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1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 20  
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole  obejmuje ogół działań 
podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej 
drogi kształcenia. 
System ten określa rolę i zadania osób odpowiedzialnych  w ramach rocznego 
planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. WSDZ jest częścią 
planu wychowawczego szkoły i jest włączony do Statutu szkoły. Adresatami projektu są uczniowie,
ich rodzice, nauczyciele i instytucje wspomagające proces doradczy.  
Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który  wie jakie 
ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, ma plany 
na przyszłość.  
Opracowany WSDZ  usprawni pracę szkoły i przepływ informacji doradczej. 
 
 2. Założenia i cele WSDZ  
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:   wybór zawodu jest procesem 
rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji 
podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia;  

• na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, 
ścieżek edukacyjnych i rynku pracy;  

• na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, 
charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, doświadczenia, 
wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom 
wykształcenia, wpływ rodziny , aktywność własna jednostki;

• preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku 
życia człowieka;  

• działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane wg 
harmonogramu pracy szkoły;  

• WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami 
(Radą Pedagogiczną);  

• WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez 
szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny 
charakter.  
 
Cele programu WSDZ
Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu, zgodnie z ich 
możliwościami i zainteresowaniami oraz polityką oświatową państwa.
 
Cel główny 
Wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności i dyspozycji, niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych.
 Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do systematycznych oddziaływań wychowawczo –
doradczych.  
 



Cele szczegółowe  
 
Uczniowie :  

• rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz 
kształtowania właściwych relacji społecznych;  

• wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty;  
•  posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia; 

 
Nauczyciele:  

• potrafią diagnozować potrzeby i możliwości uczniów;  
• rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje;  
• wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, lub kierują do 

specjalistów;  
• znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji;  
•  włączają przedstawicieli instytucji, różnych zawodów i zakładów pracy w proces orientacji 

i doradztwa zawodowego w szkole.  
 
Rodzice:  

• znają swoje dziecko;  są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”;  
• znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu;  
•  znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji;  
•  wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych;  
• angażują się w pracę doradczą szkoły, dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami (np. 

prezentują swoje zawody, zakłady pracy).  
   
3. Przepisy prawa polskiego i unijnego dotyczące doradztwa zawodowego  
 
4. Podstawowe pojęcia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego
Poradnictwo zawodowe  

• Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej 
rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, 
tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces. 
 
Orientacja zawodowa  

• Działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji - mające na celu 
przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest 
podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły. 

Doradztwo zawodowe.

• Świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie
indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej 
informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.

Doradca zawodowy  

• Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, 



młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, 
uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku 
pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w
procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, 
znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik.

Informacja zawodowa  

• Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych 
oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji 
są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych 
decyzji 

 5. Za funkcjonowanie WSDZ w Szkole Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej za realizację WSDZ 
odpowiada Dyrektor szkoły, doradca zawodowy, pedagog, psycholog szkolny, 
bibliotekarz, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i inne osoby wspomagające działania 
doradcze. 
Wspólne planowanie działań systemowych przez specjalistów i nauczycieli, pozwoli 
podzielić się poszczególnymi zadaniami adekwatnie do posiadanej przez nich wiedzy, 
doświadczeń, kompetencji w obszarze wychowania, przedsiębiorczości, doradztwa i orientacji 
zawodowej. 
Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w szkole w ciągu roku szkolnego. 

6. Formy, metody i techniki pracy doradczej  
 
Formy pracy adresowane do uczniów 

• Zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania
własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich 
predyspozycji zawodowych zgodnych z polityką oświatową państwa.

• Zajęcia  doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i 
współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem.  

• Udostępnianie informacji o zawodach, szkołach, 
• Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.  promowanie zawodów niosących pomoc

drugiemu człowiekowi oraz zawodów związanych z ekologią. 
• Prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów.  
•  Udzielanie indywidualnych porad uczniom. 
•  Organizowanie wycieczek. 
• Angażowanie uczniów do realizacji projektów związanych z poznawaniem różnorodnych 

środowisk, współpraca z Uniwersytetem Śląskim spotkania ze studentami z całego świata, 
„e-twinning” .

•  Zorganizowanie Dnia Talentów.
  
Metody :  

• Aktywizujące problemowe - burza mózgów, dyskusja.  
• Metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról.  
•  Metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy).  
• Metody audiowizualne - filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy multimedialne, 

prezentacje multimedialne.  
• Treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki.  
• Techniki plastyczne, wzmacniające myślenie krytyczne oraz strategiczne 

 7. Efekty wynikające z wdrożenia WSDZ w Szkole 



• Kształtowanie aktywności zawodowej uczniów.  
• Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z  

             planowaniem kariery zawodowej ich dzieci.  
• Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.  
• Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.  
•  Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako            

konsekwencji niewłaściwych wyborów.  
 
8. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 
Program edukacyjny nosi nazwę „Mój talent, moja pasja moja przyszłość” i obejmuje 
następujące tematy:      

•   PRACA         
•  ZAWODY     
•  KIM CHCĘ ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI? 
•  ZAINTERESOWANIA   
•  UMIEJĘTNOŚCI    

Program obejmuje następujące obszary działań:  
• praca z klasą (zajęcia grupowe i indywidualne)  
• praca z rodzicami  
• praca z nauczycielami
• konsultacje indywidualne

 
9. Prezentowany program przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej na zajęcia 
dodatkowe, godziny wychowawcze i indywidualne spotkania z doradcą wedle potrzeb uczestników.
Uczestnikami są uczniowie klas 0-8. Został opracowany przez doradcę zawodowego. 
 
 
 EWALUACJA. 
 

– Propozycje uczniów klas ósmych w wyborze przyszłej szkoły.
–  Ewaluacja ustna programu, na podstawie informacji zwrotnej przekazanej przez uczniów i 

rodziców wychowawców
ocena przydatności zajęć z zakresu orientacji  i doradztwa zawodowego

 



Plan pracy Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 
Moduł 1
klasy 0-3

Temat Uwagi 

Poznanie siebie. 
1. Zainteresowania. 
2. Sposób spędzania wolnego czasu, hobby. 
3. Poznajemy zawody swoich rodziców.

Kształcenie umiejętności pracy w zespole.  
1. Asertywność – akceptacja siebie i innych.
2. Źródła stresu, techniki relaksacyjne.  
3. Zdobywanie nowej wiedzy.

Rodzaje spotykanych zawodów.
POZNAJEMY ZAWODY
Przewidywane osiągnięcia:  
Uczeń: 
a. potrafi określić swoje zainteresowania,
b. poznaje swoją osobowość i temperam ent, 
c. zna źródła stresu, wie jak radzić sobie ze stresem. 
d. poznaje nazwy różnych zawodów
  
Moduł 2 
klasy 4-5

Temat Uwagi

Kim chcę zostać w przyszłości? 
1. Zawody w  moim otoczeniu. 
2. Poznaję zawody moich rodziców
3. Zawody dawniej, dziś i w przyszłości

 a. rodzaje spotykanych zawodów,
 b. charakterystyka poszczególnych zawodów: 
wymagania, zadania, szanse zatrudnienia,  

Przewidywane osiągnięcia: 
Uczeń: 
a. zna podstawowe podziały zawodów, 
b. orientuje się w szansach zatrudnienia w poszczególnych zawodach, 
c. wie, gdzie się kształcić, aby wykonywać dany zawód.                                                                   
d. zna charakterystykę wybranych zawodów.



Moduł 3
klasy 6-8

Temat Uwagi 

Moje uzdolnienia i predyspozycje. 
a. Określenie własnych zainteresowań.

Kim chcę zostać w przyszłości? 
1. Zawody w  moim otoczeniu.
2. Poznawanie ginących zawodów 
3. Zawody przyszłości

a. charakterystyka poszczególnych zawodów: 
wymagania, zadania, szanse zatrudnienia, 
b. źródła informacji o dalszym kształceniu. 
Przewidywane osiągnięcia: 
Uczeń: 
a. zna podstawowe podziały zawodów, 
b. orientuje się w szansach zatrudnienia w poszczególnych zawodach, 
c. wie, gdzie się kształcić, aby wykonywać dany zawód,                                                                    
d. potrafi skorzystać z wybranego przez siebie źródła informacji dotyczącego dalszego kształcenia,
e. potrafi określić swoje mocne i słabe strony, 



 Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

Przedmiot Klasa Temat Odpowiedzialny 

Matematyka

IV

V

VI

VII, VIII

1. Działania pamięciowe.
2. Rozwiązywanie zadań 
tekstowych.
3. Szacowanie wyników.
4. Działania pisemne.
5. Mierzenie odcinków.
6. Obliczanie obwodu i pola.
7. Ułamki zwykłe i dziesiętne.

1. Obliczenia przybliżone.
2. Działania pisemne.
3. Ułamki zwykłe i dziesiętne.
4. Miary, wagi i pieniądze.
5. Średnia arytmetyczna.
6. Tabele i diagramy.
7. Procenty.
8. Obliczanie pól wielokątów.
9. Figury przestrzenne.

1. Ułamki zwykłe i dziesiętne.
2. Bryły i ich objętość.
3. Liczby całkowite.
4. Prędkość, droga, czas.
5. Plan, mapa i skala.
6. Procenty.
7. Odżywianie – zadania 
tekstowe.

1. Przybliżenia i zaokrąglenia 
liczb.
2. Procenty – zadania tekstowe.

Nauczyciel przedmiotu

Język angielski V, VII

II, IV, V 

Jobs- poznajemy nazwy 
zawodów w języku angielskim, 
mówimy, który zawód jest dla nas
ciekawy, kim chcielibyśmy zostać
w przyszłości, I want to be…

In a restaurant- w restauracji. 
Odgrywamy scenki w języku 
obcym, poznajemy zwroty 
przydatne w pracy kelnera.

Nauczyciel przedmiotu



III, VII 

VI
IV, V, VII, VIII

Shopping- w sklepie. Poznajemy 
nazwy sklepów, uczymy się 
zwrotów przydatnych w pracy 
sprzedawcy, podajemy ceny,  
odgrywamy scenki. 

At the doctor’s – u lekarza. 
Uczymy się zwrotów przydanych 
w pracy lekarza, odgrywamy 
scenki. 

„Going to” – moje plany na 
przyszłość. Opowiadamy o 
naszych planach na przyszłość 
związanych ze studiami oraz 
pracą zawodową, myślimy o 
przyszłości.

Unusual jobs- nietypowe zawody.
Poznajemy historie osób  
mających nietypowe 
zainteresowania oraz 
wykonujących ciekawe prace. 

Edukacja
wczesnoszkolna I

II

1. Wybieram interesujące mnie 
rodzaje aktywności.
2. Wiem, czym się interesuję, 
nazywam i wymieniam swoje 
zainteresowania.
3. Potrafię nazwać swoje mocne 
strony, dostrzegam umiejętności i 
zdolności, jakie posiadam.
4. Opisuję, jaką wartość ma 
oszczędzanie pieniędzy. 
5. Potrafię powiedzieć, skąd się 
biorą pieniądze.
6. Wiem, na czym polega praca 
strażaka, policjanta, weterynarza, 
lekarza.
7. Umiem wykonać proste 
rekwizyty teatralne.
8. Znam zawody związane ze 
sztuką: malarz, rzeźbiarz, 
architekt.
9. Bezpiecznie korzystam z 
różnych narzędzi pracy.
10. Znam zagrożenia wynikające 
z niewłaściwego posługiwania się
narzędziami 
i urządzeniami podczas pracy.

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej



III

1. Znam zawody moich rodziców.
2. Znam tajemnice lasu i 
specyfikę zawodu leśnika.
3. Wiem, czym się interesuję, 
nazywam i wymieniam swoje 
zainteresowania.
4. Potrafię nazwać swoje mocne 
strony, dostrzegam umiejętności i 
zdolności, jakie posiadam.
5. Opisuję, jaką wartość ma 
oszczędzanie pieniędzy. Potrafię 
powiedzieć, skąd się biorą 
pieniądze.
6. Wiem, na czym polega praca 
strażaka, policjanta, weterynarza, 
lekarza.
7. Znam zawody związane ze 
sztuką: malarz, rzeźbiarz, 
architekt.
8. Poznaję ciekawe miejsca w 
moim mieście i okolicy - wiem, 
czym zajmuje się przewodnik 
turystyczny.
9. Podróżnik - pasja czy zawód.
10. Książka - kto pracuje, aby 
powstała?

PRACA:
1. Zawody naszych rodziców.
2. Praca górnika i strażaka.
3. Życie codzienne za czasów 
Kazimierza Wielkiego.
4, O chlebie - od ziarenka do 
bochenka.

 ZAWODY
1. Polskie malarki i polscy 
malarze.
2. Zawód górnika i strażaka.

 KIM CHCĘ ZOSTAĆ W 
PRZYSZŁOŚCI?
1. Rozmowa o tym czym dzieci 
chcą zajmować się w przyszłości 
na podstawie tekstu " Kim będę".
2. Praca plastyczna " Kim 
chciałbym zostać w przyszłości".
3. Praca plastyczna " Kim 
chciałbym być gdybym żył w 
czasach Kazimierza Wielkiego".

 ZAINTERESOWANIA

 



1. " Mały podróżnik " - cykl 
tematów o życiu w wybranych 
krajach na różnych kontynentach.

 UMIEJĘTNOŚCI
1. Mierzenie, ważenie, 
odmierzanie czasu, pojemności, 
temperatury, liczenie pieniędzy.
2. Prezent dla mamy- naszyjnik i 
bransoletka z kolorowych gazet.
3. Planowanie zajęć ucznia klasy 
3 - wypełnianie tabel.
4. Bransoletka z włóczki - 
upominek dla pierwszoklasistów.

1. Poznanie pracy radnego, 
prezydenta, pracowników UM, 
posła, senatora, 
Przewodniczącego Rady Miasta, 
Premiera, członków rządu, 
Prezydenta RP.
    Wycieczka do Urzędu Miasta.
2. Zawody naszych rodziców.
3. Zawody ratujące życie - 
policjant, lekarz, pielęgniarka, 
strażak. Spotkania oraz 
wycieczka do Muzeum 
Pożarnictwa w Chorzowie.
4. Zawody ludzi mieszkających i 
pracujących wokół szkoły - 
piekarz, sprzedawca, bankowiec, 
budowlaniec, florysta, 
kamieniarz, rzeźnik, kierowca, 
aptekarz itd.
   Rozmowy podczas zajęć 
tematycznych w sali lekcyjnej 
oraz podczas spacerów po 
okolicy.
5. Kim chcę zostać w przyszłości 
- cechy dobrego pracownika, 
zdolności i predyspozycje 
potrzebne do wykonywania 
danego zawodu. Pogadanki, 
spotkania z przedstawicielami 
różnych profesji.
6. Diagnoza zdolności i 
zainteresowań uczniów, rozmowy
z rodzicami, pomoc w wyborze 
kół zainteresowań.
7. Doskonalenie umiejętności:



- manualnych, potrzebnych do 
wykonywania danego zawodu,
- sprawnościowych, podczas 
ćwiczeń fizycznych, wycieczek, 
spacerów,
- językowych, celem dobrej 
komunikacji potrzebnej w 
każdym zawodzie,
- matematycznych, aby wybrać w 
przyszłości kierunki ścisłe,
- informatycznych, ze względu na
konieczność korzystania ze 
zdobyczy techniki, w każdym 
zawodzie.
8. Motywowanie do nauki, pracy 
nad sobą, rozwijania zdolności.

Lekcja
wychowawcza

IV, V, VI, VII, VIII 1 Praca nauczyciela
2 Urzędnik państwowy- 
specjaliści  w Urzędzie Miasta
3 Zawody naszych rodziców
4 Wolny zawód- artysta muzyk, 
plastyk, aktor
5 Zawody świadczące pomoc- 
pracownik socjalny, asystent 
rodziny

Wychowawcy klas

Religia I

II

III

IV

1. Przedstawiamy swoją rodzinę.
2. Jezus uczy kochać wszystkich 
ludzi.

1. Pan Jezus daje nam kapłanów. 
Kapłaństwo.
2. Pan Jezus błogosławi naszym 
rodzicom. Małżeństwo. 
3. Jezus wzywa nas do pomocy.  
4. Powierzamy Panu Jezusowi 
chorych. Namaszczenie chorych.
Jezus uczy nas miłości bliźniego. 

1. Kochamy rodziców.
2. Modlitwa powszechna.
Pragniemy kochać wszystkich 
ludzi.

1. Jestem apostołem Pana Jezusa.
2. Otrzymałem wyjątkowe dary.
3. Pamiętam o innych. Ja też 
tworzę kulturę.

Katecheci



Historia VII 1. zawód nauczyciela historii 
poprzez kształtowanie 
zamiłowania do historii;

2. zawód archiwisty poprzez 
poznanie i czytanie podczas lekcji
źródeł historycznych;

3. zawód polityk poprzez 
poznanie programów 
politycznych na przestrzeni 
dziejów Polski;

4. zawód żołnierz poprzez 
kształtowanie lojalności wobec 
ojczyzny i poznania życiorysów 
Polaków, walczących o wolność i 
niepodległość Polski;

5. zawód archeologa poprzez 
poznanie źródeł materialnych 
pisanych i niepisanych;

6. zawód przewodnika 
muzealnego poprzez 
kształtowanie zamiłowania do 
historii i kształtowanie 
umiejętności interpersonalnych.

Nauczyciel przedmiotu

Wychowanie do
życia w rodzinie

IV,V,VI,VII 1. Zasady komunikacji, jako 
niezbędnego elementu 
współpracy w każdym miejscu.
2. Praca nad sobą - cechy 
charakteru, predyspozycje, 
talenty, wolontariat, empatia.
3. Poznawanie różnych zawodów 
i pierwsze wybory związane z 
zainteresowaniami i modą.
4. Idol a autorytet - co wpływa na
nasze wybory.
5. Wycieczki podczas których 
uczniowie poznają osoby 
wykonujące różne zawody - 
szacunek do każdej pracy.
6. Pomoc w odkrywaniu talentów.
7. Motywowanie do rozwoju, 
nauki i dokonywania dobrych 
wyborów.
8. Wybór zawodu, solidna praca a
odpowiedzialność za utrzymanie 
rodziny.

Nauczyciel przedmiotu



   Ekonomiczna funkcja rodziny 
oraz planowanie rodzinnego 
budżetu.
9. Współpraca z rodzicami 
związana z nauką i wyborem 
dalszej drogi kształcenia.
   Rozmowy i konsultacje 
dotyczące zdolności, problemów, 
systematycznej pracy.

Język polski V

IV

1. Etos nauczyciela w Ani z 
Zielonego wzgórza i tekstach 
związanych z Dniem nauczyciela.
2. Zawody i kierunki studiów 
związane z badaniem kultury 
Morza Śródziemnego w 
kontekście analizy Mitologii J. 
Parandowskiego (np. archeologia,
mediteranistyka, filologia 
klasyczna, italianistyka, 
translatoryka, teologia, filozofia).
3. O pracy plastyka, malarza, 
fotografika w odniesieniu do 
analizy i interpretacji obrazów.
4. Istota współpracy w Chłopcach
z placu broni Ferenca Molnara.
5. Zawody związane z podróżą w 
twórczości A. Szklarskiego i J. 
Verne'a.
6. Rozwój kreatywności 
uczniów i zainteresowań 
zawodami związanymi z filmem i
sceną (aktor, scenograf, operator 
świateł, muzyk, reżyser, operator 
kamery, montażysta) - projekty 
związane z przygotowaniem 
scenek do teksów literackich oraz
przygotowaniem filmów.

1. Ludzie książki czyli wszystkie 
zawody związane z 
powstawaniem książek.
2. Ludzie teatru czyli wszystkie 
zawody związane z teatrem.

Nauczyciele przedmiotu



Informatyka 1. Wyszukiwanie i gromadzenie 
informacji w Internecie; 

2. Przedstawienie usług i form 
działania technologii 
informacyjnej (e-banki, e-nauka, 
informacyjna e-book, e-
learning),;

3.Poruszanie się po wirtualnym 
rynku pracy; 

4. Uświadomienie potencjału 
Internetu. 

5. Dlaczego uczymy się 
informatyki, jaka jest jej 
przyszłość w życiu codziennym 
(wskazywanie zawodów, w 
których niezbędna jest znaomość 
obsługi aplikacji 
komputerowych).

Nauczyciele przedmiotu

Fizyka 1, Maszyny proste - dźwignie - 
omówienie zawodów 
budowlanych, mechanicznych.     
2. Omówienie zawodów z 
nadawaniem i odbioru dźwięku, 
muzyka, przekazywanie wiedzy o
szkodliwości hałasu.

3.  Elementy astronomii, 
elektryczności, z robotyki i 
automatyki itd.

4. Prąd elektryczny (wskazanie 
zawodów których dot. bezpieczne
korzystanie z prądu).

5. Rozmowy i dyskusje z 
uczniami dlaczego uczymy się 
fizyki, jaka jest jej przyszłość w 
życiu codziennym, wskazanie 
gałęzi wiedzy, w których 
podstawą jest fizykanp. 
budownictwo, elektronika, 
mechanika,stolarstwo.

Nauczyciel przedmiotu

Historia IV 1.Zawody, które rzadko 
spotykamy lub zawody, które 
zanikły; bednarz snycerz, kaletnik

Nauczyciel przedmiotu



Chemia VII, VIII 1. Zasady bezpiecznej pracy na 
chemii - (laborant, analityk 
medyczny, farmaceuta)
2. Właściwości metali i niemetali 
- (elektryk, odlewnik, metalurg)
3. Tlen i jego zastosowanie - 
ratownik medyczny, lekarz, 
pielęgniarz, spawacz 4. Tlenek 
węgla IV - strażak
5.  Izotopy - lekarz, energetyk
6. Prawo stałości składu związku 
chemicznego - farmaceuta
7. Obliczenia stechiometryczne - 
technolog, chemik
8. Stężenie procentowe - 
farmaceuta, biotechnolog.

Nauczyciel przedmiotu

Plastyka Poznanie pracy artysty malarza 
oraz rzeźbiarza.

Nauczyciel przedmiotu

Przyroda IV Przyroda jako przedmiot szkolny 
obejmujący  treści z zakresu  
biologii, chemii, fizyki 
i geografii.Na czym polega praca 
w laboratorium, wyposażenie
1. Opanowanie wiadomości i
umiejętności dotyczących 
pierwszej pomocy , praca 
ratownika medycznego.
2. Wywiad z lekarzem lub 
pielęgniarką szkolną.
3. Tworzenie diety 
zbilansowanej, praca dietetyka.
4. Czym zajmuje się 
psycholog - zaburzenia w 
odżywianiu (anoreksja i bulimia),
analizowanie przyczyn 
powstawania stresu, uzależnienia,
praca psychoterapeuty
5. Praca lekarza – 
specjalności lekarskie,  
analizowanie zdjęć 
rentgenowskich kości, 
wykrywanie płaskostopia, 
słuchanie tonów serca obserwacja
zmian tętna
 i ciśnienia krwi podczas 
spoczynku, obserwacja odruchu 
kolanowego 
oraz mrużenia oczu i wysiłku 
fizycznego, podstawowe badania,
odczytywanie wyników badań, 

Nauczyciele przedmiotu



rodzaje chorób i ich wykrywanie, 
poznawanie przyrządów 
medycznych
6. Misja pracowników 
oświaty zdrowotnej – 
przygotowanie informacji  na 
temat zapobiegania chorobom
7. Poznanie budowy i 
sposobu funkcjonowania układu 
narządów, analizowanie procesu 
powstawania głosu, omówienie 
roli nagłośni, ćwiczenia z głosem 
– wydawanie różnych dźwięków, 
właściwa emisja głosu, zawody , 
przy  których szczególnie należy 
zwracać uwagę na prawidłową 
emisje głosu, praca muzyka, 
wokalisty,  generowanie 
dźwięków o określonej 
częstotliwości za pomocą 
kamertonu, prawidłowy odbiór 
bodźców słuchowych
8. Praca w biurze podróży, w
charakterze przewodnika 
turystycznego niezbędne 
kwalifikacje, praca stewardessy , 
pilota, oraz w innych zawodach 
wymagających  znajomości 
krajów odwiedzanych, zwrócenie 
uwagi na różnice kulturowe.
9. Praca meteorologa, 
astronoma, astronauty - 
charakterystyka
10.  Projekty edukacyjne - 
kształtowanie umiejętności pracy 
w grupie, rola poszczególnych 
członków, lidera
11. Podstawowe zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zdrowy tryb życia, aktywność 
fizyczna, odpowiednie 
przygotowanie miejsca pracy
12. Sposoby ochrony 
środowiska, monitorowanie stanu 
środowiska, oczyszczanie 
ścieków, praca w służbie ochrony 
środowiska
13. Pomoc 
niepełnosprawnym, wolontariat, 
praca w charakterze terapeuty, 
fizjoterapeuty
14. Praca architekta 



Biologia VII

VIII

krajobrazu, znajomość roślin przy
projektowaniu terenów 
użyteczności publicznych, 
zagrożenia ze strony gatunków 
trujących
15.  Praca botanika, zoologa, 
hydrologa, mikrobiologa, 
geologa, paleontologa 
– w jakim charakterze mógłbym 
pracować?
16.  Na czym polega praca 
rolnika, sadownika,  co wpływa 
na zbiory.
17. Praca chemika, fizyka, 
przestrzeganie zasad BHP, 
predyspozycje zdrowotne

1. Biologia jako nauka, praca
naukowca -  metodologia badań 
naukowych
2. Zakres badań różnych 
dziedzin biologii, czym zajmują 
się genetycy, embriolodzy, 
cytolodzy, histolodzy, zoolodzy, 
botanicy, mikrobiolodzy, 
ekolodzy, fizjolodzy, anatomowie,
systematycy, biochemicy, 
immunolodzy
3. Która z dziedzin biologii 
jest mi najbliższa? 
4. Na czym polega praca w 
laboratorium, wyposażenie
5. Opanowanie wiadomości i
umiejętności dotyczących 
pierwszej pomocy , praca 
ratownika medycznego.
6. Wywiad z lekarzem lub 
pielęgniarką szkolną.
7. Tworzenie diety 
zbilansowanej, praca dietetyka.
8. Czym zajmuje się 
psycholog - zaburzenia w 
odżywianiu (anoreksja i bulimia),
analizowanie przyczyn 
powstawania stresu, uzależnienia,
praca psychoterapeuty
9. Praca lekarza – 
specjalności lekarskie,  
analizowanie zdjęć 
rentgenowskich kości, 
wykrywanie płaskostopia, 

Nauczyciel przedmiotu



słuchanie tonów serca obserwacja
zmian tętna
 i ciśnienia krwi podczas 
spoczynku, obserwacja odruchu 
kolanowego oraz mrużenia oczu i
wysiłku fizycznego, podstawowe 
badania, odczytywanie wyników 
badań, rodzaje chorób i ich 
wykrywanie, poznawanie 
przyrządów medycznych, na 
czym polega transplantacja 
tkanek i narządów
10. Misja pracowników 
oświaty zdrowotnej – 
przygotowanie informacji  na 
temat zapobiegania chorobom
11. Poznanie budowy i 
sposobu funkcjonowania układu 
narządów, analizowanie procesu 
powstawania głosu, omówienie 
roli nagłośni, ćwiczenia z głosem 
– wydawanie różnych dźwięków, 
właściwa emisja głosu, zawody , 
przy  których szczególnie należy 
zwracać uwagę na prawidłową 
emisje głosu, praca muzyka, 
wokalisty,   generowanie 
dźwięków o określonej 
częstotliwości za pomocą 
kamertonu, prawidłowy odbiór 
bodźców słuchowych
12.  Projekty edukacyjne - 
kształtowanie umiejętności pracy 
w grupie, rola poszczególnych 
członków, lidera
13. Podstawowe zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zdrowy tryb życia, aktywność 
fizyczna, odpowiednie 
przygotowanie miejsca pracy
14. Sposoby ochrony 
środowiska, monitorowanie stanu 
środowiska, oczyszczanie 
ścieków, praca w służbie ochrony 
środowiska
15. Pomoc 
niepełnosprawnym, wolontariat, 
praca w charakterze terapeuty, 
fizjoterapeuty



Wychowanie
przedszkolne

Zerówka 1. Kto pracuje na poczcie? 
2.Głęboko pod ziemią – 
poznajemy zawód górnika
3. Skąd się bierze chleb- 
poznajemy zawód piekarza.
4. Zawody naszych rodziców.
5. Kim jest nauczyciel ?

Nauczyciele wychowania
przedszkolnego      

Opracowała  
mgr Joanna Mośny


