
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 2018/2019 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

Klasy 1 – 2 SP 

 

L.p. Zadanie Planowany 
termin 
realizacji 

Rodzaj aktywności Osoba 
odpowiedzialna 

1. Zapoznanie Rady 
Pedagogicznej z planem 
WSDZ na rok szk. 
2018/2019 

wrzesień Rada szkoleniowa Koordynator 
WSDZ 
Dyrektor szkoły 

2. Diagnozowanie mocnych 
stron, uzdolnień, potrzeb 
i predyspozycji uczniów. 

wrzesień  
październik 

 Testy, obserwacje, 
rozmowy 

Wychowawcy 
klas 
Beata Wylenżek 

3. Zdobywanie wiedzy z 
zakresu edukacji 
muzycznej. Zapoznanie z  
zawodami 
instrumentalistów i 
wokalistów.  

Raz w miesiącu  
Od października 
do czerwca 

„Mała Akademia 
Jazzu” – cykl 
audycji 
muzycznych 
propagujących 
różne gatunki 
muzyczne, takie 
jak: jazz, pop, soul, 
gospel. (klasy 1,2 
SP) 

Barbara Olczyk 
Anna Peterek 

4. Rozwijanie kompetencji 
kluczowych z zakresu 
edukacji informatycznej. 

10.10.2018 r. „Lekcja z panem 
tabletem”  - 
zajęcia 
multimedialne z 
zakresu 
kodowania. (klasy 
1, 2 SP + 
zaproszone 
przedszkole) 

Anna Peterek 

5. Rozwijanie kompetencji 
kluczowych z zakresu 
edukacji informatycznej, 
poznawanie siebie. 
 

11.10.2018 r. Ogólnopolski 
program 
„Technologie z 
klasą” – cykl zajęć 
realizowany w 
ramach edukacji 
wczesnoszkolnej. 
(klasa 1 SP) 

Anna Peterek 

6. Planowanie własnego 
rozwoju.  

23.10.2018 r. Zajęcia z zakresu 
edukacji 
wczesnoszkolnej: 

Anna Peterek 



Moja rodzina. 
Rozmowa na 
temat zawodów 
wykonywanych 
przez członków 
rodziny. 
Wybieranie 
najciekawszych 
zawodów. Zabawy 
dramowe.  
(klasa 1 SP) 

7. Świat zawodów i rynek 
pracy. 

Listopad 2018 r. Od uprawy do 
potrawy – udział w 
ekspedycji 
smaków. 
Warsztaty 
żywieniowe w 
TESCO. 
(klasa 1 SP) 

Anna Peterek 

8. Świat zawodów. Grudzień  
2018 r. 

Poznanie zawodu 
muzyka, 
prezentacja 
saksofonu, jako 
jednego z grupy 
instrumentów 
dętych 
drewnianych. 
(klasa 1 SP) 

Anna Peterek 

9. Zapoznanie nauczycieli z 
przykładowymi 
scenariuszami zajęć 
związanych z 
prowadzeniem doradztwa 
zawodowego na różnych 
przedmiotach i godzinach 
wychowawczych. 

4.12.2018 r. Konferencja 
szkoleniowa RP z 
pracownikami 
Poradni Psych.-
Pedagogicznej na 
temat doradztwa 
zawodowego 

Beata Wylenżek 
 
 
 
 
 

 

10. Podejmowanie działań w 
sytuacjach zadaniowych, 
zdobywanie nowych 
umiejętności, planowanie 
działań grupy. 

Styczeń 2019 r. Zorganizowanie 
Koncertu 
Noworocznego z 
udziałem uczniów i 
zaproszonych 
gości dla 
społeczności 
lokalnej. 

Anna Peterek 

11. Rozwijanie umiejętności i 
zainteresowań, 
zdobywanie nowych 

Kwiecień  
2019 r. 

„Majsterkowo” – 
warsztaty 
techniczne w 

Anna Peterek 



umiejętności. sklepie Castorama 
(klasa 1 SP) 
 

13. Poznawanie zawodów, 
ścieżek kształcenia  

cały rok szkolny 
 
godziny 
wychowawcze 
 
zastępstwa 

Udział w 
wycieczkach 
organizowanych 
do różnych 
instytucji, 
spotkania z 
przedstawicielami 
różnych zawodów 

wychowawcy 
klas 
 
Beata Wylenżek 

14. Rozwijanie aktywności i 
zainteresowań uczniów w 
ramach wolontariatu oraz 
zajęć pozalekcyjnych  

cały rok szkolny Akcje 
charytatywne, 
wolontariat, 
prowadzenie zajęć 
z dziećmi ze 
świetlicy szkolnej, 
zajęcia dla 
uzdolnionych. 

opiekun 
wolontariatu, 
ksiądz 
 
 
nauczyciele 
wychowawcy 
klas 
 

 
15. 

Udostępnianie książek, 
poradników, czasopism, 
stron internetowych z 
zakresu poradnictwa 
zawodowego 

cały rok szkolny Działalność 
biblioteki szkolnej, 
Szkolnego Ośrodka 
Kariery 

Maria Osika 
 
Beata Wylenżek 

16. Organizowanie porad, 
konsultacji dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli  

cały rok szkolny Według potrzeb Wychowawcy 
klas 
Beata Wylenżek 

17. Informowanie o 
założeniach i celach 
poradnictwa 
zawodowego, 
przekazywanie informacji 
dotyczących kształcenia 
zawodowego 

cały rok szkolny Tablica 
informacyjna, 
zakładka na 
stronie 
internetowej 
szkoły dotycząca 
doradztwa 
zawodowego 

Wychowawcy 
klas 
Beata Wylenżek 
 
Janusz Janczyk 

18. Organizowanie spotkań z 
doradcami zawodowymi z 
PPP, MBP i PUP 

cały rok szkolny Według potrzeb Beata Wylenżek 

19. Monitorowanie na 
bieżąco realizacji działań 
WSDZ 
 

cały rok szkolny Zapisy w 
dziennikach 

Dyrektor szkoły 

20. Ewaluacja dotycząca 
realizacji WSDZ 

czerwiec  Spotkanie Rady 
Pedagogicznej 
(zaplanowanie 
wspólnych działań) 

Koordynator 
WSDZ  
Dyrektor szkoły 



 


