
ZAŁ. 2. Realizacja programu Kierunek Przyszłość w roku szkolnym 

2019/2020 

 

Lp. TEMATYKA DZIAŁAŃ 
ODBIORCY/ 

KLASY 
METODY I FORMY 

REALIZACJI 

 

TERMINY 

 

OSOBY 
ODPOWIDZIALNE 

1. 

Spotkanie z zespołem ds. 
doradztwa zawodowego, 
analiza dotychczasowych 
rozwiązań w zakresie WSDZ     
w świetle Rozporządzenia          
z dnia 12 lutego 2019 r. 

           --- Dyskusja, analiza 
potrzeb, 
analiza dokumentów sierpień/ 

wrzesień 

Doradca 
zawodowy-
koordynator 

2. 

Diagnoza planów  i aspiracji 
edukacyjnych i zawodowych 
uczniów i wychowanków 

Uczniowie klas 
VII-VIII; 
oddziały 

przedszkolne 

sondaż (ankieta) 
 
 
rozmowy 

wrzesień 

Doradca 
zawodowy,  
 
wychowawcy  

3. 

Diagnoza potrzeb  szkoły Uczniowie klas 
V-VIII, 

nauczyciele,  
rodzice 

sondaż - ankieta  

wrzesień 

Doradca 
zawodowy, 
wychowawcy 

4. 

 Analiza danych uzyskanych                  
z diagnozy , opracowanie 
raportu  

nauczyciele 
wychowawcy 
 

 Prezentacja i 
omówienie 
uzyskanych 
informacji; 

październik 

Doradca zawodowy 
- koordynator  
 

5. 

Modyfikacja WSDZ, 
opracowanie programu 
realizacji WSDZ na bieżący rok 
szkolny 

Rada 
pedagogiczna 

prezentacja, 
dyskusja, 
opublikowanie na 
stronie internetowej 
szkoły 

wrzesień/ 
październik 

Dyrektor szkoły, 
rada pedagogiczna, 
koordynator DZ  
 

6. 
„Wartości moimi 
drogowskazami”  

Uczniowie klas 
IV - VIII 

projekt I i II 
półrocze 

Wychowawcy, 
doradca zawodowy 

7. 
Realizacja zajęć z zakresu  
doradztwa zawodowego dla 
klas 7 i 8  

Klasy VII i VIII Zajęcia obowiązkowe 
Wrzesień - 
czerwiec 

Doradca zawodowy 

8. 

Realizacja treści z zakresu 
doradztwa zawodowego             
na zajęciach edukacyjnych             
i pozalekcyjnych. 

Wszystkie 
oddziały 

Metody aktywne, 
kreatywne, 
warsztaty 

I i II 
półrocze 

Nauczyciele 
realizujący te 
zajęcia  

9. 
Rozwijanie kompetencji 
miękkich oraz wiedzy 
zawodoznawczej 

Oddziały klas I-
VI 

warsztaty Wg 
harmonogr

amu 

Doradca zawodowy 

10. 

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

Wybrane klasy 
III, 
Klasy VIII 

Warsztaty: 
Twoje pieniądze, 
Od oszczędzania do 
inwestowania. 

Grudzień-
styczeń 

Doradca 
zawodowy, 
wychowawcy 

11. 
Higiena zdrowia psychicznego 
w życiu osobistym i 

Klasy IV-VIII Prezentacje, plakaty, 
ulotki,  

I i II 
półrocze 

Pedagog, 
 psycholog 



 

 
 

zawodowym, 
„Uczniowska grupa wsparcia” 

Praca w zespołach 

12. 

Indywidualne doradztwo 
edukacyjno - zawodowe 
 

 
Uczniowie klas 
VII,VIII 

Indywidualne 
konsultacje 

I i II 
półrocze 

Doradca zawodowy 
(dyżur  raz w 
tygodniu) 
doradcy zawodowi 
z poradni PP, 
WCIES, MCK 

13. 

Wycieczki zawodoznawcze, 
w szczególności do miejsc 
pracy rodziców  uczniów             
oraz Centrum Kształcenia 
Praktycznego. 

Wszystkie 
oddziały                
 
Klasy  VII             
i  VIII  

Wyjścia 
zorganizowane 

I i II 
półrocze 

 Wychowawcy, 
 
zakłady pracy 
rodziców,                     
lokalne firmy, CKP 

14. 

Spotkania z przedstawicielami 
zawodów, ludźmi sukcesu z 
cyklu „Mistrz w swoim fachu” 

Wszystkie 
oddziały 

wywiady 
prezentacje 
dyskusje 
rozmowy 

I i II 
półrocze 

Wychowawcy,                 
rodzice uczniów, 
doradca zawodowy 

15. 

Rozwijanie zainteresowań, 
 uzdolnień i pasji uczniów, 
odkrywanie swoich mocnych 
stron; 
„Idol”, „Mam talent!” 
 

Wszyscy 
uczniowie  
 
 
 
 
 

Zajęcia edukacyjne, 
wychowawcze, koła 
zainteresowań, 
wolontariat, 
udział  
w konkursach, 
prezentacje talentów 

I i II 
półrocze 

 
 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
specjaliści 
 
 
 
 

16. 
Warsztaty  - rozwijanie 
kompetencji miękkich 

Klasy VII-VIII warsztaty 
I i II 

półrocze 

Doradca 
zawodowy, 
pedagog, psycholog 

17. 

Uczestnictwo w wydarzeniach: 
Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości, 
Dni otwarte w Centrum 
Kształcenia Zawodowego, 
Targi Edukacyjne, 
„Miasteczko Zawodów” 

Klasy VII,VIII udział                           
w wydarzeniach 
 
 

listopad 
 

marzec 
 

maj 

Wychowawcy, 
doradca zawodowy 

18. 
Wizyty w szkołach 
ponadpodstawowych w 
ramach „Dni otwartych  szkół” 

Uczniowie klas 
VIII 

Wizyty w szkołach 
II półrocze 

Rodzice, 
wychowawcy 

19. 

1.Stres – wróg czy przyjaciel? 
Jak sobie radzić ze stresem 
przedegzaminacyjnym? 
2.Jak się uczyć efektywnie i 
skutecznie? 

Klasy VIII warsztaty 
Wg 

harmono-
gramu klas 

Doradca zawodowy 

20. 
1.Dobre maniery w szkole i w 
pracy. 
2.Czy współpraca się opłaca? 

Klasy I-VII warsztaty Wg 
harmono-
gramu klas 

Doradca zawodowy 

21. 

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

Rodzice 
uczniów klas 
VIII 

Spotkanie  
informacyjno-
doradcze 

styczeń 

Doradca 
zawodowy, 
wychowawcy 



 

 
 

22. 

„Dobre maniery łamią bariery” 
– konkurs 

Klasy VII Turniej klas 

Koniec 1. 
półrocza 

Doradca 
zawodowy, opiekun 
Samorządu 
Szkolnego, 
przedstawiciele SU 

23. 
Ewaluacja formatywna Klasy VIII a, c sondaż koniec 1. 

półrocza 
Doradca zawodowy 

24. 
„Procedura rekrutacyjna do 
szkół ponadpodstawowych” 

Uczniowie klas 
VIII 

Lekcje z 
wychowawcą 

II półrocze 
Wychowawcy 

25. 

Spotkanie informacyjne dla 
rodziców  i nauczycieli na 
temat procedury rekrutacyjnej 
do szkół ponadpodstawowych 

Rodzice                  
i nauczyciele 

Spotkania 
informacyjne 

II półrocze 

Dyrektor szkoły, 
doradca zawodowy           

26. 

Koordynowanie 
działań związanych z rekrutacją 
do szkół 
ponadpodstawowych 

Uczniowie klas 
VIII 

Lekcje 
wychowawcze, 
indywidualne 
konsultacje  

II semestr 

Wychowawcy, 
nauczyciele 
informatyki, 
doradca zawodowy 

27. 

Gromadzenie i udostępnianie 
informacji  eukacyjno-
zawodowych, np.: 
- system edukacji w Polsce, 
- typy szkół i idea kształcenia 
się przez całe życie, 
- zawody przyszłości, 
- informatory o zawodach, 
-kryteria rekrutacyjne  
i harmonogram rekrutacji  
do szkół ponadpodstawowych. 
 

Uczniowie      
rodzice, 
nauczyciele 

tablica informacyjna, 
gazetki ścienne,  
kącik 
zawodoznawczy               
w bibliotece, plakaty, 
ulotki, informatory, 
baza stron 
internetowych, 
zakładka” Doradztwo 
zawodowe” na   
stronie internetowej 
szkoły 

I i II 
półrocze 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Doradca 
zawodowy, 
 
nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
  

28. 

Wspieranie uczniów                      
w procesie elektronicznego 
logowania się do szkół. 

Uczniowie klas 
VIII  i ich 
rodzice 
 

Informacje, 
instruktaż, 
pomoc  w logowaniu 
się  
 

maj, 
czerwiec 

Nauczyciele 
informatyki, 
wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog 

29. 

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

Uczniowie klas 
starszych, 
zwłaszcza VII-
VIII 

Doradztwo 
indywidualne 

Grudzień - 
czerwiec 

Szkolni 
koordynatorzy PIK 

30. 

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

Wszyscy 
uczniowie i 
nauczyciele 

Rozmowy z uczniami, 
pozytywne uwagi w 
dzienniku, kotyliony 

Listopad – 
grudzień  

Wszyscy 
nauczyciele 
wychowawcy 

31. 
Ewaluacja końcowa Uczniowie , 

wychowawcy 
klas, rodzice 

sondaż 
pod koniec 
II półrocza 

Zespół ds. 
doradztwa 
zawodowego 

 


