
PROGRAM REALIZACJI WSDZ DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

Tematyka działań Metody i formy realizacji Oddziały Terminy 

realizacji 

działań 

Osoby 

odpowiedzialne za 

realizację działań 

Podmioty,                          

z którymi szkoła 

współpracuje przy 

realizacji działań 

Poznawanie 

własnych zasobów  

 „Moje profesjonalne 

portfolio” - autoanaliza 

własnych zasobów 

I-III rok szkolny 

2020/2021 

wychowawcy, 

doradca zawodowy, 

nauczyciele 

 

 „Moje ciało a praca” - 

zajęcia grupowe dot. oceny 

stanu zdrowia w kontekście 

pracy 

I-III listopad 2020 wychowawcy, 

doradca zawodowy, 

pielęgniarka 

 

 „Mogę i potrafię” - 

diagnoza możliwości               

i ograniczeń                          

w kontekście wykonywania 

zadań zawodowych- 

zajęcia grupowe 

II-III grudzień 2020 wychowawcy, 

doradca zawodowy, 

pielęgniarka 

przedsiębiorcy, 

pracodawcy, zakłady 

pracy 

 „Przyszłość zależy ode 

mnie” - rozmowy doradcze   

nt. predyspozycji 

zawodowych 

III rok szkolny 

2020/2021 

doradca zawodowy, 

psycholog, pedagog 

poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna 

 „W życiu najważniejsze 

jest...” - zajęcia dot. 

systemu wartości w 

kontekście etyki 

zawodowej 

I-III rok szkolny 

2020/2021 

doradca zawodowy pracodawcy,  

Systematyczne 

przekazywanie wiedzy o 

wychowance, jego 

umiejętnościach, 

zdolnościach, 

zainteresowaniach, 

predyspozycjach 

I-III terminarz 

zebrań                

z rodzicami 

wychowawca, 

doradca zawodowy, 

nauczyciele 

 

Świat zawodów i 

rynek pracy   

„Ja i rynek pracy”- zajęcia  

nt. zasad na rynku pracy 

I-III październik-

grudzień 2020 

doradca zawodowy  UP 

„Rozmowa kwalifikacyjna 

od A do Z” – zajęcia 

grupowe 

III marzec 2021 doradca zawodowy, 

pedagog, 

wychowawcy 

pracodawcy,  

 

„Nie jestem sam” – zajęcia  

nt. instytucji wspierających                    

w doradztwie zawodowym 

I-III kwiecień 2021 doradca zawodowy, 

pedagog 

 UP, poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna 



Rynek edukacyjny                 

i uczenie się przez 

całe życie  

 „Szkoła to nie wszystko” – 

zajęcia      nt. doskonalenia 

zawodowego formalnego, 

pozaformalnego                     

i nieformalnego  

I październik-

grudzień 2020 

doradca zawodowy, 

pedagog 

 

 „Uczenie się przez całe 

życie” - prezentacja 

multimedialna krajowego                                

i europejskiego systemu 

kwalifikacji 

I-III maj 2021 doradca zawodowy  

 „Wolontariat wstępem do 

zawodu” 

Praca w Szkolnym Kole 

Wolontariatu 

Zajęcia kompetencji 

społecznych                                      

i zawodowych 

I-III rok szkolny 

2020/21 

Opiekunowie koła 

wolontariatu 

 

Planowanie 

własnego rozwoju                           

i podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno-

zawodowych  

„Droga do sukcesu” – 

zajęcia  dot. tworzenia 

indywidualnego planu 

działania w kontekście 

pracy, zawodu, dalszej 

nauki 

III Styczeń-maj 

2021 

doradca zawodowy,  

wychowawcy,  

nauczyciele 

poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna 

 

 

 

 

 

 


