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PODSTAWY PRAWNE 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 996). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz.U. 2017 poz. 60). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz.1591 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r, w sprawie ramowych 

statutów   publicznego  przedszkola  oraz  publicznych   szkół  (Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624  

z późn. zm.). 

 Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  ramowych  planów nauczania  

dla publicznych szkół z dnia 28 marca 2017r., (Dz.U. 2017, poz. 703). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną   w   stopniu   umiarkowanym     lub    znacznym,    kształcenia    ogólnego 

dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017, 

poz. 356). 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu 

zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez 

nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. 

2018, poz. 1601). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie 

doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018, poz. 1675) 

 

 



 

 

 

 

ZADANIA STATUTOWE 

 

1. Doradztwo zawodowe ma na celu umożliwienie uczniowi:  

1) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych 

predyspozycji zawodowych;  

2) poznanie  zawodów  i  stanowisk  pracy,  rynku  pracy oraz procesów na nim zachodzących  

i praw nim rządzących;  

3) właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności 

związanych z poruszaniem się po rynku pracy;  

4) poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku 

pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi;  

5) zaplanowanie własnej kariery edukacyjno–zawodowej;  

2. Doradztwo edukacyjno -zawodowe realizowane jest przez wszystkich członków Rady 

Pedagogicznej, a w szczególności przez doradcę zawodowego, wychowawców i pedagoga, 

przy współpracy rodziców oraz placówek, instytucji i zakładów pracy, w szczególności 

poradni psychologiczno – pedagogicznych, urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, 

przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców.  

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe jest realizowane na podstawie przeprowadzonej 

diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych działań, takich jak 

zajęcia lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, wycieczki 

zawodoznawcze, targi edukacyjne i pracy, spotkania z przedstawicielami zawodów, 

przedstawicielami szkół i uczelni, absolwentami, praktyki, wolontariat.  

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe uwzględnia treści związane z:  

1) poznawaniem różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych;  

2) diagnozowaniem własnych predyspozycji i preferencji zawodowych – zainteresowań, 

uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, ograniczeń zdrowotnych;  

3) konfrontowaniem własnych możliwości i osiągnięć z wymaganiami szkół i pracodawców, 

4) planowaniem własnej kariery edukacyjno –zawodowej;  

5) analizą   potrzeb    rynku    pracy   i   możliwości   zatrudnienia   na   lokalnym,   krajowym  

i międzynarodowym rynku pracy;  



6) radzeniem sobie w sytuacjach trudnych związanych z aktywnością zawodową;  

7) uzyskiwaniem podstawowych i dodatkowych kwalifikacji, również poza systemem 

oświatowym;  

8) rozwijaniem umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji. 

ZAKRES REALIZACJI ZADAŃ  

 

1. Szkoła Podstawowa w Brzezinach realizuje doradztwo zawodowe przez prowadzenie 

zaplanowanych i systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów  w 

procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych  i zawodowych.  

2. Doradztwo zawodowe jest realizowane:  

l) w klasach I-VI na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I-VI szkoły 

podstawowej obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z 

wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji 

oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

2) w klasach VII i VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego oraz na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego. Działania w 

zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkoły podstawowej mają na 

celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i 

samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich 

zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat 

systemu edukacji i rynku pracy. 

3) na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych 

w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

4) na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się klasą;  

5) w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez dzieci i  

uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, 

w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i innych. 

 

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ 

 

1. Doradztwo zawodowe na zajęciach na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z 

zakresu kształcenia ogólnego w klasach I-VIII realizują nauczyciele prowadzący te 

zajęcia.  



2. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w kl. VII-VIII prowadzi doradca zawodowy 

posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy 

zawodowego. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane           

z realizacją doradztwa zawodowego;  

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;  

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, 

programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz 

koordynacja jego realizacji;  

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się 

oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań 

określonych w programie;  

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę,            

w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych                            

i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

6) realizacja zadań w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

3. Doradztwo zawodowe na zajęciach w ramach pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej realizują doradca zawodowy, pedagodzy, psycholodzy lub inni 

nauczyciele, prowadzący te zajęcia.  

4. Przy organizacji i realizacji doradztwa zawodowego szkoła może współpracować w 

szczególności z pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego, placówkami 

kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego, 

umożliwiającymi uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych, szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli lub 

instytucjami rynku pracy. 

 

METODY I TECHNIKI PRACY 

 

- zajęcia aktywizujące uczniów do samodzielnego wyboru zawodu prowadzone z całymi 

zespołami (warsztaty, lekcje zawodoznawcze, treningi), 

- udzielanie   informacji   w   zakresie    wyboru    kierunku    dalszego    kształcenia    zawodu  



i planowania dalszej kariery zawodowej, 

- udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

- targi szkół ponadpodstawowych, 

- teczki informacji o zawodach, 

- kąciki informacji zawodowej, 

- organizowanie wycieczek do zakładów pracy i instytucji kształcących, 

- organizacja spotkań zawodoznawczych, 

- obserwacja zajęć praktycznych w szkołach ponadpodstawowych, 

- konkursy zawodoznawcze, 

- prezentacje wizualne, filmy, gry komputerowe, prezentacje multimedialne, 

- praca z komputerem – śledzenie danych statystycznych, korzystanie z zasobów Krajowego 

Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, wykorzystywanie wyszukiwarki 

„Informator o zawodach”, 

- ankiety, kwestionariusze, 

- spotkania informacyjne z rodzicami, 

- zakładka informacyjna na stronie internetowej szkoły (np. broszury dla rodziców, broszury 

dla uczniów), 

- spotkania z absolwentami.  

SOJUSZNICY I ZASOBY 

Sojusznikami szkoły w realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego są:  

- pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

- pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy, 

- pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego, 

- pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP, 

- organizatorzy targów szkół ponadpodstawowych, targów pracy i edukacji, 



- przedstawiciele szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu kieleckiego, 

 - rodzice, 

- osoby wpierające organizację szkolnego doradztwa zawodowego (np. pracownicy zakładów 

pracy, przedstawiciele zawodów itd.), 

- absolwenci szkoły. 

Zasoby: 

- opracowany Wewnatrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, 

- wykwalifikowany doradca zawodowy, 

- materiały z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego w bibliotece, 

- narzędzia diagnostyczne do rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych 

uczniów, 

- zasoby internetowe: zasoby KOWEZiU oraz ORE (filmy, scenariusze, plakaty, broszury, 

publikacje), zasoby Internetu z zakresu doradztwa zawodowego, programy komputerowe.  

 

PRZEWIDYWANE REZULTATY 

A. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do Rady Pedagogicznej. 

1. Wprowadzenie treści doradztwa zawodowego do planów wychowawczych klas, oraz 

planów pracy. 

2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju zawodowego uczniów. 

3. Zastosowanie metod, technik i form prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego 

podczas zajęć z uczniami. 

4. Realizacja treści zawodoznawczych podczas lekcji, zebrań oraz spotkań 

indywidualnych z rodzicami. 

B. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do uczniów. 

1) Znajomość czynników niezbędnych do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru 

zawodu. 

2) Umiejętność dokonywania samooceny, wskazywania swoich predyspozycji, 

mocnych i słabych stron, decydujących o trafności wyboru zawodu i dalszej drogi 

edukacyjnej. 



3) Znajomość świata pracy, grup zawodów, kwalifikacji. 

4) Umiejętność samodzielnego zaplanowania ścieżki edukacyjno -  zawodowej. 

5) Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rodziców. 

1. Znajomość czynników niezbędnych do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru ścieżki 

edukacyjno – zawodowej przez dziecko. 

2. Zrozumienie potrzeby uwzględnienia zainteresowań, uzdolnień, cech charakteru, 

temperamentu, stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych, rynku pracy jako 

czynników decydujących przy planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej dziecka. 

Umiejętność wskazania tych cech u własnego dziecka. 

3. Znajomość źródeł informacji i wsparcia w procesie wyboru drogi zawodowej dziecka. 

4. Znajomość trendów w zatrudnieniu na lokalnym rynku pracy oraz oferty szkolnictwa 

ponadpodstawowego. 

5. Umiejętność udzielenia pomocy swojemu dziecku w podejmowaniu decyzji 

edukacyjno - zawodowych. 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I-VI   

 

A. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I-III  

l. POZNANIE SIEBIE Uczeń:  

l. l opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;  

l .2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;  

l .3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;  

l .4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;  

l .5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla 

niego i dla innych.  

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2. l odgrywa różne role zawodowe w zabawie;  

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

oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;  

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

przykładach;  



2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym 

funkcjonuje;  

2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu; 

2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób 

twórczy i niekonwencjonalny.  

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Uczeń:  

3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;  

3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;  

3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.  

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI 

EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń: 

4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;  

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i 

zadania niezbędne do realizacji celu;  

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z 

jego osobą.  

 

B. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV-VI   

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l. l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;  

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych 

dziedzinach życia;  

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując 

wnioski na przyszłość;  

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem 

zaciekawienia odbiorców.  

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla 

poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę 

pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;  

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;  

2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób 

twórczy i niekonwencjonalny;  



2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.  

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, 

oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;  

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;  

3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI 

EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4. l opowiada o swoich planach edukacyjna-zawodowych;  

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i 

zadania niezbędne do realizacji celu;  

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub 

pośrednio z jego osobą. 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII   

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l. l określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;  

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, 

predyspozycje zawodowe);  

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej 

informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;  

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów 

edukacyjnozawodowych;  

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań 

zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;  

1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich 

realizacji;  

l.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.  

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń: 

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane 

zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich 

uzyskiwania;  

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami 

pracodawców;  



2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z 

uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;  

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;  

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;  

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;  

2.7 dokonuje autoprezentacji.  

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Uczeń: 

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem 

możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;  

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania 

własnych zasobów;  

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji 

pozaformalnej i nieformalnej;  

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.  

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI 

EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy 

wsparciu doradczym;  

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;  

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki 

edukacyjnozawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;  

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych 

wyborów 

 

PLAN REALIZACJI WSDZ 

- stworzenie  Szkolnego  Punktu  Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej – gromadzenie  

i   aktualizowanie   informacji   dotyczących   wyborów  zawodowo-edukacyjnych   (broszury  

dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne, 

prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne), 

- stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły z treściami z zakresu doradztwa 

zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców, bieżących informacji o rynku 

pracy,  materiałów  poradnikowych  dla   uczniów  i  rodziców,  linków   do  stron związanych  

z doradztwem zawodowym), 

- realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjno-zawodowej: 



Praca z rodzicami dotyczyć będzie wsparcia oraz sfery informacyjnej.  

Klasa VII 

 Wybory edukacyjno-zawodowe mojego dziecka – w jaki sposób je wspierać? 

 Podejmowanie decyzji – jak?, kiedy?, z czyją pomocą? 

 Potencjał mojego dziecka – co to takiego? 

Klasa VIII 

 Zawody – co warto o nich wiedzieć? 

 Szkolnictwo ponadpodstawowe – co warto o nim wiedzieć? 

 Plany i cele mojego dziecka – jak je konstruować? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan realizacji klasa VIIa, b –  Agnieszka Staszewska 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klas VII 

Przedmiot/Temat Termin realizacji /klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l. l określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań 

zawodowych;  

 

 

 

 

 

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, 

uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);  

 

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki 

edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z 

autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;  

 

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w 

odniesieniu do planów edukacyjnozawodowych; 

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie 

wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w 

planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

 

1.6 określa aspiracje  i potrzeby w zakresie własnego 

rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji; 

l.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.  

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń: 

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów 

oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając 

kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości 

ich uzyskiwania; 

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami 

rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;  

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na 

współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem 

regionalnego i lokalnego rynku pracy;  

 

 

DZ/Wszyscy jesteśmy zdolni! 

 

DZ/Praca w grupie jako przykład 

kompetencji kluczowej. 

 

DZ/Umejętności a zawód. 

 

DZ/ Moje umiejętności. 

 

DZ/Test kompetencji. 

 

 

 

DZ/Czym się interesuję? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy semestr /VII  

 

Pierwszy semestr /VII  

 

Pierwszy semestr /VII  

 

Pierwszy semestr /VII 

 

Pierwszy semestr/VII 

 

 

Pierwszy semestr/VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;  

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy; 

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;  

2.7 dokonuje autoprezentacji. 

 

 

DZ/Zawody w moim najbliższym otoczeniu 

 

DZ/ Od elektryka do kierownika 

 

DZ/ Kompetencje na rynku pracy 

DZ/Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa. 

 

 

Pierwszy semestr/VII 

 

Pierwszy semestr/VII 

 

 

Pierwszy semestr/VII 

Pierwszy semestr/VII 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń: 

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół 

wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, 

korzystając z dostępnych źródeł informacji;  

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w 

kontekście rozpoznania własnych zasobów; 

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej 

oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej; 

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-

zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;  

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, 

uwzględniając własne zasoby; 

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające 

planowanie ścieżki edukacyjnozawodowej i wyjaśnia, w 

jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy; 

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając 

konsekwencje podjętych wyborów 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan realizacji klasa VIII a, b –  Agnieszka Staszewska 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klas  VIII   

Temat Termin realizacji /klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l. l określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań 

zawodowych; 

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, 

uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);  

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki 

edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z 

autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;  

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w 

odniesieniu do planów edukacyjnozawodowych;  

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie 

wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w 

planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

 1.6 określa aspiracje  i potrzeby w zakresie własnego 

rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji; 

 l.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.  

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń: 

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów 

oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając 

kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości 

ich uzyskiwania;  

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami 

rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;  

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na 

współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem 

regionalnego i lokalnego rynku pracy;  

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;  

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy; 

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową; 

2.7 dokonuje autoprezentacji.  

 

 

 

Nowe zawody na rynku pracy. 

 

 

 

Praca jako wartość w życiu człowieka 

 

Rola pracy w życiu człowieka.  

Moje zainteresowania a decyzja o wyborze 

zawodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca zawodowa i jej rodzaje. 

 

Jak pisać CV i list motywacyjny? 

 

 

Drugi semestr /VIIIa,b 

 

 

 

Drugi semestr /VIII 

 

 

Drugi semestr /VIII 

X/ VIIIA gzw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI/VIIIA gzw 

Drugi semestr/ VIIIAGZW 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń: 

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół 

wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, 

 

 

DZ/Szkoły zawodowe – szkołami 

 

 



korzystając z dostępnych źródeł informacji; 

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w 

kontekście rozpoznania własnych zasobów; 

 

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej 

oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej 

 

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.  

pozytywnego wyboru 

 

DZ/Informacje w zasięgu ręki  czyli poznaję 

ofertę szkół ponadpodstawowych 

Struktura kształcenia ponadpodstawowego - 

rodzaje szkół. 

Zapoznanie z ofertą szkół  w Kielcach i 

powiecie kieleckim. 

DZ/W szkole czy poza szkołą? Gdzie się uczy  

Drugi semestr /VIII 

 

Drugi semestr /VIII 

Drugi semestr /VIII 

 

 

Drugi semestr /VIII 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-

zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;  

 

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, 

uwzględniając własne zasoby; 

 

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające 

planowanie ścieżki edukacyjnozawodowej i wyjaśnia, w 

jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy; 

 

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając 

konsekwencje podjętych wyborów 

 

 

 

DZ/Wybieram zawód czy szkołę? Jak  wybrać 

szkołę? 

 

 

DZ/Szkoła podstawowa i co dalej? Moja 

edukacyjna przygoda. 

 

DZ/Co dwie głowy to nie jedna. Kto może mi 

pomóc w wyborze szkoły? 

 

DZ/Kariera zawodowa. Co w trawie piszczy? 

 

 

 

Drugi semestr /VIII 

 

 

Drugi semestr /VIII 

 

 

Drugi semestr /VIII 

 

 

Drugi semestr /VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Plan realizacji klasa 8–  Katarzyna Telka 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klasy 8 

Przedmiot/ Temat Termin 

Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje;1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz 

możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach 

życia;1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i 

ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość1.4 

prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

  

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka; 2.3 podaje czynniki wpływające na wybory 

zawodowe;2.4posługuje się przyborami i narzędziami 

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny; 2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we 

współczesnym świecie i jego związek z pracą.  

 

 

Wiedza o społeczeństwie 

TEMAT: Edukacja i praca 

 

 

wrzesień / 

 klasa 8A, 8B 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

 Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki; 3.2 wskazuje przedmioty 

szkolne, których lubi się uczyć; 3.3 samodzielnie dociera do 

informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

 

 

 

Wiedza o społeczeństwie- analiza 

bieżących wydarzeń o istotnym znaczeniu 

społecznym (na podstawie informacji 

pochodzących z różnych źródeł) 

 

 

 

Cały rok/ 

 klasa 8A, 8B 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH  

Uczeń:  

4.1.opowiada o swoich planach edukacyjno-

zawodowych;4.2 planuje swoje działania lub działania 

grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania 

niezbędne do realizacji celu; 4.3 próbuje samodzielnie 

podejmować decyzje w sprawach związanych 

bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.4.4 planuje 

ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając 

konsekwencje podjętych wyborów 

 

  

 

   

    



    

    

 Plan realizacji klasa trzecia –Ania Gawior .(nauczyciel) 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klasy ……trzeciej……………………………………… 

Przedmiot/ Temat Termin 

Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l.l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje; 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich 

wykorzystania w różnych dziedzinach życia; 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia 

swoje działania, formułując wnioski na przyszłość 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

Jęz. angielski 

I can / can’t – wyrażanie swoich 

umiejętności 

What can you do? – czasowniki 

wyrażające umiejętności 

01/2022 - kl. III 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach;2.2 opisuje, czym jest praca i 

jakie ma znaczenie w życiu człowieka; 2.3 podaje czynniki 

wpływające na wybory zawodowe;2.4posługuje się 

przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem 

oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny; 2.5 wyjaśnia 

rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z 

pracą.  

  

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki; 3.2 wskazuje przedmioty 

szkolne, których lubi się uczyć; 3.3 samodzielnie dociera do 

informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

  

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4.1.opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych; 

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując 

szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji 

celu; 4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w 

sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego 

osobą.4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, 

uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów 

 

  

 

   

    



    

  

Plan realizacji klasa czwarta –Ania Gawior .(nauczyciel) 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klasy ……czwartej……………………………………… 

Przedmiot/ Temat Termin 

Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l.l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje;1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz 

możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia; 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia 

swoje działania, formułując wnioski na przyszłość1.4 

prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

 

Jęz. ang./ A personality quiz - reading 

Jęz. polski/ Kto może zostać wielkim 

człowiekiem? 

 

06/2022 – kl. IV 

 

12/2021 – kl. IV 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka; 2.3 podaje czynniki wpływające na wybory 

zawodowe;2.4posługuje się przyborami i narzędziami 

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny; 2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we 

współczesnym świecie i jego związek z pracą.  

 

Jęz. polski 

Ludzie książki. 

Ludzie teatru. 

Jęz. polski 

Ciekawe pomysły. 

 

 

10/2021 –kl. IV 

01/2022 – kl. IV 

 

04/2022 – kl. IV 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki; 3.2 wskazuje przedmioty 

szkolne, których lubi się uczyć; 3.3 samodzielnie dociera do 

informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

 

 

Jęz. polski 

Jak korzystać ze słownika? 

 

 

 

09/2021 – kl. IV 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4.1.opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych; 

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując 

szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji 

celu; 4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w 

sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego 

osobą.4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, 

uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów 

 

  

 

   

    

  



Plan realizacji klasa piąta –Ania Gawior .(nauczyciel) 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klasy ……piątej……………………………………… 

Przedmiot/ Temat Termin 

Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l.l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje; 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich 

wykorzystania w różnych dziedzinach życia; 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia 

swoje działania, formułując wnioski na przyszłość1.4 

prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

 

Jęz. ang 

What can you do? 

The new hobby. 

 

 

09/2021 – kl. V 

09/2021 – kl. V 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka;  

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory 

zawodowe;2.4posługuje się przyborami i narzędziami 

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny; 2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we 

współczesnym świecie i jego związek z pracą.  

Jęz. ang. / Jobs – zawody. 

Jęz. polski 

Prasa w naszym życiu. 

Droga Lewego do sławy. 

Zgłębiamy tajniki pracy filmowców. 

 

05/2022 – kl. V 

 

03/2022 – kl. V 

11/2021 – kl. V 

11/2021 – kl. V 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki; 3.2 wskazuje przedmioty 

szkolne, których lubi się uczyć; 3.3 samodzielnie dociera do 

informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

 

 

Jęz. polski 

Frazeologizm poprawny czy błędny? 

Co znajdziemy w encyklopedii? 

 

 

09/2021 – kl. V 

 

01/2022 – kl. V 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4.1.opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych; 

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując 

szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji 

celu; 4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w 

sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego 

osobą.4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, 

uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów 

 

  

 

   

    



   Plan realizacji klasa szósta –Ania Gawior .(nauczyciel) 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klasy ……szóstej……………………………………… 

Przedmiot/ Temat Termin 

Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l.l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje;1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz 

możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach 

życia;1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i 

ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

 

 

Jęz. ang. 

I’ll prezent a TV show – będę prezenterką 

telewizyjną. 

 

 

 

06/2022 – kl. VI 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka; 2.3 podaje czynniki wpływające na wybory 

zawodowe;2.4posługuje się przyborami i narzędziami 

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny; 2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we 

współczesnym świecie i jego związek z pracą.  

 

Jęz. ang. 

What does he do?- nazwy zawodów 

 

 

09/2021 – kl. VI 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki; 3.2 wskazuje przedmioty 

szkolne, których lubi się uczyć; 3.3 samodzielnie dociera do 

informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

 

 

Jęz. ang. 

At school – w szkole. 

Can you Hera Chopin? 

 

 

09/2021 – kl. VI 

10/2021 – kl. VI 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4.1.opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;  

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując 

szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji 

celu;  

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach 

związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą. 

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając 

konsekwencje podjętych wyborów 

 

 

 

 

Jęz. angielski 

Life ambitions – ambicje i cele życiowe. 

 

 

 

 

06/2022 – kl. VI 

 

   

 Plan realizacji klasa VII b –  Jolanta Krąż 



Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego 

dla klas VII - VIII 

Przedmiot/Temat Termin realizacji klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje; 

 

 

 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich 

wykorzystania w różnych dziedzinach życia; 

 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i 

ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość 

 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia 

wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

 

g-wych - Moje zainteresowania. 

g.wych - Samoocena – umiejętność 

refleksyjnego spojrzenia na siebie. 

 

 

g.wych - Moje mocne i słabe strony.  

g-wych - Zmieniam siebie, pracując nad swoim 

charakterem  

 

g.wych - Odpowiedzialne podejmowanie 

decyzji. 

g-wych - Moje zainteresowania. 

 

I sem. , kl. 7b 

 

I sem., kl. 7b 

 

 

II sem., kl.7b 

 

I sem., kl. 7b 

II sem., kl. 7b 

 

I sem., kl. 7b 

 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka;  

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

2.4posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny;  

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i 

jego związek z pracą.  

 

 

g-wych - Poznanie ciekawego zawodu.  

 

 

 

 

 

g.wych - Moje predyspozycje a wymarzony 

zawód 

 

 

II sem., kl. 7b 

 

 

 

 

 

 

II sem., kl. 7b 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki; 3.2 wskazuje przedmioty 

szkolne, których lubi się uczyć; 3.3 samodzielnie dociera 

do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

  

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I 

PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH 

Uczeń: 4.1.opowiada o swoich planach edukacyjno-

zawodowych; 4.2 planuje swoje działania lub działania 

grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania 

niezbędne do realizacji celu; 4.3 próbuje samodzielnie 

podejmować decyzje w sprawach związanych 

bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.4.4 planuje 

ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając 

konsekwencje podjętych wyborów 

  

   

  



 

 Plan realizacji klasa I-VIII –  Aleksandra Głodek  (nauczyciel) 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klasy ……I- VIII…… 

Przedmiot/ Temat 

Język angielski/ GZW VIIIB 

Termin 

Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l.l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje; 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich 

wykorzystania w różnych dziedzinach życia; 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia 

swoje działania, formułując wnioski na przyszłość 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

 

My new hobby 

 

Jak pisać CV i list motywacyjny? 

 

Moje zainteresowania a decyzja o 

wyborze zawodu. 

 

Wrzesień 

 

Luty GZW VIIIB 

 

Październik GZW VIIIB 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka;  

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

2.4posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny; 2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we 

współczesnym świecie i jego związek z pracą.  

 

 

Just the job 

 

 

 

Praca zawodowa naszych rodziców. 

 

 

 

Marzec 

 

 

 

Listopad GZW VIIIB 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki;  

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;  

3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych 

źródeł wiedzy. 

 

Technology for all 

 

Przed egzaminem ósmoklasisty. 

 

 

Listopad 

 

Styczeń GZW VIIIb 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4.1.opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;  

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując 

szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji 

celu; 4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w 

sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego 

osobą.4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, 

uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów 

 

Hawving fun 

 

Struktura kształcenia 

ponadpodstawowego - rodzaje szkół. 

Zapoznanie z ofertą szkół  w Kielcach i 

powiecie kieleckim 

 

Czerwiec 

 

Maj – czerwiec GZW VIIB 

 



   

  

 Plan realizacji klasa ……VI……. –  ……Renata Sołtys…………………………..(nauczyciel) 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klasy VI GZW 

Przedmiot/ Temat Termin 

Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l.l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje; 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich 

wykorzystania w różnych dziedzinach życia; 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia 

swoje działania, formułując wnioski na przyszłość 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

Nasze hobby, czyli co zbieramy i dlaczego? Wrzesień / Vi 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka; 2.3 podaje czynniki wpływające na wybory 

zawodowe;2.4posługuje się przyborami i narzędziami 

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny; 2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we 

współczesnym świecie i jego związek z pracą.  

Poznajemy różne zawody i wskazujemy 

skutki nietrafnego wyboru.  

Kwiecień  /VI 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki; 3.2 wskazuje przedmioty 

szkolne, których lubi się uczyć; 3.3 samodzielnie dociera do 

informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

Poznajemy różne techniki uczenia się. Październik/ VI 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4.1.opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych; 

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując 

szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji 

celu; 4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w 

sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego 

osobą.4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, 

uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów 

  

 

   

     



Plan realizacji klasa …V,VI,VII –  ………Iwona Młynarczyk……..(nauczyciel) 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

kl…………V,VI,VII…………… 

Przedmiot/ Temat Termin 

Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l.l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje;1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości 

ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;1.3 podejmuje 

działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, 

formułując wnioski na przyszłość 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

 

 

 

 

1.3 wf/Nauka umiejętności 

interpretacji wyników testu Coopera 

 

 

 

 

1.3 wrzesień /V, VI 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje 

różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy 

w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka;  

 

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

 

 

2.4posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;  

 

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego 

związek z pracą.  

 

2.1 wf/ Przestrzeganie ustalonych  

reguł w trakcie rywalizacji 

sportowej. 

2.2. geografia/ Wpływ zmian w 

przemyśle na strukturę zatrudnienia 

po 1989 roku 

2.3 geografia/przyczyny migracji 

Polaków 

2.3 geografia / Zróżnicowanie 

ludności Europy. Migracje 

2.4 biologia/ obserwacje 

mikroskopowe 

 

2.5 geografia/ Struktura zatrudnienia 

i bezrobocie 

 

2.1 pazdziernik/ V,VI 

 

2.2  marzec/VII 

 

 

2.3 marzec/VII 

2.3 styczeń/VI 

2.4 wrzesień/ V 

 

 

2.5  marzec /VII 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze 

znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny 

sposób nauki; 3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się 

uczyć; 3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z 

różnych źródeł wiedzy. 

 

3.1 geografia/  Rozwój dużych miast a 

zmiany w strefach podmiejskich 

3.3 geografia Rodzaje usług. 

Transport i łączność. Handel. 

Turystyka3.3 geografia/ Turystyka w 

Europie Południowej 

 

3.1/ kwiecień, maj/VII 

 

3.3  maj,czerwiec/ VII 

3.3 marzec/ VI 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń: 4.1.opowiada o 

swoich planach edukacyjno-zawodowych; 4.2 planuje swoje 

działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności 

i zadania niezbędne do realizacji celu; 4.3 próbuje samodzielnie 

podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub 

pośrednio z jego osobą.4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-

zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów 

  

  



Plan realizacji klasa …………. –  Magdalena Głowacka (nauczyciel) 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klasy 4-8 

Przedmiot/ Temat Termin 

Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l.l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje;1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz 

możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach 

życia;1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i 

ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość1.4 

prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

  

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach;2.2 opisuje, czym jest praca i 

jakie ma znaczenie w życiu człowieka; 2.3 podaje czynniki 

wpływające na wybory zawodowe;2.4posługuje się 

przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem 

oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;  

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego 

związek z pracą.  

 

 

Matematyka/ posługiwanie się 

przyborami do geometrii 

 

Fizyka/ wykorzystanie różnych 

przedmiotów codziennego użytku do 

wykonywania doświadczeń fizycznych. 

 

 

Rok szkolny 2021/2022/ 

Klasy 4,5,6,8b 

 

Kl. 7b 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki;  

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;  

3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych 

źródeł wiedzy. 

Matematyka/ Tematy związane z 

ćwiczeniem sprawności rachunkowej, 

obliczenia pieniężne, kalendarzowe, 

szacowanie. Tematy związane z 

geometrią: Mierzenie, Różne jednostki 

długości, pola,  Obwód wielokąta, Pole 

prostokąta,  Skala, Mapa i plan. 

Matematyka/ Tematy związane z 

doskonaleniem umiejętności 

rachunkowych, w szczególności w 

kontekście praktycznym (pieniądze, 

długości, masy), mierzenie kątów, 

poznawanie własności figur płaskich, 

obliczanie pól czworokątów i trójkątów, 

średnia arytmetyczna, własności figur 

przestrzennych. 

Matematyka/ Tematy związane z 

doskonaleniem sprawności rachunkowej, 

zamiana jednostek, obliczanie pól i 

obwodów figur, korzystanie z diagramów i 

wykresów, korzystanie ze wzorów, 

korzystanie z planu, mapy, skali, 

zastosowanie umiejętności rachunkowych 

w kontekście praktycznym (zakupy, 

planowanie podróży, odżywianie).  

Matematyka/ Statystyka i 

prawdopodobieństwo, zbieranie i 

porządkowanie danych, obliczanie 

objętości  i pól powierzchni figur 

przestrzennych, zastosowanie obliczeń w 

Rok szkolny 2021/2022/ 

Kl.4  

 

 

 

 

Rok szkolny 2021/2022/ 

Kl.5 

 

 

Rok szkolny 2021/2022/ 

Kl.6 

 

 

 

 

Rok szkolny 2021/2022/ 

Kl.8b 

 



kontekście praktycznym.  

 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4.1.opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;  

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując 

szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji 

celu;  

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach 

związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą. 

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając 

konsekwencje podjętych wyborów 

 

 

 

 

 

Fizyka/ Planowanie i przeprowadzanie 

doświadczeń fizycznych w grupach m.in. 

Wyznaczanie gęstości, badanie ruchu 

prostoliniowego jednostajnie 

przyspieszonego. 

 

 

 

 

Rok szkolny 2021/2022/ 

Kl.7b 

 

 

   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan realizacji klasa V-VIII –  Justyna Kasperek  (nauczyciel) 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klasy ……V- VIII…… 

Przedmiot/ Temat 

Język angielski 

Termin 

Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l.l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje; 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich 

wykorzystania w różnych dziedzinach życia; 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia 

swoje działania, formułując wnioski na przyszłość 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

 

My new hobby 

 

 

 

 

 

 

wrzesień 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka;  

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

2.4posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny;  

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego 

związek z pracą.  

 

 

Just the job 

 

 

 

 

 

 

marzec 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki;  

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć; 3.3 

samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych 

źródeł wiedzy. 

 

Technology for all 

 

listopad 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4.1.opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;  

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując 

szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji 

celu; 4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w 

sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego 

osobą.4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, 

uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów 

 

Having fun 

 

Czerwiec 

 



 

   

 

    

 Plan realizacji klasa IV - VIII –  Joanna Durdyń - Ozga(nauczyciel) 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klasy …………………………………………… 

Przedmiot/ Temat Termin 

Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l.l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje; 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich 

wykorzystania w różnych dziedzinach życia; 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia 

swoje działania, formułując wnioski na przyszłość 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

 

 

Niemiecki/ Was machst du gern? 

 

 

Klasa VII- I semestr 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka; 2.3 podaje czynniki wpływające na wybory 

zawodowe;2.4posługuje się przyborami i narzędziami 

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny; 2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we 

współczesnym świecie i jego związek z pracą.  

 

 

j. niemiecki/ Was bist du von Beruf? 

 

 

Klasa VIII- I semestr 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki; 3.2 wskazuje przedmioty 

szkolne, których lubi się uczyć; 

3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych 

źródeł wiedzy. 

 

 

 

 

j. niemiecki/ Was ist dein Lieblingsfach? 

 

 

 

 

Klasa V- II semestr 

Klasa VII- II semestr 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4.1.opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;  

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując 

szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji 

celu; 4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w 

sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego 

osobą.4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, 

 

 

j. niemiecki/ Was willst du werden? 

 

 

Klasa VIII – I semestr 



uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów 

 

 

 Plan realizacji klasy VII - VIII– Agata Kurdek 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego 

 dla klas VII - VIII 

Przedmiot/ Temat Termin 

Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l.l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje;1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz 

możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach 

życia;1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i 

ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość1.4 

prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

  

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach;2.2 opisuje, czym jest praca i 

jakie ma znaczenie w życiu człowieka; 2.3 podaje czynniki 

wpływające na wybory zawodowe;2.4posługuje się 

przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem 

oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny; 2.5 wyjaśnia 

rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z 

pracą.  

Plastyka / Fotografia 

Plastyka / Film 

Listopad / VIIa, VIIb 

Styczeń / VIIa, VIIb 

 

 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki; 3.2 wskazuje przedmioty 

szkolne, których lubi się uczyć; 3.3 samodzielnie dociera do 

informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

Informatyka/Tworzenie prezentacji 

multimedialnej – projekt 

Kwiecień/klasa VIII 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4.1.opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych; 

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując 

szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji 

celu; 4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w 

sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego 

osobą.4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, 

uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów 

 

  

 

 

    

    



 

    

      

 

Plan realizacji klasa IV –  K. Nowak (nauczyciel) 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klasy IV 

Przedmiot/ Temat Termin 

Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l.l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje;1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz 

możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach 

życia;1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i 

ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

 

 

 

 

WIĘKSZOŚĆ LEKCJI MUZYKI 

 

 

 

 

IV 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka;  

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

2.4posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny;  

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego 

związek z pracą.  

 

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim. 

 

 

IV/ WRZESIEŃ 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki; 3.2 wskazuje przedmioty 

szkolne, których lubi się uczyć; 3.3 samodzielnie dociera do 

informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

  

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4.1.opowiada o swoich planach edukacyjno-

zawodowych;4.2 planuje swoje działania lub działania 

grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania 

niezbędne do realizacji celu; 4.3 próbuje samodzielnie 

podejmować decyzje w sprawach związanych 

bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.4.4 planuje 

ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając 

  



konsekwencje podjętych wyborów 

 

 

  

 Plan realizacji klasa V –  K. Nowak (nauczyciel) 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klasy IV 

Przedmiot/ Temat Termin 

Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l.l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje;1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz 

możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach 

życia;1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i 

ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

 

 

 

 

WIĘKSZOŚĆ LEKCJI MUZYKI 

 

 

 

IV 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka; 2.3 podaje czynniki wpływające na wybory 

zawodowe;2.4posługuje się przyborami i narzędziami 

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny; 2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we 

współczesnym świecie i jego związek z pracą.  

 

 

Świat tworzyw sztucznych. 

 

Wszystko o papierze. 

Od włókna do ubrania. 

Cenny surowiec- drewno. 

Wokół metali. 

 

 

Styczeń V 

 

Wrzesień V 

Październik V 

Listopad V 

Grudzień V 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki; 3.2 wskazuje przedmioty 

szkolne, których lubi się uczyć; 3.3 samodzielnie dociera do 

informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

  

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4.1.opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych; 

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując 

szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji 

celu; 4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w 

sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego 

osobą.4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, 

uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów 

 

 

 

LEKCJE TECHNIKI KLASA V- PRACE 

WYTWÓRCZE 

 

 

CAŁY ROK 

 



   

    

    

 Plan realizacji klasa VI –  K. Nowak (nauczyciel) 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klasy IV 

Przedmiot/ Temat Termin 

Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l.l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje;1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz 

możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach 

życia;1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i 

ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość1.4 

prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka;  

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

2.4posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny;  

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego 

związek z pracą.  

 

 

Dom bez tajemnic. 

Nowoczesny sprzęt na co dzień. 

 

 

 

 

 

Prace wytwórcze na lekcjach techniki np. 

dekoracyjna kula świetlna 

 

 

VI/ WRZESIEŃ 

VI/ LISTOPAD 

 

 

 

 

 

VI 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki; 3.2 wskazuje przedmioty 

szkolne, których lubi się uczyć; 3.3 samodzielnie dociera do 

informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

  

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4.1.opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych; 

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując 

szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji 

celu; 4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w 

sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego 

osobą.4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, 

uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów 

  



 

 

  

  

    

 Plan realizacji klasa VIII –  K. Nowak (nauczyciel) 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klasy IV 

Przedmiot/ Temat Termin 

Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l.l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje; 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich 

wykorzystania w różnych dziedzinach życia; 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia 

swoje działania, formułując wnioski na przyszłość 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

 

 

 

 

 

 

WIĘKSZOŚĆ LEKCJI MUZYKI 

 

 

 

 

 

 

VIII 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka;  

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

2.4posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny;  

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego 

związek z pracą.  

 

 

Żródła zagrożeń. 

Zagrożenia powodziowe. 

Zagrożenia pożarowe.  

Ekstramalne warunki pogodowe. 

Wypadki i katastrofy komunikacyjne. 

 

 

VIII A, VIII B/ WRZESIEŃ- 

listopad 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki; 3.2 wskazuje przedmioty 

szkolne, których lubi się uczyć; 3.3 samodzielnie dociera do 

informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

  

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4.1.opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych; 

 

 

 

 



4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując 

szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji 

celu; 4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w 

sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego 

osobą.4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, 

uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów 

 

 

Zdrowie jako wartość. 

Zasady zdrowego stylu życia. 

 

VIII A, VIII B 

CZERWIEC 

   

  

 

Plan realizacji klasy V- VII MUZYKA –  BEATA PODGAJNA 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klas V- VII  

Przedmiot/ Temat Termin 

Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l.l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje; 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich 

wykorzystania w różnych dziedzinach życia; 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia 

swoje działania, formułując wnioski na przyszłość 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

 

 

Na wielu instrumentach. Instrumenty 

strunowe. 

GRA NA FLECIE WYBRANYCH PIOSENE 

 

Na dobry początek. Piosenka  

pt. „ Z naszymi marzeniami” 

 

 

LUTY KL. V 

LISTOPAD KL.V- VII 

KWIECIEŃ KL. V- VII 

 

WRZESIEŃ KL. V 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach; 

 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka;  

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

2.4posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny; 2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we 

współczesnym świecie i jego związek z pracą. 

 

 

Fryderyk Chopin- kompozytor, którego 

muzykę zna cały świat. 

Cztery pory roku z maestro Vivaldim. 

Stanisław Moniuszko i opera. 

  

 

 

MARZEC KL. V 

 

MAJ KL. VI 

 

KWIECIEŃ KL. VII 

 

 

 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki; 3.2 wskazuje przedmioty 

szkolne, których lubi się uczyć; 3.3 samodzielnie dociera do 

 

 

Balet i taniec klasyczny. 

 

 

MAJ KL. VII 



informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4.1.opowiada o swoich planach edukacyjno-

zawodowych;4.2 planuje swoje działania lub działania 

grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania 

niezbędne do realizacji celu; 4.3 próbuje samodzielnie 

podejmować decyzje w sprawach związanych 

bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.4.4 planuje 

ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając 

konsekwencje podjętych wyborów 

  

 

  
    

 Plan realizacji klasy IV- VII  HISTORIA – BEATA PODGAJNA 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klas IV - VII 

Przedmiot/ Temat Termin 

Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l.l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje; 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich 

wykorzystania w różnych dziedzinach życia; 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia 

swoje działania, formułując wnioski na przyszłość 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

 

 

‘ Archeolog- detektyw historii” 

 

 

‘Kultura renesansu w Europie. 

 

 

WRZESIEŃ KL.IV 

 

 

PAŹDZIERNIK KL. VI 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka;  

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

2.4posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny; 2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we 

współczesnym świecie i jego związek z pracą.  

 

 

„ Średniowieczne miasto i wieś. Wśród 

rzemieślników i kupców 

 

 

„ Eugeniusz Kwiatkowski i budowa Gdyni” 

 

 

 

 

KWIECIEŃ KL.V 

 

 

 

MAJ KL. IV  

 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki; 3.2 wskazuje przedmioty 

szkolne, których lubi się uczyć;  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych 

źródeł wiedzy. 

„ Kim byli impresjoniści?”-  TAJEMNICE 

SPRZED WIEKÓW 

LISTOPAD KL. VII 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4.1.opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych; 

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując 

szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji 

celu; 4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w 

sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego 

osobą.4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, 

uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów 

  

 

   

    

    

  
    Plan realizacji klasa  I B–  Beata Łabęcka 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klasy pierwszej 

Przedmiot/ Temat Termin 

Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l.l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje; 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich 

wykorzystania w różnych dziedzinach życia; 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia 

swoje działania, formułując wnioski na przyszłość 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

 

Kim chciałbym zostać w przyszłości? 

 

W czym jestem najlepszy. 

 

Ocena swoich pracy plastyczn-

technicznych. Dążenie do doskonałości. 

Prezentacja prac plastycznych na 

wystawce 

 

Wrzesień 

 

Wrzesień 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka;  

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

2.4posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny; 2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we 

współczesnym świecie i jego związek z pracą.  

 

 

Czym zajmuje się  leśnik, ogrodnik i rolnik? 

 

Który z zawodów jest najważniejszy? 

Uzasadnienie wypowiedzi. 

Każdy z nas ma inne zainteresowania 

Wynalazki, które zmieniły świat  

 

 

 

 

Październik 

 

 

Cały rok 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE   



Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki; 3.2 wskazuje przedmioty 

szkolne, których lubi się uczyć; 3.3 samodzielnie dociera do 

informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

 

Zajęcia komputerowe 

Bezpieczne korzystanie z                           

urządzeń cyfrowych 

 

 

Cały rok 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:4.1.opowiada 

o swoich planach edukacyjno-zawodowych; 4.2 planuje 

swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe 

czynności i zadania niezbędne do realizacji celu; 4.3 

próbuje samodzielnie podejmować decyzje w 

sprawachzwiązanych bezpośrednio lub pośrednio z jego 

osobą.4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-

zawodową,uwzględniając konsekwencje podjętychw 

yborów 

 

Jaki zawód mi się podoba i dlaczego? 

Planowanie wolnego czasu 

Sport to zdrowie. Ćwiczę bo lubię. 

 

Październik 

Cały rok 

Cały rok 

 

  
    

Plan realizacji klasa IA –  Aleksandra Matys (nauczyciel) 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klasy IA Przedmiot/ Temat 
Termin 

realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE 

WŁASNYCH ZASOBÓW 

Uczeń:  

 

l.l. Określa własne zainteresowania i 

uzdolnienia oraz kompetencje; 

Prezentowanie własnej osoby, 

swoich zainteresowań i ulubionych 

zajęć. 

IX/IA 

1.2. Wskazuje swoje mocne strony oraz 

możliwości ich wykorzystania w różnych 

dziedzinach życia; 

„Mamy mocne strony”. 

 

XI/IA 

 

1.3. Podejmuje działania w sytuacjach 

zadaniowych i ocenia swoje działania, 

formułując wnioski na przyszłość 

„Każdy z nas jest inny i 

wyjątkowy.” 

 

XII/IA 

 

1.4. Prezentuje swoje zainteresowania i 

uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem 

zaciekawienia odbiorców.  

Prezentacja swoich talentów. 

 

I/IA 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I 

RYNEK PRACY Uczeń:  

 

2.1.  wymienia różne grupy zawodów i podaje 

przykłady zawodów charakterystycznych dla 

poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki 

ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę 

pracy w zawodach; 

Poznanie zawodów pracowników 

szkoły. 

 

 

XI/IA 

 

 

2.2. Opisuje, czym jest praca i jakie ma 

znaczenie w życiu człowieka;  

Spotkanie z policjantem – 

bezpieczeństwo w drodze d szkoły. 

IX/IA 



2.3. Podaje czynniki wpływające na wybory 

zawodowe; 

Wywiad z pracownikami szkoły. 

 

X/IA 

 

2.4. Posługuje się przyborami i narzędziami 

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób 

twórczy i niekonwencjonalny;  

„Jak powstaje dom?”. Analiza 

sylabowa nazw zawodów z branży 

budowlanej. 

 

II/IA 

 

2.5. Wyjaśnia rolę pieniądza we 

współczesnym świecie i jego związek z pracą.  

„Co i za ile kupujemy?” – 

Zapoznanie z wartością pieniądza. 

V/IA 

3. RYNEK EDUKACYJNY 

I UCZENIE SIĘ PRZEZ 

CAŁE ŻYCIE Uczeń:  

 

 3.1. Wskazuje różne sposoby zdobywania 

wiedzy, korzystając ze znanych mu 

przykładów, oraz omawia swój indywidualny 

sposób nauki;  

„Po co się uczę?”. Prezentacja 

sposobów nauki. 

III/IA 

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi 

się uczyć;  

 

„Książka moim przyjacielem” – 

wizyta w szkolnej bibliotece. 

 

II/IA 

 

3.3 samodzielnie dociera do informacji i 

korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

Korzystanie z różnych źródeł 

informacji. Zajęcia biblioteczne w 

Miejsko Gminnej Bibliotece w 

Morawicy. 

 

I/IA 

4. PLANOWANIE 

WŁASNEGO ROZWOJU I 

PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-

ZAWODOWYCH Uczeń:  

 

 4.1. Opowiada o swoich planach edukacyjno-

zawodowych;  

„Kim będę w przyszłości?”. 

Prezentacja o zawodach. 

III/A 

 

4.2. Planuje swoje działania lub działania 

grupy, wskazując szczegółowe czynności i 

zadania niezbędne do realizacji celu;  

„Planujemy wycieczkę klasową”. 

 

IV/IA 

 

`4.3. Próbuje samodzielnie podejmować 

decyzje w sprawach związanych bezpośrednio 

lub pośrednio z jego osobą. 

„Detektyw Głoska na tropie, czyli 

poszukuję, gdy nie wiem”. 

V/IA 

 

4.4.  Planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, 

uwzględniając konsekwencje podjętych 

wyborów 

„Dobra nauka popłaca?”. Poznajemy 

etapy edukacji. 

VI/IA 

 

   

    

    

 

 

 



 

 

Plan realizacji klasa  II –  Jolanta Janic 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego  

dla klas I - III 

Przedmiot/ temat Termin 

realizacji(miesiąc) 

/kasa 

l. POZNANIE SIEBIE Uczeń:  

l. 1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je 
rozwijać; 

 

1 .2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;  

 

1 .3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;  
 

 

l .4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach: 
 

l .5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z 

nich wyniknęło dla niego i dla innych.  

„ Dziecka prawa -ważna sprawa” 

 
 

 

 

„ Być sobą” 

 
 

 

„ O pisaniu książek”- 
wywiad 

MAJ/ II  

 

 

KWIECIEŃ/ II 

 

CZERWIEC/ II  

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  
2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;  

 

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym 
i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w 

wybranych zawodach; 

 
 

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

człowieka na wybranych przykładach;  
 

2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt 

otoczenia, w którym funkcjonuje 
 

2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego 

zawodu; 
 

2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.  

 
 

„ Gramy w sztuce” 

 
 

„ Poznajemy pracę stolarza” 

„ Poznajemy pracę policjanta” 
 

 

 
 

 

„Wynalazki, które zmieniły świat” 
 

 

 
„ Każdy z nas jest inny” 

 

 
„Bezpieczne korzystanie z urządzeń 

cyfrowych” 
 

 

 

 
 

LISTOPAD/ II 

 
 

PAŹDZIERNIK/II 

 
WRZESIEŃ/II 

 

 
 

 

 
CZERWIEC/ II 

 

 
 

 

STYCZEŃ/ II 
 

 
 

GRUDZIEŃ/ II 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 
Uczeń:  

3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych 

umiejętności;  
 

3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;  

 
3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z 

nich.  

 
 

 

 
 

 

 
„ Wywiad z olimpijczykiem” 

 
 

 

 
 

 

 
STYCZEŃ/ II 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 
DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń: 

4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić; 

 
4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na 

podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;  

 
4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach 

związanych bezpośrednio z jego osobą.  

 

 

 

 
 

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając 

konsekwencje podjętych wyborów 
 

 
 

 

 
„ Świat za 100 lat” 

 

 
‘ Planowanie wolnego czasu” 

 

 

 

„Zdrowy odpoczynek” 

 
 

 

 
STYCZEŃ/ II  

 

 
GRUDZIEŃ/ II 

 

 

 

 

MARZEC/ II 



    

       

Plan realizacji klasa III B –  Beata Podgajna 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klasy IIIB 

Przedmiot/ Temat Termin 

Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l.l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje; 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich 

wykorzystania w różnych dziedzinach życia; 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia 

swoje działania, formułując wnioski na przyszłość 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

 

„Kiedy Maria Skłodowska była uczennicą” 

„Jak być samodzielnym? Jak odmierzamy 

bez pomocy mamy?” 

„Przyjazne plany klasy 3 b” 

 

„Oto ja. Wprawki ortograffki: rodzaje 

zdań. Liczny duże i małe” 

 

Marzec 

 

Wrzesień 

Wrzesień 

 

Wrzesień 

 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka;  

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

2.4posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny;  

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego 

związek z pracą.  

 

„Czym zajmuje się straż pożarna? Zwroty 

związane z ogniem” 

 

„Jak powstaje chleb? Mnożymy i dzielimy 

wyzwań się nie boimy” 

„Wanda Rutkiewicz – polska himalaistka” 

„Przygoda z szyciem. Z miarką za pan 

brat” 

„Razem mamy wielką moc, którą możemy 

podzielić się z potrzebującymi. Liczymy na 

koralach” 

 

Styczeń 

 

Wrzesień 

Listopad 

 

Kwiecień 

 

Luty 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki;  

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;  

3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych 

źródeł wiedzy. 

 

 

„Każdy uczy się inaczej. Powtórkowy 

zawrót głowy” 

 

„Co nas fascynuje?” 

 

„Galeria polskich odkrywców i 

wynalazców” 

 

 

Wrzesień 

 

Wrzesień 

 

Marzec 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

 

 

 

Luty 



4.1.opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;  

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując 

szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji 

celu;  

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach 

związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą. 

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając 

konsekwencje podjętych wyborów 

 

„O czym marzą dzieci?” 

 

„Jaki będzie nowy rok? Cyfra setek” 

 

„My, dzieci, mamy też prawa. 

Powtórkowy zawrót głowy” 

„Klucz do sukcesu. Co to jest koło?” 

 

Styczeń 

 

 

Czerwiec 

 

Kwiecień 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan realizacji klasa IIIA –  Monika Stawarz 

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klasy IIIA 

Przedmiot/ Temat Termin 

Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l.l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje; 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich 

wykorzystania w różnych dziedzinach życia; 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia 

swoje działania, formułując wnioski na przyszłość 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

 

„Kiedy Maria Skłodowska była uczennicą” 

„Jak być samodzielnym? Jak odmierzamy 

bez pomocy mamy?” 

„Przyjazne plany klasy 3 a” 

 

„Oto ja. Wprawki ortograffki: rodzaje 

zdań. Liczny duże i małe” 

 

 

Marzec 

 

Wrzesień 

 

Wrzesień 

 

Wrzesień 

 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka;  

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

2.4posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny;  

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego 

związek z pracą.  

 

 

„Czym zajmuje się straż pożarna? Zwroty 

związane z ogniem” 

 

„Jak powstaje chleb? Mnożymy i dzielimy 

wyzwań się nie boimy” 

„Wanda Rutkiewicz – polska himalaistka” 

„Przygoda z szyciem. Z miarką za pan 

brat” 

„Razem mamy wielką moc, którą możemy 

podzielić się z potrzebującymi. Liczymy na 

koralach” 

 

 

Styczeń 

 

 

Wrzesień 

 

Listopad 

 

Kwiecień 

 

 

Luty 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki;  

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;  

 

 

„Każdy uczy się inaczej. Powtórkowy 
zawrót głowy” 

 

 

 

Wrzesień 

 



3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych 

źródeł wiedzy. 

„Co nas fascynuje?” 

 

„Galeria polskich odkrywców i 

wynalazców” 

Wrzesień 

 

Marzec 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4.1.opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;  

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując 

szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji 

celu;  

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach 

związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą. 

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając 

konsekwencje podjętych wyborów 

 

 

 

„O czym marzą dzieci?” 

 

„Jaki będzie nowy rok? Cyfra setek” 

 

„My, dzieci, mamy też prawa. 

Powtórkowy zawrót głowy” 

„Klucz do sukcesu. Co to jest koło?” 

 

 

Luty 

 

Styczeń 

 

 

Czerwiec 

 

Kwiecień 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Plan realizacji klasa VII a  –  Katarzyna Gruszczyńska 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klasy VII a  

Przedmiot/ Temat                       Godz. z 

wychowawcą 

Termin                                Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l. l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje; 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich 

wykorzystania w różnych dziedzinach życia; 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia 

swoje działania, formułując wnioski na przyszłość 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

Godz. z wychowawcą 

                                                             Nasze 

zainteresowania. 

                                                             Moje 

mocne i słabe strony. 

 

                                                           

Samoocena- umiejętność spojrzenia na 

siebie i  na własne.                                                

Moje zainteresowania – prezentacja na 

forum klasy. 

 

 

miesiąc XI 

miesiąc X 

 

miesiąc I 

 

 

miesiąc XII 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka;  

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

2.4posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny;  

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego 

związek z pracą.  

 

 

Moje predyspozycje                         a 

wymarzony zawód. 

 

 

miesiąc II 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki;  

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;  

3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych 

źródeł wiedzy. 

  

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4.1.opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;  

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując 

szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji 

celu;  

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach 

 

 

                                                    Spotkanie z 

przedstawicielem ciekawego zawodu. 

 

 

 

 

miesiąc III 

 



związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą. 

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając 

konsekwencje podjętych wyborów 

 

 

Rozsądne podejmowanie decyzji w kwestii 

wyboru zawodu. 

 

 

miesiąc V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Plan realizacji klasa I-VIII –  Aleksandra Głodek  (nauczyciel) 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klasy ……I- VIII…… 

Przedmiot/ Temat 

Język angielski/ GZW VIIIB 

Termin 

Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l.l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje; 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich 

wykorzystania w różnych dziedzinach życia; 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia 

swoje działania, formułując wnioski na przyszłość 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

 

My new hobby 

 

Jak pisać CV i list motywacyjny? 

 

Moje zainteresowania a decyzja o 

wyborze zawodu. 

 

Wrzesień 

 

Luty GZW VIIIB 

 

Październik GZW VIIIB 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka;  

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

2.4posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny; 2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we 

współczesnym świecie i jego związek z pracą.  

 

 

Just the job 

 

 

 

Praca zawodowa naszych rodziców. 

 

 

 

Marzec 

 

 

 

Listopad GZW VIIIB 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki;  

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;  

3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych 

źródeł wiedzy. 

 

Technology for all 

 

Przed egzaminem ósmoklasisty. 

 

 

Listopad 

 

Styczeń GZW VIIIb 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4.1.opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;  

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując 

szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji 

celu; 4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w 

sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego 

osobą.4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, 

uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów 

 

Hawving fun 

 

Struktura kształcenia 

ponadpodstawowego - rodzaje szkół. 

Zapoznanie z ofertą szkół  w Kielcach i 

powiecie kieleckim 

 

Czerwiec 

 

Maj – czerwiec GZW VIIB 

 

   



  

 Plan realizacji klasa ……VI……. –  ……Renata Sołtys…………………………..(nauczyciel) 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klasy VI GZW 

Przedmiot/ Temat Termin 

Realizacji/klasa 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:  

l.l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz 

kompetencje; 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich 

wykorzystania w różnych dziedzinach życia; 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia 

swoje działania, formułując wnioski na przyszłość 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec 

innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.  

Nasze hobby, czyli co zbieramy i dlaczego? Wrzesień / Vi 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:  

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady 

zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, 

opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 

specyfikę pracy w zawodach; 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka;  

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 

2.4posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i 

niekonwencjonalny;  

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego 

związek z pracą.  

Poznajemy różne zawody i wskazujemy 

skutki nietrafnego wyboru.  

Kwiecień  /VI 

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

Uczeń:  

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, 

korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój 

indywidualny sposób nauki; 3.2 wskazuje przedmioty 

szkolne, których lubi się uczyć; 3.3 samodzielnie dociera do 

informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

Poznajemy różne techniki uczenia się. Październik/ VI 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH Uczeń:  

4.1.opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych; 

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując 

szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji 

celu; 4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w 

sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego 

osobą.4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, 

uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów 

  

 

     



    

    

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


