
Program realizacji doradztwa zawodowego na rok szkolny 2021/2022 dla klasy VII i VIII 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy 

Lp

. 

Obszar/moduł Zadanie Osoba 

odpowiedzialna 

Odbiorcy Termin 

realizacji 

Efekty/cele Metody i formy 

pracy 

1.  Obszar 4 Zapoznanie Rady 

Pedagogicznej z 

programem realizacji 

doradztwa 

zawodowego 

Dyrektor Rada Pedagogiczna 14.09.2021 Poznanie 

programu 

realizacji 

doradztwa 

zawodowego przez 

grono 

pedagogiczne 

Rada 

pedagogiczna 

2.  Obszar 4 Spotkanie 

wychowawców klas z 

pedagogiem- wymiana 

spostrzeżeń w zakresie 

prowadzenia zajęć z 

doradztwa 

zawodowego na 

godzinie 

wychowawczej. 

Pedagog Nauczyciele Wrzesień 2021 Baza scenariuszy Wymiana 

doświadczeń 

3.  Obszar 4 Zapoznanie rodziców 

z programem realizacji 

doradztwa 

zawodowego. 

Wychowawcy 

klas 

Rodzice/opiekunow

ie prawni uczniów 

klas VII i VIII. 

Wrzesień 2021 Poznanie 

programu 

realizacji 

doradztwa 

zawodowego przez 

rodziców 

Zebranie dla 

rodziców 

4.  Obszar 3/ 

Poznanie siebie/ 

Świat zawodów i 

rynek pracy/ 

Prowadzenie zajęć z 

zakresu doradztwa 

zawodowego 

Nauczyciel 

doradztwa 

zawodowego 

Uczniowie klas VII 

i VIII (10 godzin 

zajęć dla każdej 

klasy) 

Cały rok 

szkolny 

Realizacja zajęć 

zgodnie z 

rozporządzeniem 

Zajęcia 

grupowe 

prowadzone 

metodą 



Rynek 

edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe 

życie/Planowani

e własnego 

rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno- 

zawodowych 

Tematy zajęć 

realizowane w klasach 

VII: 

1. Samowiedza- 

źródła poznania 

siebie. 

2. Moje 

zainteresowania i 

ich wpływ na 

wybór zawodu. 

3. Moje 

predyspozycje- 

osobowość i 

temperament. 

4. Oczekiwania i 

wartości związane 

z pracą i karierą 

zawodową. 

5. System edukacji w 

Polsce. 

6. Zawód- co warto o 

nim wiedzieć? 

7. Świat zawodów. 
8. Moja edukacja a 

rynek pracy. 
9. Kwalifikacje i 

kompetencje na 

rynku pracy. 

10. Moja ścieżka 

warsztatową 



kariery. 

 

Tematy zajęć 

realizowane w klasach 

VIII: 

1. Moje mocne 

strony. 

2. Cele edukacyjne i 

zawodowe. 

3. Wybieram szkołę 

wybieram zawód. 

4. Co warto wiedzieć 

o szkołach 

uczących zawodu?
  

5. Wymagania rynku 

pracy i 

oczekiwania 

pracodawców. 
6. Zawody 

przyszłości. 
7. Analiza ofert szkół 

ponadpodstawowy

ch. 

8. Zasady rekrutacji 

do szkół 

ponadpodstawowy

ch. 

9. Moje pierwsze 



doświadczenia 

zawodowe. 

10. Autoprezentacja- 

sztuka 

przedstawiania 

siebie. 

5.  Obszar 3/Świat 

zawodów i rynek 

pracy/ 

Planowanie 

własnego 

rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno- 

zawodowych 

 Nauczyciel- 

zawód czy 

powołanie? 

 Jak prawidłowo 

wybrać 

zawód? 

Wychowawcy 

klas podczas 

zajęć z 

wychowawcą 

Uczniowie klas VII I półrocze Realizacja zajęć 

zgodnie z planem 

pracy 

wychowawcy 

Zajęcia 

grupowe 

prowadzone 

metodą 

warsztatową 

6.  Obszar 3/ 

Planowanie 

własnego 

rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno- 

zawodowych/ 

Rynek 

edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe życie 

 Marzenia- jak 

je realizować? 

 Czy w 

przyszłości 

wystarczy mieć 

jeden zawód? 

Wychowawcy 

klas podczas 

zajęć z 

wychowawcą 

Uczniowie klas VII II półrocze Realizacja zajęć 

zgodnie z planem 

pracy 

wychowawcy 

Zajęcia 

grupowe 

prowadzone 

metodą 

warsztatową 

7.  Obszar 3/ 

Poznanie siebie/ 
 Poznajemy 

siebie i 

Wychowawcy 

klas podczas 

Uczniowie klas VIII I półrocze Realizacja zajęć 

zgodnie z planem 

Zajęcia 

grupowe 



Planowanie 

własnego 

rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno- 

zawodowych 

próbujemy 

dokonać 

wyboru swojej 

życiowej drogi. 

 Czym kierować 

się wybierając 

szkołę średnią? 

zajęć z 

wychowawcą 

pracy 

wychowawcy 

prowadzone 

metodą 

warsztatową 

8.  Obszar 3/Rynek 

edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe 

życie/Planowani

e własnego 

rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno- 

zawodowych 

 Jaka szkoła? 

Typy i 

konkretne 

oferty szkół w 

naszej okolicy. 

 Czy w 

przyszłości 

wystarczy mieć 

jeden zawód? 

 Jak motywacja 

pomaga w 

wyborze 

zawodu? 

 Egzamin- i co 

dalej? 

Planowanie 

dalszej drogi 

kształcenia 

Wychowawcy 

klas podczas 

zajęć z 

wychowawcą 

Uczniowie klas VIII II półrocze Realizacja zajęć 

zgodnie z planem 

pracy 

wychowawcy 

Zajęcia 

grupowe 

prowadzone 

metodą 

warsztatową 

9.  Obszar 3/ 

Poznanie siebie/ 

Rynek 

edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe życie/ 

Planowanie 

Cykl zajęć „Moje 

kompetencje dziś i 

jutro” 

Pedagog i 

psycholog 

Uczniowie klas VII 

i VIII 

Cały rok 

szkolny 

Realizacja zajęć 

zgodnie z planem 

pracy pedagoga i 

psychologa 

Zajęcia 

grupowe 

prowadzone 

metodą 

warsztatową 



własnego 

rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno- 

zawodowych  

10.  Obszar 3/ 

Poznanie siebie/ 

Świat zawodów i 

rynek pracy/ 

Rynek 

edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe 

życie/Planowani

e własnego 

rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno- 

zawodowych 

Realizacja tematyki z 

zakresu doradztwa 

edukacyjno- 

zawodowego na 

poszczególnych 

przedmiotach (zgodnie 

z podstawą 

programową) 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Uczniowie klas VII 

i VIII 

Uczniowie klas 

VII i VIII 

Uwzględnianie 

tematyki 

doradztwa 

zawodowego 

minimum 2 razy w 

roku na każdym 

przedmiocie 

Zajęcia 

przedmiotowe 

11.  Obszar 3/ 

Poznanie siebie/ 

Świat zawodów i 

rynek pracy/ 

Rynek 

edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe 

życie/Planowani

e własnego 

rozwoju i 

Indywidualne porady i 

konsultacje 

Nauczyciel 

doradztwa 

zawodowego, 

pedagog, 

psycholog 

Uczniowie według 

potrzeb 

Cały rok 

szkolny 

 Indywidualne 

porady i 

konsultacje 



podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno- 

zawodowych 

12.  Obszar 3/ 

Poznanie siebie/ 

Świat zawodów i 

rynek pracy/ 

Rynek 

edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe 

życie/Planowani

e własnego 

rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno- 

zawodowych 

Indywidualne porady i 

konsultacje 

Nauczyciel 

doradztwa 

zawodowego, 

pedagog, 

psycholog 

Rodzice według 

potrzeb 

Dni otwarte 

według 

harmonogramu 

 Indywidualne 

porady i 

konsultacje 

13.  Obszar 1 Zorganizowanie 

warsztatów dla 

rodziców uczniów 

dotyczące egzaminu 

ósmoklasisty 

Wychowawcy 

klas 

Rodzice uczniów 

klas VIII 

Luty Poznanie procedur 

egzaminu 

ósmoklasisty 

Warsztat dla 

rodziców 

14.  Obszar 2 i 3 Omówienie procedur 

egzaminu 

ósmoklasisty 

Wychowawcy 

klas 

Uczniowie klas VIII Luty Poznanie procedur 

egzaminu 

ósmoklasisty 

Wykład 

15.  Obszar 1 i 2 Warsztat dla rodziców 

uczniów klas VIII z 

zakresu wspierania 

dziecka w 

dokonywaniu 

Nauczyciel 

doradztwa 

zawodowego 

Rodzice uczniów 

klas VIII 

Dni otwarte 

według 

harmonogramu 

Poznanie systemu 

edukacji i oferty 

szkół 

ponadpodstawowy

ch w powiecie 

Warsztat 

podczas 

zebrania 



wyborów 

edukacyjnych. 

mińskim 

16.  Obszar 3/ Rynek 

edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe życie 

Udział w Powiatowej 

Giełdzie Szkół 

Średnich w Mińsku 

Mazowieckim. 

Wychowawcy 

klas, nauczyciel 

doradztwa 

zawodowego 

Uczniowie klas VIII II półrocze Poznanie oferty 

szkół 

ponadpodstawowy

ch 

w powiecie 

mińskim 

Wyjścia i 

wycieczki 

szkolne 

17.  Obszar 1 Dokonanie ewaluacji 

programu realizacji 

doradztwa 

zawodowego 

Koordynator 

doradztwa 

zawodowego, 

wychowawcy 

klas 

 Czerwiec 2022 Wnioski dotyczące 

programu 

realizacji 

doradztwa 

zawodowego na 

kolejny rok 

szkolny 

Analiza 

programu w 

odniesieniu do 

wskaźników 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program realizacji doradztwa zawodowego na rok szkolny 2021/2022 dla klasy IV- VI 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy 

Lp. Obszar/moduł Zadanie Osoba 

odpowiedzialn

a 

Odbiorcy Termin 

realizacji 

Efekty/cele Metody i formy 

pracy 

1.  Obszar 4 Zapoznanie rodziców z 

programem realizacji 

doradztwa 

zawodowego. 

Wychowawcy 

klas 

Rodzice/opiekunowie 

prawni uczniów klas 

IV- VI. 

Wrzesień 

2021 

Poznanie 

programu 

realizacji 

doradztwa 

zawodowego 

przez rodziców 

Zebranie dla 

rodziców 

2.  Obszar 3/ 

Poznanie 

siebie/Rynek 

edukacyjny i 

uczenie się 

przez całe 

życie 

 Moje ulubione 

przedmioty 

szkolne 

Wychowawcy 

klas podczas 

zajęć z 

wychowawcą 

Uczniowie klas IV I półrocze Realizacja zajęć 

zgodnie z planem 

pracy 

wychowawcy 

Zajęcia 

grupowe 

prowadzone 

metodą 

warsztatową 

3.  Obszar 3/ 

Poznanie 

siebie/ 

Planowanie 

własnego 

rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno- 

zawodowych 

 Moje mocne 

strony i 

zainteresowania

- jak je 

wykorzystać w 

planach 

edukacyjno- 

zawodowych 

Wychowawcy 

klas podczas 

zajęć z 

wychowawcą 

Uczniowie klas IV II półrocze Realizacja zajęć 

zgodnie z planem 

pracy 

wychowawcy 

Zajęcia 

grupowe 

prowadzone 

metodą 

warsztatową 

4.  Obszar 3/ 

Poznanie 
 Moje mocne 

strony a 

Wychowawcy 

klas podczas 

Uczniowie klas V I półrocze Realizacja zajęć 

zgodnie z planem 

Zajęcia 

grupowe 



siebie/ możliwości ich 

wykorzystania 

w różnych 

dziedzinach 

życia 

zajęć z 

wychowawcą 

pracy 

wychowawcy 

prowadzone 

metodą 

warsztatową 

5.  Obszar 3/ 

Świat 

zawodów i 

rynek pracy 

 Rola pieniądza 

we 

współczesnym 

świecie i jego 

związek z pracą 

Wychowawcy 

klas podczas 

zajęć z 

wychowawcą 

Uczniowie klas V II półrocze Realizacja zajęć 

zgodnie z planem 

pracy 

wychowawcy 

Zajęcia 

grupowe 

prowadzone 

metodą 

warsztatową 

6.  Obszar 3/ 

Świat 

zawodów i 

rynek pracy 

 Zawody ginące Wychowawcy 

klas podczas 

zajęć z 

wychowawcą 

Uczniowie klas VI I półrocze Realizacja zajęć 

zgodnie z planem 

pracy 

wychowawcy 

Zajęcia 

grupowe 

prowadzone 

metodą 

warsztatową 

7.  Obszar 3/ 

Świat 

zawodów i 

rynek pracy 

 Jaki zawód 

wykonują nasi 

rodzice 

Wychowawcy 

klas podczas 

zajęć z 

wychowawcą 

Uczniowie klas VI II półrocze Realizacja zajęć 

zgodnie z planem 

pracy 

wychowawcy 

Zajęcia 

grupowe 

prowadzone 

metodą 

warsztatową 

8.  Obszar 3/ 

Poznanie 

siebie/Świat 

zawodów i 

rynek 

pracy/Rynek 

edukacyjny i 

uczenie się 

przez całe 

życie/Planowa

nie własnego 

rozwoju i 

Konkurs „Mój 

wymarzony zawód” 

Wychowawcy 

klas IV-VI 

Pedagog  

Uczniowie klas IV- VI Marzec Przedstawienie 

zawodów 

Konkurs 

ogólnoszkolny 



podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno- 

zawodowych 

9.  Obszar 3/ 

Poznanie 

siebie/ Świat 

zawodów i 

rynek pracy/ 

Rynek 

edukacyjny i 

uczenie się 

przez całe 

życie/Planowa

nie własnego 

rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno- 

zawodowych 

Realizacja tematyki z 

zakresu doradztwa 

edukacyjno- 

zawodowego na 

poszczególnych 

przedmiotach (zgodnie 

z podstawą 

programową) 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Uczniowie klas IV- VI Uczniowie 

klas IV- VI 

Uwzględnianie 

tematyki 

doradztwa 

zawodowego 

minimum 2 razy w 

roku na każdym 

przedmiocie 

Zajęcia 

przedmiotowe 

10.  Obszar 3/ 

Poznanie 

siebie/ Świat 

zawodów i 

rynek pracy/ 

Rynek 

edukacyjny i 

uczenie się 

przez całe 

życie/Planowa

nie własnego 

rozwoju i 

Indywidualne porady i 

konsultacje 

Nauczyciel 

doradztwa 

zawodowego, 

pedagog, 

psycholog 

Uczniowie według 

potrzeb 

Cały rok 

szkolny 

 Indywidualne 

porady i 

konsultacje 



podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno- 

zawodowych 

11.  Obszar 3/ 

Poznanie 

siebie/ Świat 

zawodów i 

rynek pracy/ 

Rynek 

edukacyjny i 

uczenie się 

przez całe 

życie/Planowa

nie własnego 

rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno- 

zawodowych 

Indywidualne porady i 

konsultacje 

Nauczyciel 

doradztwa 

zawodowego, 

pedagog, 

psycholog 

Rodzice według 

potrzeb 

Dni otwarte 

według 

harmonogra

mu 

 Indywidualne 

porady i 

konsultacje 

 

 

 

 

 

 

 



Program realizacji doradztwa zawodowego na rok szkolny 2021/2022 dla klasy I- III 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy 

Lp. Obszar/moduł Zadanie Osoba 

odpowiedzialna 

Odbiorcy Termin 

realizacji 

Efekty/cele Metody i formy 

pracy 

1.  Obszar 4 Zapoznanie rodziców z 

programem realizacji 

doradztwa zawodowego 

Wychowawcy 

klas 

Rodzice/opiekunowie 

prawni uczniów klas 

I- III 

Wrzesień 

2021 

Poznanie 

programu 

realizacji 

doradztwa 

zawodowego 

przez rodziców 

Zebranie dla 

rodziców 

2.  Obszar 3/ 

Poznanie siebie 
 Czym są 

zainteresowania? 

Prezentowanie 

zainteresowań 

wobec innych osób 

Wychowawcy 

klas I 

Uczniowie klas  I I 

półrocze 

Realizacja 

zajęć zgodnie z 

planem pracy 

wychowawcy 

 

3.  Obszar 3/ 

Świat zawodów i 

rynek pracy 

 Zawody 

wykonywane przez 

osoby w bliższym i 

dalszym otoczeni 

Wychowawcy 

klas I 

Uczniowie klas  I II 

półrocze 

Realizacja 

zajęć zgodnie z 

planem pracy 

wychowawcy 

 

4.  Obszar 3/ 

Poznanie siebie/ 

Świat zawodów 

i rynek pracy 

 Odgrywanie ról 

zawodowych-

pobudzanie i 

rozwijanie 

zainteresowań 

Wychowawcy 

klas II 

Uczniowie klas  II I 

półrocze 

Realizacja 

zajęć zgodnie z 

planem pracy 

wychowawcy 

 

5.  Obszar 3/ 

Świat zawodów 

i rynek pracy 

 Poznanie zawodów 

charakterystycznych 

dla poszczególnych 

grup zawodowych. 

Wychowawcy 

klas II 

Uczniowie klas  II II 

półrocze 

Realizacja 

zajęć zgodnie z 

planem pracy 

wychowawcy 

 

6.  Obszar 3/Świat 

zawodów i rynek 
 Zapoznanie z 

pojęciem praca oraz 

Wychowawcy 

klas III 

Uczniowie klas  III I 

półrocze 

Realizacja 

zajęć zgodnie z 

Zajęcia grupowe 

prowadzone 



pracy jej znaczenie w 

życiu człowieka 

planem pracy 

wychowawcy 

metodą 

warsztatową 

7.  Obszar 3/ 

Poznanie siebie/ 

Planowanie 

własnego 

rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno- 

zawodowych 

 Rozpoznawanie 

swoich 

zainteresowań, 

zdolności, a plany 

zawodowe 

Wychowawcy 

klas III 

Uczniowie klas III II 

półrocze 

Realizacja 

zajęć zgodnie z 

planem pracy 

wychowawcy 

Zajęcia grupowe 

prowadzone 

metodą 

warsztatową 

8.  Obszar 3/ 

Poznanie siebie/ 

Świat zawodów i 

rynek pracy/ 

Rynek 

edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe 

życie/Planowanie 

własnego 

rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno- 

zawodowych 

Realizacja tematyki z 

zakresu doradztwa 

edukacyjno- zawodowego 

na zajęciach z wychowawcą 

(zgodnie z podstawą 

programową) 

Wychowawcy 

klas I-III 

Uczniowie klas I-III Cały rok 

szkolny 

Uwzględnianie 

tematyki 

doradztwa 

zawodowego 

 

9.  Obszar 3/Świat 

zawodów i rynek 

pracy 

Poznaje zawody- 

odgrywanie różnych ról 

zawodowych w zabawie 

Wychowawcy 

klas I-III 

Uczniowie klas I- III Cały rok 

szkolny 

Poznanie 

specyfiki pracy 

w wybranych 

zawodach 

Drama, 

odtwarzanie ról i 

scenek 

związanych z 

zawodami 

10.  Obszar 3/ Warsztat dotyczący Wychowawcy Uczniowie klas I- III Listopad Prezentacja Autoprezentacja 



Poznanie 

siebie/Rynek 

edukacyjny i  

uczenie się przez 

całe życie 

umiejętności prezentacji 

swoich zainteresowań i 

potrzeby zdobywania 

nowych umiejętności 

2021 zainteresowań 

11.  Obszar 1 i 4 Warsztat z zakresu 

wspierania samodzielności 

dzieci 

Wychowawcy 

klas I-III 

Rodzice uczniów 

klas I- III 

Grudzień 

2021 

Przedstawienie 

metod 

wspierania 

samodzielności 

Warsztat podczas 

zebrania z 

rodzicami 

12.  Obszar 3/ 

Planowanie 

własnego 

rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno- 

zawodowych 

Konkurs plastyczny „Kim 

będę w przyszłości?” 

Wychowawcy 

klas I-III 

Pedagog 

Uczniowie klas I- III Marzec Przedstawienie 

zawodów 

przyszłości 

Konkurs 

ogólnoszkolny 

13.  Obszar 3/ 

Poznanie siebie 

Konkurs talentów Wychowawcy 

klas I-III 

Uczniowie klas I- III Maj Przedstawienie 

swoich 

uzdolnień 

Konkurs 

ogólnoszkolny 

14.  Obszar 3/Świat 

zawodów i rynek 

pracy 

Ciekawe miejsca w naszej 

okolicy 

Wychowawcy 

klas I- III 

Uczniowie klas I- III Cały rok 

szkolny 

Poznanie przez 

uczniów 

różnorodnych 

zawodów (np. 

bibliotekarz w 

Gminnej 

Bibliotece) 

Spotkania z 

przedstawicielami 

różnych 

zawodów 

15.  Obszar 2 Czwarta klas brzmi dumnie- 

warsztaty dla rodziców 

Wychowawcy 

klas III 

Rodzice uczniów 

klas III 

Maj 

2022 

Poznanie 

zmian 

czekających 

uczniów klas 

III 

Warsztat podczas 

zebrania 

rodziców 



Program realizacji doradztwa zawodowego na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkola 

i oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 

w Siennicy 

Lp. Obszar/moduł Zadanie Osoba 

odpowiedzialna 

Odbiorcy Termin 

realizacji 

Efekty/cele Metody i formy 

pracy 

1.  Obszar 4 Zapoznanie rodziców z 

programem realizacji 

doradztwa zawodowego 

Wychowawcy 

przedszkoli i 

oddziałów 

przedszkolnych 

Rodzice/opiekunowie 

prawni dzieci 

z przedszkola 

i oddziałów 

przedszkolnych 

Wrzesień 

2021 

Poznanie 

programu 

realizacji 

doradztwa 

zawodowego 

przez rodziców 

Zebranie dla 

rodziców 

2.  Obszar 3/ 

Świat zawodów i 

rynek pracy 

 Kogo wezwać na 

pomoc? Poznanie 

zawodów, które 

pomagają innym 

ludziom np.: 

strażak, lekarz, 

policjant 

Wychowawcy 

przedszkoli i 

oddziałów 

przedszkolnych 

Dzieci z przedszkola 

i oddziałów 

przedszkolnych 

I półrocze Realizacja 

zajęć zgodnie z 

planem pracy 

wychowawcy 

 

3.  Obszar 3/ 

Świat zawodów i 

rynek pracy 

 Ekozawody - 

poznanie 

zawodów 

związanych z 

pracą na rzecz 

środowiska 

naturalnego 

Wychowawcy 

przedszkoli i 

oddziałów 

przedszkolnych 

Dzieci z przedszkola 

i oddziałów 

przedszkolnych 

II półrocze Realizacja 

zajęć zgodnie z 

planem pracy 

wychowawcy 

 

4.  Obszar 3/ 

Poznanie siebie/ 

Świat zawodów i 

rynek pracy/ 

Realizacja tematyki z 

zakresu doradztwa 

edukacyjno- 

zawodowego na 

Wychowawcy 

przedszkoli i 

oddziałów 

przedszkolnych 

Dzieci z przedszkola 

i oddziałów 

przedszkolnych 

Cały rok 

szkolny 

Uwzględnianie 

tematyki 

doradztwa 

zawodowego 

 



Rynek 

edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe 

życie/Planowanie 

własnego 

rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno- 

zawodowych 

zajęciach z wychowawcą 

(zgodnie z podstawą 

programową) 

5.  Obszar 3/ 

Planowanie 

własnego 

rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno- 

zawodowych 

Konkurs plastyczny 

„Kim będę w 

przyszłości?” 

Wychowawcy 

oddziałów 

przedszkolnych 

Pedagog 

Dzieci z przedszkola 

i oddziałów 

przedszkolnych 

Marzec Przedstawienie 

zawodów 

Konkurs 

ogólnoszkolny 

6.  Obszar 3/ 

Świat zawodów i 

rynek pracy 

Ciekawe miejsca w 

naszej okolicy 

Wychowawcy 

przedszkoli i 

oddziałów 

przedszkolnych 

Dzieci z przedszkola 

i oddziałów 

przedszkolnych 

Cały rok 

szkolny 

Poznanie przez 

uczniów 

różnorodnych 

miejsc pracy 

(np. poczta, 

sklep) 

Spotkania z 

przedstawicielami 

różnych 

zawodów 

7.  Obszar 3/ 

Poznanie 

siebie/Rynek 

edukacyjny i 

uczenie się przez 

całe życie 

Co lubię robić? Jakich 

czynności chętnie uczę 

się? 

Wychowawcy 

przedszkoli i 

oddziałów 

przedszkolnych 

Dzieci z przedszkola 

i oddziałów 

przedszkolnych 

Maj 2022 Prezentacja 

zainteresowań 

 

 


