obowiązkowe (w 

tym lekcje wychowawcze), realizowane 

w ramach pomocy psych-ped. , związane 

z wyborem kierunku kształcenia i 

zawodu i dodatkowe, prowadzone przez 

nauczycieli przedmiotów 

i specjalistów,  z wykorzystaniem 

scenariuszy, opracowanych  i 

załączonych do Przykładowego 

programu  orientacji zawodowej dla klas 

IV -VI/ ORE 

zajęcia z uczniem;  

metody aktywizujące,  

prezentacje multimedialne;  

 dobór metod zależny od 

scenariusza 

min.  8 zajęć w ciągu 

roku szkolnego, wybór 

tematyki do uznania 

nauczyciela oraz zgodnie 

z przyjętymi programami 

nauczania przedmiotu, 

oraz w uzgodnieniu z 

wychowawcą 

 

wychowawcy 

 

nauczyciele 

przedmiotu,   

 

specjaliści: doradca 

zawodowy, psycholog  

lub pedagog szkolny 

- zgodnie z planem pracy 

wychowawcy 

-program orientacji 

zawodowej dla klas IV-VI  

zawiera 20 scenariuszy 

zajęć z uczniami, w tym – 

dla nauczycieli przedmiotu, 

wychowawcy, doradcy 

zawodowego lub 

psychologa czy pedagoga 

3.  Wycieczki do wybranych  miejsc pracy wycieczka, obserwacja 

uczestnicząca, rozmowa, 

wywiad, próbki pracy 

w ustalonych terminach   wychowawcy z wyłączeniem miejsc  

pracy poznanych 

dotychczas przez grupę 

4.  Przygotowanie wystawy prac 

plastycznych , rysunków czy innych 

wytworów (w klasopracowniach, na 

korytarzach czy na świetlicy) 

wystawa związana tematycznie 

ze zrealizowanymi działaniami o 

tematyce zawodoznawcze 

cały rok szkolny 

(wystawa mobilna) 

nauczyciele 

przedmiotów plastyka, 

technika, 

wychowawcy, 

nauczyciele świetlicy 

w zależności od 

zrealizowanej formy, wg 

uznania nauczyciela i 

posiadanych materiałów / 

eksponatów 

5.  Testy i programy wspierające 

dokonywanie samooceny i poznawanie 

zawodów przewidziane  dla uczniów 

szkół podstawowych 

zajęcia z komputerem, diagnoza 

indywidualna 

za pomocą testów 

komputerowych  

cały rok szkolny doradca zawodowy –  testy rekomendowane dla 

uczniów klas V-VI, dla 

zainteresowanych uczniów 

 

 

6.  Działania i przedsięwzięcia 

ogólnoszkolne skierowane do wszystkich 

uczniów i rodziców  

 

 

IV. KLASY VII – VIII  

 

Lp. Rodzaj i tematyka działań Metody i formy Terminy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Uwagi 

1.  Zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego  

 

zajęcia  grupowe, wg programu 

doradcy zawodowego 

10 godzin rocznie na 

klasę, w sposób 

zaplanowany w ark. 

organizacyjnym,  

 

 

doradca zawodowy 

(dyrektor szkoły) 

Zajęcia  obowiązkowe, 

ujęte  

w siatce godzin zgodnie  

z planem nauczania dla klas 

VII i VIII 

 



2.  Zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia 

ogólnego zgodnie z przyjętymi 

programami nauczania dla 

poszczególnych przedmiotów oraz z 

uwzględnieniem treści programowych  

z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klas VII- VIII  

zajęcia przedmiotowe 

obowiązkowe, prowadzone przez 

nauczycieli przedmiotu; 

tematyka zgodna z programem 

przedmiotu, ale nachylona do 

treści programowych orientacji 

zawodowej 

cały rok szkolny, 

zgodnie z planem lekcji 

nauczyciele 

przedmiotu 

  

3.  Zajęcia edukacyjne obowiązkowe (w 

tym lekcje wychowawcze),  realizowane 

w ramach pomocy psych-ped.  i 

dodatkowe, związane  

z wyborem kierunku kształcenia i 

zawodu,  prowadzone przez nauczycieli 

przedmiotów 

i specjalistów,  z wykorzystaniem 

scenariuszy, opracowanych  i 

załączonych do Przykładowego 

programu  doradztwa zawodowego dla 

klas VII-VIII/ ORE 

zajęcia z uczniem;  

metody aktywizujące,  

prezentacje multimedialne, 

 dobór metod zależny od 

scenariusza 

min. 6 zajęć w ciągu 

roku szkolnego, wybór 

tematyki do uznania 

nauczyciela oraz zgodnie 

z przyjętymi programami 

nauczania przedmiotu, 

oraz w uzgodnieniu z 

wychowawcą 

 

wychowawcy 

 

nauczyciele 

przedmiotu,   

 

specjaliści: doradca 

zawodowy, psycholog  

lub pedagog szkolny 

- zgodnie z planem pracy 

wychowawcy 

- Program doradztwa 

zawodowej dla klas VII-

VIII  zawiera 38  

scenariuszy zajęć  

z uczniami, w tym – dla 

nauczycieli przedmiotu, 

wychowawcy, doradcy 

zawodowego lub 

psychologa czy pedagoga 

4.  Konsultacje indywidualne, rozmowy 

doradcze, opracowanie IPD/IPK ze 

wsparciem doradcy zawodowego,   

spotkania indywidualne z 

uczniami, poradnictwo 

indywidualne, praca z 

dokumentami 

cały rok szkolny doradca zawodowy, 

doradca zawodowy- 

oferta skierowana do 

wszystkich uczniów, ale  

szczególnie dla uczniów ze 

SPE 

5.  Testy Kariery i programy komputerowe 

wspierające dokonywanie samooceny i 

poznawanie zawodów,  przewidziane  

dla uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjalnych 

zajęcia z komputerem, diagnoza 

indywidualna (lub w małych 

grupach) 

za pomocą testów 

komputerowych  

cały rok szkolny doradca zawodowy –  testy rekomendowane dla 

uczniów klas VII-VIII ;  

oferta dla zainteresowanych 

uczniów; 

zakładka Doradztwo 

Zawodowe na www szkoły 

6.  Zorganizowanie Giełdy Szkół 

Ponadpodstawowych 

wydarzenie  jednodniowe, o 

charakterze otwartym, 

dostępność dla innych szkół 

podstawowych, wg autorskiego 

scenariusza  

przygotowanie działania: 

luty-2022 r.,  

realizacja: marzec 2022 

r.;  

 

koordynator: doradca 

zawodowy –

opiekunowie SU, 

uczniowie SU, 

wolontariusze, wybrani 

nauczyciele 

 

termin ujęty w kalendarzu 

wydarzeń szkoły; 

działanie  

7.  Działania i przedsięwzięcia 

ogólnoszkolne skierowane do wszystkich 

uczniów i rodziców  

 



 


