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Program realizacji  

Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego  

w Szkole Podstawowej nr 217  

w roku szkolnym 2018/2019 

 

 
l.p. Tematyka 

działań 

Metody i formy 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne/ 

Realizatorzy 

Uczestnicy  Termin 

realizacji 

 

I półrocze  

 

1. Diagnoza 

potrzeb uczniów 

w zakresie 

doradztwa 

zawodowego 

 

Analiza ankiet 

przeprowadzonych 

na koniec roku 

szkolnego 

2018/2019 

koordynator; 

pedagog 

Uczniowie 

klas VIII 

IX 2018 

2. Stworzenie oraz 

udostępnianie 

uczniom i ich 

rodzicom bazy 

danych dot. 

Dostępnych 

szkół, sieci 

pomocy w 

zakresie 

doradztwa 

zawodowego 

 

Wydruki, strony 

www, 

informatory, 

gazetka 

zawodoznawcza 

koordynator, 

pedagog  

Uczniowie 

klas VII i 

VIII, 

rodzice 

Cały rok 

szkolny 

3. Spotkanie 

informacyjno – 

doradcze dla 

rodziców „Jak 

pomóc dziecku 

wybrać szkołę i 

zawód” 

rodziców 

Wykład, 

konsultacje 

indywidualne dla 

rodziców  

Doradca mobilny 

z WCIES – 

wykład; 

Doradcy 

zawodowi z 

Poradni 

Psychologiczno – 

Pedagogicznej nr 

23 - konsultacje; 

koordynator; 

wychowawcy 

klas VIII 

 

Rodzice 

klas VIII 

22.X. 

2018r. 

4. Warsztaty „Jak 

uczyć się 

skutecznie” 

Zajęcia 

warsztatowe. 

wychowawcy; 

realizator 

zewnętrzny 

 

Uczniowie 

klas IV 

oraz VII 

XI. 2018 

5. Realizacja cyklu 

zajęć 

Dodatkowe 10 

godzin dla klasy – 

koordynator, 

pedagog 

Uczniowie 

klas VIII 

XI.2018 – 

I.2019 
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obowiązkowych 

z zakresu 

doradztwa 

zawodowego w 

klasach VIII 

wg. załączonego 

rozkładu tematów 

dla klas VIII 

(scenariusze w 

załączniku). 

 

6. Poznawanie 

specyfiki 

dostępnych 

zawodów  

- zajęcia 

edukacyjne oraz 

 

- Wycieczki 

zawodoznawcze 

 

- wycieczka do 

Zespołu Szkół 

Hotelarsko – 

Gastronomicznych 

przy ul. 

Majdańskiej 

wychowawcy 

klas I - VI oraz 

wychowawcy 

klas VII – VIII 

 

 

wychowawcy 

klas VIII,  

koordynator, 

pedagog,  

Uczniowie 

klas I - VI 

oraz VII – 

VIII 

 

 

Uczniowie 

klas VIII 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

XI.2018 

 

 

 

 

 

7. Rozpoznawanie 

indywidualnych 

potrzeb oraz 

indywidualna 

praca z uczniem 

z zakresu 

psychoedukacji 

zawodowej 

Rozmowy z 

uczniami i ich 

rodzicami,  

wsparcie w 

Poradni 

Psychologiczno – 

Pedagogicznej  

nr 23 

 

pedagog, 

psycholog, 

doradca 

zawodowy w 

Poradni 

Psychologiczno – 

Pedagogicznej 

Uczniowie 

klas VII 

oraz VIII 

Cały rok 

szkolny wg 

zgłaszanych 

potrzeb 

8. Wsparcie 

zawodoznawcze 

uczniów z 

problemami 

zdrowotnymi 

Analiza 

dokumentacji 

uczniów,  

rozmowy z 

rodzicami, 

wsparcie Poradni 

Psychologiczno – 

Pedagogicznej. 

 

pedagog, 

psycholog, 

doradca 

zawodowy w 

Poradni 

Psychologiczno - 

pedagogicznej 

Uczniowie 

klas VII 

Cały rok 

szkolny wg 

zgłaszanych 

potrzeb 

9. Ewaluacja 

formatywna 

sondaż  koordynator, 

pedagog 

Uczniowie 

klas VII i 

VIII 

I. 2018 

 

II półrocze 

 

10. Tworzenie oraz 

udostępnianie 

uczniom i ich 

rodzicom bazy 

danych dot. 

Dostępnych  

Wydruki, strony 

www, 

informatory, 

gazetka 

zawodoznawcza 

koordynator, 

pedagog  

Uczniowie 

klas VII i 

VIII, 

rodzice 

Cały rok 

szkolny 
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szkół, sieci 

pomocy w 

zakresie 

doradztwa 

zawodowego 

 

11. Dostarczenie 

uczniom wiedzy 

nt. aktualnej 

oferty szkół 

ponadpodst.  w 

Warszawie 

 

Udział w Targach 

Edukacyjnych w 

Pałacu Kultury i 

Nauki 

koordynator, 

pedagog, 

wychowawcy 

klas VIII 

Uczniowie 

klas VIII 

II/III.2019 

12. Zapoznanie 

uczniów z 

procedurą 

rekrutacyjną do 

szkół oraz 

koordynowanie 

działań 

rekrutacyjnych 

 

- lekcje 

wychowawcze,  

- konsultacje 

indywidualne 

wychowawcy 

klas VIII 

Uczniowie 

klas VIII 

II półrocze 

roku szkol. 

2018/2019 

13. Realizacja cyklu 

zajęć 

obowiązkowych 

z zakresu 

doradztwa 

zawodowego w 

klasach VII. 

 

Dodatkowe 10 

godzin dla klasy – 

wg. załączonego 

rozkładu tematów 

dla klas VII 

(scenariusze w 

załączniku). 

koordynator, 

pedagog 

Uczniowie 

klas VII 

II półrocze 

roku szkol. 

2018/2019 

14. Poznawanie 

specyfiki 

dostępnych 

zawodów  

- zajęcia 

edukacyjne oraz 

- Wycieczki 

zawodoznawcze 

 

-wyjazd do 

Centrum 

Kształcenia 

Praktycznego 

 

wychowawcy 

klas I - VI oraz 

wychowawcy 

klas VII – VIII 

 

wychowawcy 

klas VII; 

koordynator, 

pedagog 

Uczniowie 

klas I - VI 

oraz VII – 

VIII 

 

Uczniowie 

klas VII 

Cały rok 

szkolny 

 

 

 

III.2018 wg 

możliwości 

i terminarza 

CKP 

15. Propagowanie 

wśród uczniów 

wiedzy 

zawodoznawczej 

- Warszawski 

Konkurs 

Zawodoznawczy 

„Mój wymarzony 

zawód” 

koordynator, 

pedagog, chętni 

nauczyciele 

Uczniowie 

klas V – 

VIII 

III – V. 

2019; wg 

terminarza 

określonego 

w 

regulaminie 

konkursu 

 

16. Rozpoznawanie 

indywidualnych 

Rozmowy z 

uczniami i ich 

pedagog, 

psycholog, 

Uczniowie 

klas VII 

Cały rok 

szkolny wg 
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potrzeb oraz 

indywidualna 

praca z uczniem 

z zakresu 

psychoedukacji 

zawodowej 

 

rodzicami,  

wsparcie w 

Poradni 

Psychologiczno – 

Pedagogicznej  

nr 23 

doradca 

zawodowy w 

Poradni 

Psychologiczno - 

Pedagogicznej 

oraz VIII zgłaszanych 

potrzeb 

17. Wsparcie 

zawodoznawcze 

uczniów z 

problemami 

zdrowotnymi. 

Analiza 

dokumentacji 

uczniów,  

rozmowy z 

rodzicami, 

wsparcie Poradni 

Psychologiczno – 

Pedagogicznej. 

 

pedagog, 

psycholog, 

doradca 

zawodowy w 

Poradni 

Psychologiczno – 

pedagogicznej 

Uczniowie 

klas VII 

Cały rok 

szkolny wg 

zgłaszanych 

potrzeb 

18. Ewaluacja 

końcowa 

Sondaż; rozmowy 

z uczniami 

 

koordynator; 

pedagog 

Uczniowie 

klas VII 

III/IV.2018 

 

 

 

Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań z zakresu doradztwa 

zawodowego to:  

• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 23 w Warszawie 

• Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń  

• Centrum Kształcenia Praktycznego 

• inne szkoły – min. Zespół Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych przy ul. Majdańskiej 

w Warszawie  

• Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy  

• zakłady pracy 


