
Program realizacji doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdyni

 na rok szkolny 2020/2021

Działania związane z realizcją doradztwa zawodowego

DZIAŁANIA TEMATYKA METODY
I FORMY

REALIZACJI

TERMIN OSOBY
ODPOWIEDZIAL-

NE

Współpraca z Radą Pedagogiczną Zapoznanie Rady 
Pedagogicznej             
z programem realizacji
doradztwa 
zawodowego na rok 
2020/2021.

wykład, dokument 'wrzesień 2020 doradca zawodowy

Uaktualnienie 
wewnątrzszkolnego 
systemu doradztwa 
zawodowego. 

dokument 'wrzesień 2020 doradca zawodowy

Opracowanie 
programu realizacji 
doradztwa 
zawodowego w SP 39 

dokument 'wrzesień 2020 doradca zawodowy

Inicjowanie kontaktów
z przedstawicielami 
instytucji rynku pracy, 
pracodawcami.

spotkania, 
wycieczki

cały rok 
szkolny 
2020/2021

doradca zawodowy, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotów

Współpraca                  
z instytucjami 
wspierającymi szkołę 
w działaniach 
doradczych.

spotkania, 
wycieczki

cały rok 
szkolny 
2020/2021

doradca zawodowy, 
pedagog

Stworzenie tablicy 
informacyjnej dla 
uczniów (gazetki 
dotyczącej doradztwa 
zawodowego) .

gazetka cały rok 
szkolny 
2020/2021

doradca zawodowy

Stworzenie gazetki 
tematycznej dla 
uczniów z zakresu 
psychologii, 
pedagogiki.

gazetka cały rok 
szkolny 
2020/2021

psycholog, pedagog

Aktualizowanie 
informacji  ‐
DORADZTWO 
ZAWODOWE, 
NAWIGATOR 8-
KLASISTY na stronie 
internetowej szkoły.

strona internetowa
szkoły

cały rok 
szkolny 
2020/2021

doradca zawodowy, 
nauczyciele 
biblioteki

Śledzenie zmian 
dotyczących 
doradztwa edukacyjno‐
zawodowego.

dokumenty, 
rozporządzenia

cały rok 
szkolny 
2020/2021

dyrektor, wszyscy 
nauczyciele

Realizacja zajęć           
z zakresu doradztwa 
zawodowego w klasie 
VII i VIII.

metody stosowane
przez nauczyciela,
doradcę

cały rok 
szkolny 
2020/2021

doradca zawodowy

Realizacja treści          metody stosowane cały rok nauczyciele 



z zakresu doradztwa 
edukacyjno – 
zawodowego na 
poszczególnych 
lekcjach 
przedmiotowych,         
w świetlicy szkolnej.

przez nauczycieli 
na poszczególnyh 
lekcjach, 
zajęciach, kąciki 

szkolny 
2020/2021

przedmiotów, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
świetlicy

Realizacja tematyki     
z zakresu doradztwa 
zawodowego w 
ramach lekcji 
wychowawczych.

zajęcia grupowe, 
warsztaty

cały rok 
szkolny 
2020/2021

wychowawcy klas

Udział uczniów           
w zajęciach 
rozwijających 
zainteresowania           
i zdolności.

koła 
zainteresowań, 
zajęcia dodatkowe

cały rok 
szkolny 
2020/2021

nauczyciele 
prowadzący koła 
zainteresowań

Szkolne koło 
wolontariatu, 
„Caritas”, SU.

koło wolontariatu,
SU

cały rok 
szkolny 
2020/2021

nauczyciele 
koordynatorzy 
szkolnego 
wolontariati i SU

Klub Mediatora mediacje w szkole cały rok 
szkolny 
2020/2021

nauczyciele -            
- mediatorzy

Wycieczki  wyjścia ‐
klasowe związane        
z treściami z zakresu 
doradztwa 
zawodowego. 

wyjścia, 
wycieczki

cały rok 
szkolny 
2020/2021

wychowawcy, 
nauczyciele, doradca
zawodowy

Dzień Talentów. występy, 
prezentacje 
talentów

'czerwiec 2021 nauczyciele 
koordynatorzy 

Udział uczniów           
w różnego rodzaju 
konkursach.

konkursy cały rok 
szkolny 
2020/2021

nauczyciele 
koordynatorzy 
konkursów

Targi edukacyjne. udział                    
w wydarzeniu

'kwiecień 2021 doraca zawodowy, 
wychowawcy klas 
VIII

Ewaluacja realizacji 
WSDZ.

sprawozdanie styczeń/
czerwiec 2021

doradca zawodowy

Współpraca z rodzicami Systematyczne 
przekazywanie wiedzy
o dziecku, jego 
umiejętnościach, 
zdolnościach, 
zainteresowaniach, 
predyspozycjach 
zawodowych.

rozmowy 
indywidualne

cały rok 
szkolny 
2020/2021

wychowawcy , 
doradca zawodowy

Pedagogizacja 
Rodziców: 
Jak wspomagać 

własne dziecko            
w rozwijaniu 
zainteresowań              
i uzdolnień?
Jak pomóc dziecku 

wybrać szkołę              

rozmowy 
indywidualne, 
zebrania, 
spotkania              
z 
przedstwicielami 
PPP 

cały rok 
szkolny 
2020/2021

wychowawcy , 
doradca zawodowy, 
psycholog, pedagog,
specjaliści z PPP 



i zawód? 
Ścieżki edukacyjne 

po ukończeniu szkoły 
podstawowej. 
Procedura 

rekrutacyjna do szkół 
ponadpodstawowych. 

Współpraca z uczniami Roczny Oddział Przygotowania Przedszkolnego

Spotkania 
z przedstawicielami 
różnych zawodów.

prelekcje cały rok szkolny 
2020/2021

wchowawca 
oddziału 
przedszkolnego

Wycieczki do miejsc 
pracy.

wyjścia, 
wycieczki

cały rok szkolny 
2020/2021

wchowawca 
oddziału 
przedszkolnego

Kąciki o tematyce 
doradztwa 
zawodowego.

kąciki 
tematyczne

cały rok szkolny 
2020/2021

wchowawca 
oddziału 
przedszkolnego

Klasy I - VIII

Szczegółowa tematyka
w zakresie obszarów: 
poznawanie własnych

zasobów:
 moje 
zainteresowania 
i predyspozycje
 moje mocne
 i słabsze strony
  prezentacja 
własnych talentów: 
 Dzień Talentów.‐

ankiety, 
kwestionariusze
 testy ‐
predyspozycji  ‐
prezentacje  ‐
inscenizacje 
(drama)  ‐
dyskusje, 
rozmowy, 
występy.

cały rok szkolny 
2020/2021

doradca zawodowy,
wychowawcy klas, 
nauczyciele 
przedmiotów

rynek edukacyjny; 
planowanie własnego 
rozwoju                        
i podejmowanie 
decyzji edukacyjno ‐
zawodowych: 

zdrowie                     
a planowanie dalszej 
ścieżki edukacyjnej 

co dalej? szkoła dla 
mnie.
 oferta edukacyjna, ‐
- rekrutacja  zasady,‐
- redagowanie 
dokumentów. 

pogadanki, 
filmy 
edukacyjne, 
prezentacje, dni 
otwarte szkół 
(informator 
szkół 
ponadpodstawo
wych), 
spotkania 
z absolwentami,
zajęcia               
w pracowni 
komputerowej, 
pisanie CV, listu
motywacyjnego
,podania 

cały rok szkolny 
2020/2021, II 
semestr

wychowawcy, 
doradca zawodowy,
poloniści

Wycieczki 
zawodoznawcze.

wyjścia do 
miejsc pracy

cały rok szkolny 
2020/2021

wychowawcy, 
doradca zawodowy

Spotkania z ludźmi 
rożnych zawodów. 

prelekcje cały rok szkolny 
2020/2021

wychowawcy, 
doradca zawodowy

Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań: 
1. Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna nr 3w Gdyni - indywidualne spotkania uczniów i rodziców                

z doradcą zawodowym.
2. Szkoły Ponadpodstawowe - Dni Otwarte, Targi szkół.
3. Miejska Biblioteka Publicznaw Gdyni na Obłużu.
4. Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni.


