
PROGRAM REALIZACJI WSDZ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 KLAS VIII W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

Tematyka 

działań 

Metody i formy  

realizacji 

Terminy 

realizacji 

działań 

Osoby 

odpowiedzialne za 

realizację działań 

Podmioty,                          

z którymi szkoła 

współpracuje przy 

realizacji działań 

Poznawanie 

własnych 

zasobów  

1. „W zdrowym ciele, zdrowy 

duch” - zajęcia  dot. samooceny 

stanu zdrowia psychicznego                       

i fizycznego  

wrzesień- 

grudzień 2020 

 

wychowawcy, 

pielęgniarka szkolna 

 

2. Konsultacje indywidualne dot. 

zainteresowań, zdolności, 

uzdolnień, kompetencji, 

predyspozycji zawodowych 

rok szkolny 

2020/2021 

doradca zawodowy,  
pedagog, psycholog’ 
wychowawcy, 
nauczyciele 

poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna 

3. Rozmowy doradcze dot. 

możliwości i ograniczeń                          

w zakresie wykonywania zadań 

zawodowych  

rok szkolny 

2020/2021 

doradca zawodowy, 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

 

4. „Moja hierarchia wartości” - 

projekt  realizowany w ramach 

godzin z wychowawcą 

rok szkolny 

2020/2021 

wychowawcy  

5. Systematyczne przekazywanie 

wiedzy   o dziecku, jego 

umiejętnościach, zdolnościach, 

zainteresowaniach, 

predyspozycjach zawodowych 

terminarz 

zebrań                

z rodzicami 

wychowawcy, 

doradca zawodowy 

  

 

6. Spotkanie dotyczące oferty szkół 

ponadpodstawowych                          

i zasad rekrutacji 

terminarz 

zebrań              

z rodzicami 

doradca zawodowy  

wychowawcy 

szkoły 

ponadpodstawowe 

Świat zawodów                        

i rynek pracy  

1. „Świat wokół nas” - wizyty 

studyjne/wizyty online celem 

porównania własnych zasobów                         

i preferencji                                     

z wymaganiami rynku pracy                     

i oczekiwaniami pracodawców 

styczeń-maj 

2021 

wychowawcy, 

nauczyciele 

pracodawcy,  

2. „Pierwsze wrażenie” - trening 

umiejętności społecznych - zajęcia                   

z autoprezentacji  

listopad-

grudzień 2020 

doradca zawodowy, 

psycholog 

poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna 

3. „Fair play” - etyka zawodu... 

spotkania  z przedstawicielami 

zawodów 

rok szkolny 

2020/2021 

Wychowawcy 

rodzice 

rodzice 



Rynek 

edukacyjny              

i uczenie się 

przez całe życie  

1. „I co dalej?” - zajęcia grupowe - 

analiza ofert szkół 

ponadpodstawowych   i szkół 

wyższych pod względem 

możliwości dalszego kształcenia  

rok szkolny 

2020/2021 

terminarz 

zebrań                 

z rodzicami 

wychowawcy, 

doradca zawodowy 

UP 

2. Zajęcia grupowe - zapoznanie z 

zasadami rekrutacji do 

poszczególnych szkół 

ponadpodstawowych  

rok szkolny 

2020/2021 

 

wychowawcy, 

doradca zawodowy 

szkoły 

ponadpodstawowe, 

kuratorium oświaty, 

organ prowadzący 

3. Udział uczniów  w dniach 

otwartych 

II semestr 

2021 

doradca zawodowy, 

wychowawcy, 

pedagog 

szkoły 

ponadpodstawowe 

Planowanie 

własnego 

rozwoju i 

podejmowanie 

decyzji 

edukacyjno-

zawodowych  

 

1. Konsultacje indywidualne - 

motywowanie uczniów do udziału 

w olimpiadach    i konkursach 

przedmiotowych celem planowania 

dalszej ścieżki edukacyjnej 

rok szkolny 

2020/2021 

doradca zawodowy, 

wychowawcy, 

pedagog, 

nauczyciele 

 

2. „Być kowalem własnego losu” - 

rozmowy doradcze dot. celów                    

i planów edukacyjno-zawodowych 

rok szkolny 

2020/2021 

 

doradca zawodowy, 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

poradnia 

psychologiczno-

pedagogiczna,  

3. „Wespół w zespół” – prezentacja 

multimedialna dot. instytucji 

wspierających w wyborze ścieżki 

edukacyjno-zawodowej 

prowadzonej w ramach godziny                  

z wychowawcą i zajęć grup 

wychowawczych 

wrzesień-

grudzień 2020 

wychowawcy  

 

 

 

 

 


