
Program realizacji doradztwa zawodowego uwzględniający Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 
dla Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Krzymowie, w roku szkolnym 2020/2021 

Opracowali: pedagog: K. Zielińska – Szczepaniak ………….. nauczyciel: Agata Mrowicka ……………….     

Lp. Zadanie/działanie  

do realizacji 

Sposób realizacji Zamierzony efekt Termin Odpowiedzialni/ 

współodpowiedzialni

/partnerzy szkoły 

Uwagi 

1.  Rada Pedagogiczna  Szkoły 

Podstawowej  w Krzymowie 

-prezentacja Programu 

realizacji doradztwa 

zawodowego uwzględniający 

WSDZ 

Powołanie zespołu  

ds. PPP i doradztwa 

zawodowego. Zatwierdzenie 

dokumentów. 

Programu realizacji 

doradztwa zawodowego 

uwzględniający WSDZ 

VIII-IX 

2020 

konsultacje dyrektor, 

wicedyrektor, 

pedagog  

 

2.  Wzbogacanie bazy szkolnej 

w materiały 

zawodoznawcze 
 

 

Pozyskiwanie i zakup  

w porozumieniu  

z dyrektorem szkoły 

materiałów 

zawodoznawczych 

(ulotki, czasopisma, filmy).  

Wzbogacenie bazy 

szkoły 

(w miarę potrzeb).  

cały rok wicedyrektor, 

pedagog,  

Zespół ds. Pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej  

i doradztwa 

zawodowego 

 

3.  Psychoedukacja 

Rodziców 

(spotkania, 

prelekcje, 

konsultacje) 

 

Rozmowy indywidualne pedagoga  

z Rodzicami. 
 

Prelekcja: Rodzic doradcą swojego 

dziecka – spotkanie dla Rodziców klasy 

VIII z doradcą zawodowym Powiatowej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Ślesinie, Filia Konin (p. E. Zielińska) 
 

Porady, konsultacje zawodowe  

dla rodziców  z doradcą zawodowym 

poradni psychologiczno-pedagogicznej  

(p. Edyta Zielińska).  

Rodzic otrzyma 

informację na temat 

możliwości dalszego 

kształcenia swojego 

dziecka. 

 

 

17.11.2020 

lub po 

uzgodnieniu 

z PPP,  

w sytuacji 

potrzeby 

forma online 

poprzez 

platformę 

Microsoft 

Teams 

pedagog 

 

PPP– doradca 

zawodowy 

 

 
 

Adresaci 

 

Rodzice 

uczniów 

klasy 8 

 

  



Lp. Zadanie/ 

działanie  

do realizacji 

Sposób realizacji Zamierzony efekt Termin Odpowiedzialni/ 

współodpowiedzialni/p

artnerzy szkoły 

Uwagi 

4.  Podejmowanie 

zagadnień  

zawodo- 

znawczych 

0a: Zabawy edukacyjno-zawodowe  

z doradcą zawodowym w oddziale 

przedszkolnym/warsztaty: 

Podróż do zaczarowanej krainy zawodów. 

Uczeń otrzyma 

informację na temat 

możliwości dalszego 

kształcenia. 

 

Wstęp do edukacji 

zawodowej. 

 

Uczeń zostaje 

wprowadzany  

w podstawowe, 

najprostsze zagadnienia 

rynku pracy, ekonomii. 

styczeń-luty 

lub 

czerwiec 

2021 

pedagog 

 

PPP– doradca 

zawodowy 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Adresaci 
0a, 

klasy: 7,8 

 

 

 

 

 

 

  

klasa 7: warsztaty z doradcą PPP 

Poznaję siebie wybieram zawód. 

po 

uzgodnieniu 

maj-

czerwiec 

2021 

klasa7: konsultacje, porady z doradcą PPP  

z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego. 

klasa 8: zajęcia warsztatowe z doradcą PPP  

Lokalny i regionalny rynek edukacji  

i pracy.  

po 

uzgodnieniu 

styczeń-luty 

2021 

  

klasa 8: konsultacje, porady z doradcą PPP  

z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego. 

 

 

 

5.  Wytyczanie własnej 

drogi rozwoju  

Lekcje: 

wychowawcze, religii, WDŻ, 

WOS-u, techniki 

informatyki, zajęcia edukacyjno- 

wychowawcze w oddziale 

przedszkolnym oraz zajęcia  

w klasach 1-3 SP.  

 

Wprowadzanie 

młodego człowieka  

w realia życia 

społecznego, 

ekonomicznego 

i kulturowego. 

cały rok  wychowawcy, 

nauczyciele, 

bibliotekarz 

uczniowie 

6.  Badanie losów 

absolwentów 

Zbieranie danych przez 

wychowawców klas. 

 

 

Informacja dla 

dyrektora. 

VI, IX-XII 

2021 

wychowawcy  

absolwentów 

kontakty  

z  absolwentami 

 



Lp. Zadanie/działanie  

do realizacji 

Sposób realizacji Zamierzony efekt Termin Odpowiedzialni/ 

współodpowiedzialni/ 

partnerzy szkoły 

Uwagi 

7.  Wycieczki  

zawodoznawcze. 

Spotkania z osobami 

prezentującymi ciekawe 

zawody. 

Spotkania z pracownikami: poczty, 

Urzędu Gminy, policji, miejskiej 

biblioteki, zaprzyjaźnionych firmy 

z terenu gminy Krzymów 

i nie tylko (piekarnia, firma Kupiec itp.). 

 

Uczniowie poznają 

pracę  

w różnych 

zawodach. 

cały rok  wychowawcy 

nauczyciele, 

bibliotekarz, 

pedagog, partnerzy 

szkoły 

uczniowie  

8.  Zasady rekrutacji  

do  szkół 

ponadpodstawowych  

Omówienie dokumentacji 

i kryteriów przyjęć uczniów 

do szkół 

ponadpodstawowych. 

Uczniowie poprawnie 

zalogują się do wybranych 

szkół. 
  

III-VI 

2021  

pedagog 

wychowawcy  

 

klasa 8 

9.  Wspieranie ucznia  

w podejmowaniu 

decyzji związanej  

z dalszym 

kształceniem, wyborem 

zawodu 

 

  

Porady i  konsultacje 

pedagoga dla uczniów  

i Rodziców. 

 

Wskazywanie przez 

pedagoga możliwości 

skorzystania z przebadania 

dziecka w PPP u doradcy 

zawodowego-również dzieci 

z orzeczeniem. 

 

− uczniowie rozmawiają  

o swoich wątpliwościach, 

podejmują trafne decyzje 

dotyczące swojej 
przyszłości, 

− uczniowie skorzystają  

z konsultacji i badań  

u doradcy zawodowego,  

co ułatwi podjęcie decyzji  
o wyborze szkoły, zawodu 

  

cały rok  pedagog, 

wychowawcy, 

doradca zawodowy 

PPP 

Adresaci 
uczniowie 

Rodzice 

10.  Zapoznawanie uczniów 

kończących szkołę 

się z ofertą edukacyjną 

szkół 

ponadpodstawowych  

− wyjazdy na promocję 

szkół, 

− udział w lekcjach 

pokazowych 

− uczniowie przełamują strach, obawę 

przed rozpoczęciem nauki w szkołach  

na kolejnym etapie,  

− poznają specyfikę niektórych zawodów, 

− poznają dojazd i umiejscowienie szkół, 

które zamierzają wybrać w rekrutacji  

po 
uzgodnieniach  

pedagog uczniowie 

kończący 

szkołę 

Lp. Zadanie/działanie  

do realizacji 

Sposób realizacji Zamierzony efekt Termin Odpowiedzialni/ 

współodpowiedzialni

/partnerzy szkoły 

Uwagi 



11.  Pomoc uczniom  

w radzeniu sobie  

z sytuacją stresu   

Zajęcia/spotkania 

 z wychowawcą /pedagogiem 

Egzamin jako sytuacja trudna - 

wszystko o stresie 

przedegzaminacyjnym. 

− uczniowie poradzą sobie  

w sytuacji stresu 

egzaminacyjnego, 

− uczniowie lepiej panują nad 

swoimi emocjami 

III – V 

2021 

wychowawcy, specjaliści  

(zajęcia rewalidacyjne), 

pedagog  

 

12.  Ulotka dla Ucznia  

Ulotka dla Rodzica 

Uczeń/ulotka – Egzamin jako 

sytuacja trudna. 

Rodzic/ulotka – Jak pomóc dziecku 

zdającemu egzaminy zewnętrzne. 

− uczniowie lepiej panują nad swoimi 

emocjami, 

− uczniowie otrzymają wsparcie Rodzica, 

zrozumienie jego trudnej sytuacji 

III – IV 

2019 

pedagog 
 

13.  Udostępnianie uczniom 

ciekawych informacji  

z zakresu poradnictwa 

zawodowego 

Aktualizacja gazetek  

o tematyce  

zawodoznawczej. 

Ulotki dla uczniów. 

− umieszczanie ciekawych 

artykułów i informacji  

na gazetkach szkolnych,  

− przygotowywanie  

dla uczniów ulotek, 

− uczniowie chętnie oglądają  

i czytają zamieszczane teksty 

cały 

rok  

wychowawcy, pedagog  

we współpracy z doradcą 

zawodowym PPP, zespół 
ds. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  
i doradztwa zawodowego 

zainteresowani 

uczniowie  

14.  Rekrutacja rok 

2022/2023 

dla klasy 7 

Spotkanie z Rodzicami 

klasy 7 
Zebranie dla rodziców  

z pedagogiem – informacje 

dotyczące przygotowania 

uczniów do rekrutacji  

na rok szkolny 2022/2023 

− wprowadzenie  

w tematykę rekrutacji, 

− planowanie rodzinnych 

urlopów wakacyjnych  

w kontekście rekrutacji 

dziecka 

 

w miarę 

potrzeb, po 

uzgodnieniu  

pedagog, 

wychowawca 

Rodzice 

uczniów 

klasy 7 

15.  Ewaluacja Programu 

realizacji doradztwa 

zawodowego 

uwzględniającego 

WSDZ 

na posiedzeniu RP  

Zbieranie danych  

o realizacji WSDZ  

oraz Programu realizacji 

doradztwa zawodowego 

na terenie szkoły. 

Przekazanie radzie 

pedagogicznej 

zrealizowanych 

ważniejszych zadań  

oraz planowanych działań  

w kolejnym roku szkolnym. 

VI-VIII 

2021 

wicedyrektor, wychowawcy, 

Zespół ds. Pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej  

i doradztwa zawodowego 

Inf. o realizacji 

działań 

w sprawozdaniu 

pedagoga, raport 

z ewaluacji ppp 



16.  Realizacja 

elementów 

Programu 

Narodowego 

Banku Polskiego  

i Fundacji 

Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości 

„Ekonomia  

na co dzień”. 

1)  Włączanie treści programu  

„Ekonomia na co dzień” w lekcje 

WOSU-u, historii.  

Stałe  zajęcia dodatkowe  

z p. Ewą Ładecką. 

Udział 

realizatorów 

programu  

w szkoleniach  

i warsztatach. 

cały 

rok  

Ewa Ładecka,  

pedagog 
 

ODN  

 

zainteres. 

uczniowie  

 

Program obejmujący zagadnienia z zakresu edukacji 

ekonomicznej i doradztwa zawodowego.  

Realizacja podczas zajęć wspierających kreatywność, 

zajęć z wiedzy o społeczeństwie, zajęć z pedagogiem 

oraz bibliotecznych. 

17.  Realizacja  

innych programów 

i projektów 

z zakresu edukacji 

ekonomicznej  

i doradztwa 

zawodowego 

2)  „ABC-Ekonomii – czyli pierwsze kroki w świecie 

finansów” Fundacji CFF  

(Czepczyński Family Fundation). Projekt edukacyjny 

skierowany do przedszkolaków i uczniów klas 1-3, 

mający za zadanie upowszechnianie edukacji 

ekonomicznej i finansowej wśród dzieci najmłodszych. 

Realizacja podczas zajęć bibliotecznych. 

 

 

cały 

rok 
 

lub  
po uzgo- 
dnieniach   

p. Ewa Ładecka  

3)  „Finansoaktywni – edycja VI” program edukacyjny 

Ministerstwa Finansów. Misja: Planujemy budżet. 

Realizacja podczas zajęć z wiedzy o społeczeństwie. 

4)  „Finansoaktywni – edycja VII” program edukacyjny 

Ministerstwa Finansów. Misja: Podatki. To się opłaca.  

Realizacja podczas zajęć z wiedzy o społeczeństwie. 

5)  „Projekt z ZUS”, upowszechniający wiedzę  

o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół 

podstawowych. Realizacja podczas zajęć z wos-u. 

6)  „Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat?” 

Projekt edukacyjny Fundacji Uniwersytet Dzieci, 

wspierający uczniów w rozwijaniu kompetencji 

obywatelskich i społecznych.  

Realizacja podczas lekcji wychowawczych oraz zajęć  

z wiedzy o społeczeństwie. 

 



18.  Szkolenia/ 

pozyskiwanie 

bieżących informacji 

 

  

Udział w Sieci współpracy  

i samokształcenia nauczycieli – 

doradców zawodowych  
na terenie PPPP Ślesin. 
Inne – wg potrzeb.  

poszerzenie 

wiedzy  

i aktualizacja 

informacji  

z zakresu 

doradztwa 

cały 

rok  

wicedyrektor, 

pedagog 

wg potrzeb 

19.  Podmioty z którymi 

szkoła współpracuje 

przy realizacji działań  

− PPPP Ślesin, Filia Konin-doradca zawodowy 

− szkoły ponadpodstawowe z terenu Konina 

− szkoły ponadpodstawowe z powiatu konińskiego  

− ZSCKU Kościelec 

− Cech Rzemiosł Różnych w Koninie/Szkoła Branżowa 

− pracodawcy z terenu gminy 

− Urzędy z terenu gminy 

− inne wg  potrzeb  

współpraca bieżąca,  

wg potrzeb 

odpowiedzialny: 

pedagog 

 


