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 I. Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, (Dz.U. 2017 poz. 59).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach, (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z  dnia 9 czerwca 2017 r.  w sprawie zasad udzielania i  organizacji  pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 

5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla

szkoły policealnej; 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i

młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 )

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z

2001 r., nr 61 poz.624). 

8.Statut Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. J. Korczaka w Częstochowie  



II. Podstawowe pojęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System powinien

określać: role i zadania doradcy w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, formy i metody pracy.(opr.

A. Łukaszewicz).

Doradca zawodowy

Osoba do zadań której należy:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, jako podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub

pedagogami, programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, oraz koordynacja jego realizacji;

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli  wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji

działań określonych w programie WSDZ

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja

i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

Koordynator doradztwa edukacyjno-zawodowego

Osoba, do zadań której należy w szczególności:

 koordynowanie  działalności  informacyjno-doradczej  realizowanej  przez  szkołę,  w  tym  gromadzenie,  aktualizacja  i  udostępnianie

informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
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 opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami

lub pedagogami, programu WSDZ,

 wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji

działań określonych w programie WSDZ

Preorientacja zawodowa

Działania mające na celu wstępne zapoznanie dzieci  z  wybranymi zawodami  oraz  pobudzanie i  rozwijanie ich zainteresowań i  uzdolnień.

(Rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego)

Orientacja zawodowa

Działania  mające  na  celu  zapoznanie  uczniów  z  wybranymi  zawodami,  kształtowanie  pozytywnych  postaw  wobec  pracy  i  edukacji  oraz

pobudzanie,  rozpoznawanie  i  rozwijanie  zainteresowań  i  uzdolnień  uczniów.  (Rozporządzenie  MEN  z  dnia  16  sierpnia  2018  r.  w  sprawie

doradztwa zawodowego)

Doradztwo zawodowe

Działania  mające  na  celu  wspieranie  uczniów  w  procesie  przygotowania  ich  do  świadomego  i  samodzielnego  wyboru  kolejnego  etapu

kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i

rynku pracy.  (Rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego)

Zawód

Wewnętrznie  spójny  system  czynności  wymagający  określonych  kwalifikacji,  wykonywanych  w  uregulowany  sposób  i  systematycznie,

stanowiący  podstawę  utrzymania  i  zapewniający  pozycję  w  społeczeństwie.(por.:  J.  Szczepański:  Czynniki  kształtujące  zawód  i  strukturę

zawodową. Socjologia zawodów. (1965) KiW.)
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III. Założenia:

Podejmowanie dostosowanych działań dydaktyczno - wychowawczych mających na celu stworzenie jednolitego systemu koncepcji  orientacji  zawodowej
skierowanych do wszystkich uczniów;

Kształtowanie u uczniów proaktywnej postawy wobec edukacji i pracy;

Pomoc uczniom w samopoznaniu, w kształtowaniu pozytywnej motywacji do nauki, zdobywaniu informacji o możliwościach rozwoju osobistego, edukacji,
zawodach i rynku pracy;

Wspieranie rodziców w poznawaniu własnego dziecka, w pełnieniu roli doradcy dziecka, w zdobywaniu informacji o rodzajach szkół oraz o instytucjach, które
udzielają pomocy w planowaniu i podejmowaniu decyzji dotyczących dalszej drogi życiowej, kształcenia i ścieżki zawodowej;

Wspieranie nauczycieli szkoły w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego. Udostępnianie im materiałów do prowadzenia zajęć z klasą,
pomoc  w zdobywaniu informacji o instytucjach świadczących pomoc z zakresu doradztwa zawodowego;

IV. Cel:

Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej, drogi dalszego kształcenia oraz drogi rozwoju osobistego poprzez 
realizację treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dostosowanych do etapu edukacyjnego oraz poziomu funkcjonowania 
uczniów, ich możliwości i potrzeb.

V. Funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka 

Osoby odpowiedzialne za realizację 

  dyrektor szkoły

  szkolny koordynator doradztwa zawodowego

  doradca zawodowy 

 Osoby współuczestniczące
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 pedagog szkolny, psycholog

 wychowawcy klas,

 rodzice,

 nauczyciele,

 bibliotekarz

 nauczyciele, wychowawcy świetlicy,

 specjaliści,

 instytucje zajmujące się kształtowaniem kariery zawodowej, (CIZ, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna )

 instytucje współpracujące, urzędy, fundacje, stowarzyszenia, szkoły branżowe i inne, prywatni przedsiębiorcy, rodzice.

VI. Formy i metody  pracy, realizacja

Realizowanie założeń WSDZ odbywa się poprzez:

 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z kształcenia ogólnego.

 Zajęcia  służące rozbudzeniu świadomości  konieczności  planowania  własnego rozwoju i  kariery  zawodowej,  umożliwiające poznanie

siebie i swoich predyspozycji zawodowych, jak również warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej 

i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem. 

 Udostępnianie informacji o zawodach, szkołach. 

 Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. 

 Udzielanie indywidualnych porad uczniom. 
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 Udział uczniów w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych.

 Organizowanie wycieczek i wizyt zawodoznawczych oraz konkursów

 Udział w przedsięwzięciach środowiskowych, takich jak: Targi Edukacyjne, Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych itd..

 Punkt konsultacyjny z doradcą zawodowym z CIZ

 Spotkania z rodzicami z doradcą zawodowym 

Metody w poradnictwie grupowym najczęściej stosowane w pracy doradczej to: 

 Aktywizujące problemowe - burza mózgów, dyskusja,debata. 

 Metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról. 

 Metody audiowizualne - filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy multimedialne, prezentacje multimedialne. 

 Treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki. 

Metody pracy indywidualnej

 Doradztwo indywidualne w szkole.

Treści, formy oraz metody pracy, a także wybór podmiotów wspierających realizację Programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa

Zawodowego zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb, a także możliwości uczniów poszczególnych klas. Głównym dostosowaniem,

przez  pryzmat  którego  stworzono  program,  jest  potraktowanie  tematyki  doradztwa  zawodowego  dla  uczniów  z  niepełnosprawnością

intelektualną jako kierunek rozwoju osobistego oraz drogowskaz, który ma ich prowadzić w odpowiednie rejony rynku pracy oraz wskazywać
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możliwość korzystania z usług poszczególnych grup zawodowych. Spojrzenie na zagadnienie doradztwa edukacyjno – zawodowego pod tym

kątem jest nieodłącznie związane z intencją udzielania wsparcia również tym uczniom, którzy nie będą w stanie rozwinąć swojej aktywności

zawodowej  w sposób umożliwiający  otrzymanie  stałego zatrudnienia  lub kontynuowania  nauki  na  kolejnych  szczeblach  edukacji.  Ponadto

dążeniem szkoły w zakresie realizacji doradztwa zawodowego jest skupienie się na rozwijaniu u uczniów życiowej zaradności, umożliwianie im

zdobycia  wiedzy  na  temat  identyfikowania  osób  wykonujących  określone  zawody  i  instytucji,  które  wspomogą  ich  w  codziennym

funkcjonowaniu osobistym i społecznym oraz ukazanie w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy.

VII. Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

Ewaluacja  jest  konieczna  by  działania  szkoły  były  zgodne  z  oczekiwaniami  i  potrzebami  uczniów.  Będzie  ona  przeprowadzana  poprzez

obserwacje i spostrzeżenia wychowawców oraz nauczycieli pracujących z uczniami na zajęciach lekcyjnych i w trakcie realizacji planowanych

działań. Wnioski oraz uwagi znajdą miejsce w sprawozdaniu z realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Opracowała Magdalena Ptak
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PROGRAM REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO

Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 23

Rok szkolny 2022/2023
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Oddział: Ia Wychowawca: Ewa Korna

L.P. Tematyka działań Formy i  metody realizacji Terminy
realizacji

Osoby odpowiedzialne za
realizację

Podmioty
współpracujące

1. Moje mocne strony. Dzień Kropki – moje mocne strony – 
swobodne wypowiedzi uczniów, 
karty pracy, czytanie tekstu „Kropka” 
przez nauczyciela, oglądanie filmu 
„Kropka” – funkcj. os. i społ., zaj. 
rozw. kreat. (m.p. – słowna, 
praktycznego działania, f.p. – 
indywidualna i zbiorowa).

Wrzesień 
2022 r.

E. Korna Pedagog
i psycholog 
szkolny

2. Nasza Pani.
Święto Edukacji Narodowej. 

Poznanie zawodu nauczyciela. Jakie 
są jego obowiązki? Co robi 
nauczyciel?
„Nasza Pani” –opisywanie swojej 
pani nauczycielki, rysowanie 
portretu pani wychowawczyni – zaj. 
rozw. kreat., (m.p. – słowna, 
oglądowa; f.p. – zbiorowa).

Październik 
2022 r.

E. Korna ---

3. Na zakupach. Poznanie 
zawodu sprzedawcy w 
sklepie.

Wyjście do sklepu, poznanie zawodu 
sprzedawcy, kasjera 
w sklepie – funkcj. os. i społ. (m.p. – 
słowna, oglądowa, pokaz; f.p. – 
zbiorowa).

Listopad 
2022 r. 

E. Korna Sklep osiedlowy

4. Zawód – bileter  w teatrze. Wyjście do Teatru im. A. Mickiewicza
–  (m.p. – oglądowa; f.p.  zbiorowa).

Grudzień 
2022 r. 

E. Korna Teatr im. 
A. Mickiewicza 
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w Częstochowie

5. Bezpieczne ferie. Kto dba o 
nasze bezpieczeństwo? – 
poznajemy zawód policjanta.

Zajęcia tematyczne, karty pracy 
dotyczące bezpieczeństwa na śniegu 
i lodzie –  funkcj. os. i społ. (m.p. – 
słowna; f.p. – zbiorowa).

Styczeń 
2023 r. 

E. Korna ---

6. Ja też mogę być artystą. 
Poznanie zawodu artysty.

Poznawanie dzieł wielkich malarzy i 
kompozytorów. Oglądanie obrazów 
na ilustracjach i słuchanie utworów 
muzycznych. Opisywanie zawodu 
artysty – zaj. rozw. kreat. (m.p. – 
oglądowa, słowna, pokaz; f.p – 
zbiorowa).

Luty 2023 r. E. Korna ---

7. Uczymy się poprzez działanie. Wykonanie zdrowego II śniadania – 
zajęcia praktyczne (m.p. – słowna, 
oglądowa, praktycznego działania; 
f.p. – indywidualna, grupowa, 
zbiorowa).

Marzec 
2023 r.

E. Korna ---

8. „Bo to bardzo ważna rzecz, 
żeby zdrowe zęby mieć”. 
Poznajemy zawód 
stomatologa.

Zajęcia tematyczne nt dbania 
o higienę jamy ustnej, zasady 
i technika mycia zębów –ćwiczenia 
praktyczne. Oglądanie filmu 
o pracy stomatologa - funkcj. os. 
i społ. (m.p. – słowna, oglądowa; f.p. 

Kwiecień 
2023 r.

E. Korna ---
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– zbiorowa).

9. Święto strażaka. Praca 
strażaka

Słuchanie tekstu „Jak Wojtek został 
strażakiem”– wykonanie pracy 
plastycznej – zaj. rozw. kreat. (m.p. – 
praktycznego działania; f.p. – 
indywidualna).

Maj 2023 r. E. Korna ---

10. Święto książki. Lekcja 
biblioteczna. 

Wyjście na lekcję biblioteczną do 
biblioteki szkolnej – funkcj. os. 
i społ. (m.p – słowna; f.p – 
indywidualna, zbiorowa).

Czerwiec 
2023 r. 

E. Korna Biblioteka szkolna

Opracowała: Ewa Korna
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Oddział: III L / IL Wychowawca: Beata Lubaszewska

L.P. Tematyka działań Formy i metody realizacji Terminy
realizacji

Osoby odpowiedzialne za
realizację

Podmioty
współpracujące

1. Moje mocne strony. Dzień Kropki – moje mocne strony – 
swobodne wypowiedzi uczniów, 
karty pracy, czytanie tekstu „Kropka” 
przez nauczyciela, oglądanie filmu 
„Kropka” – edukacja wczesnoszkolna 
(m.p. – słowna, praktycznego 
działania, f.p. – indywidualna i 
zbiorowa).

Wrzesień 
2022 r.

B. Lubaszewska Pedagog
i psycholog 
szkolny

2. Nasza Pani.
Święto Edukacji Narodowej. 

Poznanie zawodu nauczyciela. Jakie 
są jego obowiązki? Co robi 
nauczyciel?
„Nasza Pani” –opisywanie swojej 
pani nauczycielki, rysowanie portretu
pani wychowawczyni – edukacja 
wczesnoszkolna (m.p. – słowna, 
oglądowa; f.p. – zbiorowa).

Październik 
2022 r.

B. Lubaszewska ---

3. Na zakupach. Poznanie 
zawodu sprzedawcy w 
sklepie.

Wyjście do sklepu, poznanie zawodu 
sprzedawcy, kasjera w sklepie – 
edukacja wczesnoszkolna (m.p. – 
słowna, oglądowa, pokaz; f.p. – 
zbiorowa).

Listopad 
2022 r. 

B. Lubaszewska Sklep osiedlowy
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4. Zawód – bileter w teatrze. Wyjście do Teatru im. A. Mickiewicza
– edukacja wczesnoszkolna (m.p. – 
oglądowa; f.p.  zbiorowa).

Grudzień 
2022 r. 

B. Lubaszewska Teatr im. 
A. Mickiewicza 
w Częstochowie

5. Bezpieczne ferie. Kto dba o 
nasze bezpieczeństwo? – 
poznajemy zawód policjanta.

Zajęcia tematyczne, karty pracy 
dotyczące bezpieczeństwa na śniegu 
i lodzie – edukacja wczesnoszkolna 
(m.p. – słowna; f.p. – zbiorowa).

Styczeń 
2023 r. 

B. Lubaszewska ---

6. Ja też mogę być artystą. 
Poznanie zawodu artysty.

Poznawanie dzieł wielkich malarzy i 
kompozytorów. Oglądanie obrazów 
na ilustracjach i słuchanie utworów 
muzycznych. Opisywanie zawodu 
artysty – edukacja wczesnoszkolna 
(m.p. – oglądowa, słowna, pokaz; f.p 
– zbiorowa).

Luty 2023 r. B. Lubaszewska ---

7. Uczymy się poprzez działanie. Wykonanie zdrowego II śniadania – 
zajęcia praktyczne - edukacja 
wczesnoszkolna (m.p. – słowna, 
oglądowa, praktycznego działania; 
f.p. – indywidualna, grupowa, 
zbiorowa).

Marzec 
2023 r.

B. Lubaszewska ---

8. „Bo to bardzo ważna rzecz, 
żeby zdrowe zęby mieć”. 
Poznajemy zawód 

Zajęcia tematyczne nt dbania 
o higienę jamy ustnej, zasady 
i technika mycia zębów –ćwiczenia 

Kwiecień 
2023 r.

B. Lubaszewska ---
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stomatologa. praktyczne. Oglądanie filmu 
o pracy stomatologa - edukacja 
wczesnoszkolna (m.p. – słowna, 
oglądowa; f.p. – zbiorowa).

9. Święto strażaka. Praca 
strażaka

Słuchanie tekstu „Jak Wojtek został 
strażakiem” – wykonanie pracy 
plastycznej – edukacja 
wczesnoszkolna (m.p. – praktycznego
działania; f.p. – indywidualna).

Maj 2023 r. B. Lubaszewska ---

10. Święto książki. Lekcja 
biblioteczna. 

Wyjście na lekcję biblioteczną do 
biblioteki szkolnej – edukacja 
wczesnoszkolna (m.p – słowna; f.p – 
indywidualna, zbiorowa).

Czerwiec 
2023 r. 

B. Lubaszewska Biblioteka szkolna

 Opracowała: Beata Lubaszewska
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Oddział: II a Wychowawca: Katarzyna Kała

L.P. Tematyka działań Formy i  metody realizacji Terminy
realizacji

Osoby odpowiedzialne za
realizację

Podmioty
współpracujące

1. Moje mocne strony. Dzień Kropki – moje mocne strony – 
swobodne wypowiedzi uczniów, 
karty pracy, czytanie tekstu „Kropka” 
przez nauczyciela, oglądanie filmu 
„Kropka” – funkcj. os. i społ., zaj. 
rozw. kreat. (m.p. – słowna, 
praktycznego działania, f.p. – 
indywidualna i zbiorowa).

Wrzesień 
2022 r.

K. Kała Pedagog
i psycholog 
szkolny

2. Nasza Pani.
Święto Edukacji Narodowej. 

Poznanie zawodu nauczyciela. Jakie 
są jego obowiązki? Co robi 
nauczyciel?
„Nasza Pani” –opisywanie swojej 
pani nauczycielki, rysowanie 
portretu pani wychowawczyni – zaj. 
rozw. kreat., (m.p. – słowna, 
oglądowa; f.p. – zbiorowa).

Październik 
2022 r.

K. Kała ---

3. Na zakupach. Poznanie 
zawodu sprzedawcy w 
sklepie.

Wyjście do sklepu, poznanie zawodu 
sprzedawcy, kasjera 
w sklepie – funkcj. os. i społ. (m.p. – 
słowna, oglądowa, pokaz; f.p. – 
zbiorowa).

Listopad 
2022 r. 

K. Kała Sklep osiedlowy

4. Zawód – bileter  w teatrze. Wyjście do Teatru im. A. Mickiewicza
–  (m.p. – oglądowa; f.p.  zbiorowa).

Grudzień 
2022 r. 

K. Kała Teatr im. 
A. Mickiewicza 
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w Częstochowie

5. Bezpieczne ferie. Kto dba o 
nasze bezpieczeństwo? – 
poznajemy zawód policjanta.

Zajęcia tematyczne, karty pracy 
dotyczące bezpieczeństwa na śniegu 
i lodzie –  funkcj. os. i społ. (m.p. – 
słowna; f.p. – zbiorowa).

Styczeń 
2023 r. 

K. Kała ---

6. Ja też mogę być artystą. 
Poznanie zawodu artysty.

Poznawanie dzieł wielkich malarzy i 
kompozytorów. Oglądanie obrazów 
na ilustracjach i słuchanie utworów 
muzycznych. Opisywanie zawodu 
artysty – zaj. rozw. kreat. (m.p. – 
oglądowa, słowna, pokaz; f.p – 
zbiorowa).

Luty 2023 r. K. Kała ---

7. Uczymy się poprzez działanie. Wykonanie zdrowego II śniadania – 
zajęcia praktyczne (m.p. – słowna, 
oglądowa, praktycznego działania; 
f.p. – indywidualna, grupowa, 
zbiorowa).

Marzec 
2023 r.

K. Kała ---

8. „Bo to bardzo ważna rzecz, 
żeby zdrowe zęby mieć”. 
Poznajemy zawód 
stomatologa.

Zajęcia tematyczne nt dbania 
o higienę jamy ustnej, zasady 
i technika mycia zębów –ćwiczenia 
praktyczne. Oglądanie filmu 
o pracy stomatologa - funkcj. os. 
i społ. (m.p. – słowna, oglądowa; f.p. 

Kwiecień 
2023 r.

K. Kała ---
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– zbiorowa).

9. Święto strażaka. Praca 
strażaka

Słuchanie tekstu „Jak Wojtek został 
strażakiem”– wykonanie pracy 
plastycznej – zaj. rozw. kreat. (m.p. – 
praktycznego działania; f.p. – 
indywidualna).

Maj 2023 r. K. Kała ---

10. Święto książki. Lekcja 
biblioteczna. 

Wyjście na lekcję biblioteczną do 
biblioteki szkolnej – funkcj. os. 
i społ. (m.p – słowna; f.p – 
indywidualna, zbiorowa).

Czerwiec 
2023 r. 

K. Kała Biblioteka szkolna

Opracowała: Katarzyna Kała
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Oddział: IIIu/IIu Wychowawca: Kulinicz Maria

L.P. Tematyka działań Formy i  metody realizacji Terminy
realizacji

Osoby odpowiedzialne za
realizację

Podmioty
współpracujące

1. Moje mocne strony. Dzień Kropki – moje mocne strony – 
swobodne wypowiedzi uczniów, 
karty pracy, czytanie tekstu „Kropka” 
przez nauczyciela, oglądanie filmu 
„Kropka” – funkcj. os. i społ., zaj. 
rozw. kreat. (m.p. – słowna, 
praktycznego działania, f.p. – 
indywidualna i zbiorowa).

Wrzesień 
2022 r.

Kulinicz M. Pedagog
i psycholog 
szkolny

2. Nasza Pani.
Święto Edukacji Narodowej. 

Poznanie zawodu nauczyciela. Jakie 
są jego obowiązki? Co robi 
nauczyciel?
„Nasza Pani” –opisywanie swojej 
pani nauczycielki, rysowanie 
portretu pani wychowawczyni – zaj. 
rozw. kreat., (m.p. – słowna, 
oglądowa; f.p. – zbiorowa).

Październik 
2022 r.

Kulinicz M. ---

3. Na zakupach. Poznanie 
zawodu sprzedawcy w 
sklepie.

Wyjście do sklepu, poznanie zawodu 
sprzedawcy, kasjera 
w sklepie – funkcj. os. i społ. (m.p. – 
słowna, oglądowa, pokaz; f.p. – 
zbiorowa).

Listopad 
2022 r. 

Kulinicz M. Sklep osiedlowy
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4. Zawód – bileter  w teatrze. Wyjście do Teatru im. A. Mickiewicza
–  (m.p. – oglądowa; f.p.  zbiorowa).

Grudzień 
2022 r. 

Kulinicz M. Teatr im. 
A. Mickiewicza 
w Częstochowie

5. Bezpieczne ferie. Kto dba o 
nasze bezpieczeństwo? – 
poznajemy zawód policjanta.

Zajęcia tematyczne, karty pracy 
dotyczące bezpieczeństwa na śniegu 
i lodzie –  funkcj. os. i społ. (m.p. – 
słowna; f.p. – zbiorowa).

Styczeń 
2023 r. 

Kulinicz M. ---

6. Ja też mogę być artystą. 
Poznanie zawodu artysty.

Poznawanie dzieł wielkich malarzy i 
kompozytorów. Oglądanie obrazów 
na ilustracjach i słuchanie utworów 
muzycznych. Opisywanie zawodu 
artysty – zaj. rozw. kreat. (m.p. – 
oglądowa, słowna, pokaz; f.p – 
zbiorowa).

Luty 2023 r. Kulinicz M. ---

7. Uczymy się poprzez działanie. Wykonanie zdrowego II śniadania –  
zajęcia praktyczne (m.p. – słowna, 
oglądowa, praktycznego działania; 
f.p. – indywidualna, grupowa, 
zbiorowa).

Marzec  
2023 r.

Kulinicz M. ---
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8. „Bo to bardzo ważna rzecz, 
żeby zdrowe zęby mieć”. 
Poznajemy zawód 
stomatologa.

Zajęcia tematyczne nt dbania 
o higienę jamy ustnej, zasady 
i technika mycia zębów –ćwiczenia 
praktyczne. Oglądanie filmu 
o pracy stomatologa - funkcj. os. 
i społ. (m.p. – słowna, oglądowa; f.p. 
– zbiorowa).

Kwiecień 
2023 r.

Kulinicz M. ---

9. Święto strażaka. Praca 
strażaka

Słuchanie tekstu „Jak Wojtek został 
strażakiem”– wykonanie pracy 
plastycznej – zaj. rozw. kreat. (m.p. – 
praktycznego działania; f.p. – 
indywidualna).

Maj 2023 r. Kulinicz M ---

10. Święto książki. Lekcja 
biblioteczna. 

Wyjście na lekcję biblioteczną do 
biblioteki szkolnej – funkcj. os. 
i społ. (m.p – słowna; f.p – 
indywidualna, zbiorowa).

Czerwiec 
2023 r. 

Kulinicz M. Biblioteka szkolna

Opracowała: Kulinicz Maria
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Oddział: 3Au/2b Wychowawca: M. Lewandowska-Lipa

L.P. Tematyka działań Formy i  metody realizacji Terminy
realizacji

Osoby odpowiedzialne za
realizację

Podmioty
współpracujące

1. Moje mocne strony. Dzień Kropki – moje mocne strony – 
swobodne wypowiedzi uczniów, 
karty pracy, czytanie tekstu „Kropka” 
przez nauczyciela, oglądanie filmu 
„Kropka” – funkcj. os. i społ., zaj. 
rozw. kreat. (m.p. – słowna, 
praktycznego działania, f.p. – 
indywidualna i zbiorowa).

Wrzesień 
2022 r.

M. Lewandowska-Lipa Pedagog
i psycholog 
szkolny

2. Nasza Pani.
Święto Edukacji Narodowej. 

Poznanie zawodu nauczyciela. Jakie 
są jego obowiązki? Co robi 
nauczyciel?
„Nasza Pani” –opisywanie swojej 
pani nauczycielki, rysowanie 
portretu pani wychowawczyni – zaj. 
rozw. kreat., (m.p. – słowna, 
oglądowa; f.p. – zbiorowa).

Październik 
2022 r.

M. Lewandowska-Lipa ---

3. Na zakupach. Poznanie 
zawodu sprzedawcy w 
sklepie.

Wyjście do sklepu, poznanie zawodu 
sprzedawcy, kasjera 
w sklepie – funkcj. os. i społ. (m.p. – 
słowna, oglądowa, pokaz; f.p. – 
zbiorowa).

Listopad 
2022 r. 

M. Lewandowska-Lipa Sklep osiedlowy
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4. Zawód – bileter  w teatrze. Wyjście do Teatru im. A. Mickiewicza
–  (m.p. – oglądowa; f.p.  zbiorowa).

Grudzień 
2022 r. 

M. Lewandowska-Lipa Teatr im. 
A. Mickiewicza 
w Częstochowie

5. Bezpieczne ferie. Kto dba o 
nasze bezpieczeństwo? – 
poznajemy zawód policjanta.

Zajęcia tematyczne, karty pracy 
dotyczące bezpieczeństwa na śniegu 
i lodzie –  funkcj. os. i społ. (m.p. – 
słowna; f.p. – zbiorowa).

Styczeń 
2023 r. 

M. Lewandowska-Lipa ---

6. Ja też mogę być artystą. 
Poznanie zawodu artysty.

Poznawanie dzieł wielkich malarzy i 
kompozytorów. Oglądanie obrazów 
na ilustracjach i słuchanie utworów 
muzycznych. Opisywanie zawodu 
artysty – zaj. rozw. kreat. (m.p. – 
oglądowa, słowna, pokaz; f.p – 
zbiorowa).

Luty 2023 r. M. Lewandowska-Lipa ---

7. Uczymy się poprzez działanie. Wykonanie zdrowego II śniadania – 
zajęcia praktyczne (m.p. – słowna, 
oglądowa, praktycznego działania; 
f.p. – indywidualna, grupowa, 
zbiorowa).

Marzec 
2023 r.

M. Lewandowska-Lipa ---

8. „Bo to bardzo ważna rzecz, 
żeby zdrowe zęby mieć”. 
Poznajemy zawód 
stomatologa.

Zajęcia tematyczne nt dbania 
o higienę jamy ustnej, zasady 
i technika mycia zębów –ćwiczenia 
praktyczne. Oglądanie filmu 

Kwiecień 
2023 r.

M. Lewandowska-Lipa ---
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o pracy stomatologa - funkcj. os. 
i społ. (m.p. – słowna, oglądowa; f.p. 
– zbiorowa).

9. Święto strażaka. Praca 
strażaka

Słuchanie tekstu „Jak Wojtek został 
strażakiem”– wykonanie pracy 
plastycznej – zaj. rozw. kreat. (m.p. – 
praktycznego działania; f.p. – 
indywidualna).

Maj 2023 r. M. Lewandowska-Lipa ---

10. Święto książki. Lekcja 
biblioteczna. 

Wyjście na lekcję biblioteczną do 
biblioteki szkolnej – funkcj. os. 
i społ. (m.p – słowna; f.p – 
indywidualna, zbiorowa).

Czerwiec 
2023 r. 

M. Lewandowska-Lipa Biblioteka szkolna

Opracowała: Monika Lewandowska-Lipa
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Oddział 4 b Wychowawca: mgr Anna Pala

L.P. Temat działań Formy i metody działań Termin
Realizacji

Osoby odpowiedzialne Podmioty
współpracujące

I. POZNAWANIE SIEBIE PRZEZ UCZNIA.

1. Oto ja. Kim jestem? Jaki jestem? - Kim jestem? Co lubię?– utrwalanie 
danych  osobowych, komunikowanie
swoich potrzeb (za pomocą tablic do 
komunikacji, pisania w konturach) Ja 
w klasie, moje miejsce w klasie i w 
szkole  (m.p. – słowna, praktycznego 
działania; f.p. – indywidualna   i 
zbiorowa

Wrzesień 
2022 r.

A. Pala ---

II. POZNAWANIE ŚWIATA ZAWODÓW I RYNKU PRACY.

1. Wychowawca, nauczyciel – co wiem i 
czego jeszcze nie wiem o pracy 
nauczyciela?

Słuchanie wierszy, piosenek o 
nauczycielach, oglądanie bajki na 
YouTube 
„O najmądrzejszym nauczycielu” 
https://youtu.be/wYt8nm1rD7k
wykorzystanie kart pracy 
udział w uroczystości z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej i pasowania 
uczniów do klasy pierwszej.
(m.p. – słowna, oglądowa; f.p. – 
indywidualna, grupowa).

Październik 
2022 r.

A. Pala

2. Wizyta u lekarza. Kiedy idziemy do 
lekarza, zalecenia lekarza.

Oglądanie filmu na YouTube: Kajtuś 
idzie od lekarza.

Październik 
2022r. 

A. Pala
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https://www.youtube.com/watch?
v=Zhk_2tHm8EM&ab_channel=Kajtu
%C5%9BpoPolsku%5BCaillou%5D-
WildBrain
Wykorzystanie kart pracy – atrybuty 
lekarza.
Funkcj. osob. i społ. (m.p. – słowna; 
f.p. – zbiorowa).

3. Wizyta u stomatologa. Co robi 
stomatolog?

Oglądanie filmu na YouTube: 
„Pierwsza wizyta u stomatologa”
https://www.youtube.com/watch?
v=uM6Wsj1C27w&ab_channel=Dbaj
ozdrowie
Wykorzystanie kart pracy – atrybuty 
stomatologa.
Funkcj. osob. i społ. (m.p. – słowna; 
f.p. – zbiorowa).

styczeń 2023 
r. 

A. Pala

4. Barbórka – święto górników. 
Poznajemy zawód górnika.

Wycieczka przedmiotowa do 
Muzeum Górnictwa Rud Żelaza        
w parku im. S. Staszica – lekcja 
muzealna. – Zaj. rozw. kreat.  (m.p. –
oglądowa, słowna, pokaz; f.p – 
zbiorowa).

Grudzień 
2022 r. 

A.Pala Muzeum 
Górnictwa Rud 
Żelaza

5. Kto dba o nasze bezpieczeństwo? – 
poznajemy zawód policjanta.

Oglądanie filmu o pracy 
policjanta./Spotkanie z policjantem –
dzielnicowym – Funkcj. osob. i społ. 
(m.p. – słowna; f.p. – zbiorowa).

Luty 2023 r. A. Pala
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6. Wiosenne prace w ogrodzie. 
Poznajemy zawód ogrodnika. 

Wycieczka przedmiotowa na ogródki
działkowe – Zaj. rozw. kreat. (m.p. – 
słowna, oglądowa; f.p. – zbiorowa).

Marzec 2023 
r.

A. Pala Rodzinne Ogródki 
Działkowe        

7. Zawód – sprzedawca, kasjer, bileter  
w kinie.

Wyjście do kina „Cinema City” w 
„Galerii Jurajskiej” – Funkcj. osob. i 
społ. (m.p. – oglądowa; f.p. – 
zbiorowa).

Czerwiec 
2023 r. A. Pala

Kino „Cinema 
City”

III. POZNANIE RYNKU EDUKACYJNEGO I STRATEGII UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
1. Książka nas bawi i uczy. Jak dzięki 

książkom uczyć się przez całe życie? 
Lekcja biblioteczna. 

Wyjście na lekcję biblioteczną do 
biblioteki szkolnej – Zaj. rozw. kom. 
(m.p – słowna; f.p – indywidualna, 
zbiorowa).

Styczeń 2023 
r. 

A. Pala Biblioteka szkolna

IV. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIA DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH
1. Uczymy się poprzez działanie. Poznajemy 

zawód kucharza.
Przygotowywanie zdrowych 
potraw. – Zaj. rozw. kreat. (m.p. 
– słowna, oglądowa, 
praktycznego działania; f.p. – 
indywidualna, grupowa, 
zbiorowa).

marzec 2023 
r.

A. Pala ---

2. Święto Pracy – kim chciałbym zostać? „Mój wymarzony zawód”. – Zaj. 
rozw. kreat. (m.p. – 
praktycznego działania; f.p. – 
indywidualna).

Maj 2023 r. A. Pala ---
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Oddział: IV L/ V L Wychowawca: mgr Beata Majgier

L.P. Tematyka działań Formy i  metody realizacji Terminy
realizacji

Osoby odpowiedzialne za
realizację

Podmioty
współpracujące

1. Obowiązki sekretarki i obsługi 
szkoły

Zajęcia  tematyczne  metodą
poglądową

IX 2022 Wychowawca Sekretarka,
pracownicy
obsługi w szkole

2. Praca nauczyciela Zajęcia tematyczne metodą 
poglądową

X 2022 Wychowawca

3. Praca sprzedawcy Zajęcia tematyczne metodą 
poglądową, wyjście do sklepu.

XI 2022 Wychowawca

4. Praca bibliotekarza Zajęcia tematyczne metodą 
poglądową, wizyta w bibliotece 
szkolnej

XII 2022 Wychowawca Bibliotekarz

5. Praca urzędnika pocztowego Zajęcia tematyczne metodą 
poglądową, wyjście do urzędu 
pocztowego

I 2023 Wychowawca

6. Praca lekarza i pielęgniarki Zajęcia tematyczne metodą 
poglądową, wyjście do gabinetu 
pielęgniarki szkolnej

II 2023 Wychowawca Pielęgniarka
szkolna,
opiekunki  Sz Koła
PCK

7. Praca sportowca Zajęcia tematyczne metodą 
poglądową, wyjście na halę 
sportową

III 2023 Wychowawca

8. Praca kucharza i jego atrybuty Zajęcia tematyczne metodą 
poglądową

IV 2023 Wychowawca
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9. Praca policjanta i strażaka Zajęcia tematyczne metodą 
poglądową

V 2023 Wychowawca

10. Z wizytą w biurze podróży Zajęcia tematyczne metodą 
poglądową

VI 2023 Wychowawca

Opracowała: mgr Anna Pala
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Oddział: IV A Wychowawca: Mieczysława Mościcka-Jasińska

L.P. Tematyka działań Formy i  metody realizacji Terminy
realizacji

Osoby odpowiedzialne za
realizację

Podmioty
współpracujące

1. Moja osoba, moja godność Moje mocne strony, moje potrzeby, 
ustalenie i zapisanie norm i zasad 
zachowania, pracy nad sobą -
trudnymi zachowaniami, radzeniem 
sobie ze stresem i złością (oglądanie 
filmu https://youtu.be/EPkIHchwdT4
– „rozmowy” na alfabecie) – funkcj. 
os. i społ., (m.p. – słowna, 
praktycznego działania, f.p. – 
indywidualna i zbiorowa).

Wrzesień 
2022 r.

M.Mościcka-Jasińska Pedagog
i psycholog 
szkolny, 
wychowawca

2. Pracownicy naszej szkoły
Święto Edukacji Narodowej. 

Słuchanie  wierszy  o  nauczycielach,
pisanie życzeń dla nauczycieli, udział
w Akademii z okazji  Święta Edukacji
Narodowej.
Zajęcia u pana konserwatora - Witka
wiercenie  otworów  w  drewnianych
krążkach. 
Funkcj.  os.  i  społ.  (m.p.  –  słowna,
oglądowa; f.p. – zbiorowa).

Październik 
2022 r.

M.Mościcka-Jasińska Konserwator
szkolny

3. Zawód kucharza Oglądanie filmu „Praca kucharza”. 
Przygotowanie deseru z dostępnych 
produktów. 

Listopad 
2022 r. 

M.Mościcka-Jasińska ---
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funkcj. os. i społ., zaj. rozw. kreat.  
(m.p. – słowna, praktycznego 
działania, f.p. – indywidualna i 
zbiorowa).

4. Barbórka -  tradycje i zwyczaje
związane z Dniem Górnika

Oglądanie Filmu „Dzień Górnika” , 

https://www.youtube.com/watch?
v=NCIT2dHyTn4 

„Dar Skarbnika“ 
„https://vod.tvp.pl/video/basnie-i-
bajki-polskie,dar-
skarbnika,20243775 

„Bolek i Lolek wśród górników” 
https://www.dailymotion.com/video
/x6osnz0 

Zapoznanie z:
 legendą o św. Barbarze 

i o Skarbniku – Duchu kopalni, 
 niebezpieczną pracą górnika. 

Poznanie:
 czapki górnika, 
 munduru galowego górnika, 
 godła górniczego (kupla: perlik i 

żelazko) i flagi
 fragmentu hymnu górniczego. 
 Historii powstania węgla i jego 

Grudzień 
2022 r. 

M.Mościcka-Jasińska ---

Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. J. Korczaka w Częstochowie  

https://www.dailymotion.com/video/x6osnz0
https://www.dailymotion.com/video/x6osnz0
https://vod.tvp.pl/video/basnie-i-bajki-polskie,dar-skarbnika,20243775
https://vod.tvp.pl/video/basnie-i-bajki-polskie,dar-skarbnika,20243775
https://vod.tvp.pl/video/basnie-i-bajki-polskie,dar-skarbnika,20243775
https://www.youtube.com/watch?v=NCIT2dHyTn4
https://www.youtube.com/watch?v=NCIT2dHyTn4


wykorzystania w przemyśle.
(m.p. – słowna, oglądowa,; f.p. – 
zbiorowa, indywidualna).

5. Bezpieczne ferie zimowe – 
zabawy na świeżym powietrzu

Zajęcia tematyczne, karty pracy 
dotyczące bezpieczeństwa spędzania
czasu wolnego w ferie, na świeżym 
powietrzu  –  funkcj. os. i społ. (m.p. 
– słowna; f.p. – zbiorowa).

Styczeń 
2023 r. 

M.Mościcka-Jasińska ---

6. Piosenkarz, tancerz jego 
zawód i pasja

Spotkanie  z  artystami  z  Agencji
Creare.  Oglądanie  występu.
Opisywanie  zawodu  artysty  –  zaj.
rozw.  kreat.  (m.p.  –  oglądowa,
słowna, pokaz; f.p – zbiorowa).

Luty 2023 r. M.Mościcka-Jasińska Artyści z Agencji 
Creare

7. Światowy Dzień Wody Zajęcia w Wydziale Ochrony 
Środowiska na Politechnice w 
Częstochowie, obserwacja i zajęcia 
praktyczne w labolatorium

Marzec  
2023 r.

M.Mościcka-Jasińska Pracownik
Politechniki
Częstochowskiej

8. „Bo to bardzo ważna rzecz, 
żeby zdrowe zęby mieć”. 
Poznajemy zawód 

Warsztaty o higienie jamy ustnej, 
prowadzone przez technika 
dentystycznego oraz studentki szkoły

Kwiecień 
2023 r.

M.Mościcka-Jasińska Technik
dentystyczny  i
studenci  szkoły
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stomatologa. Cosinus. Oglądanie filmu, diagnoza 
uzębienia- funkcj. os. 
i społ. (m.p. – słowna, oglądowa; f.p. 
– zbiorowa).

Cosinus

9. Święto strażaka. Praca 
strażaka

Słuchanie tekstu „Jak Wojtek został 
strażakiem”, zajęcia w Komendzie 
Miejskiej Straży Pożarnej  (m.p. – 
słowna, oglądowa; f.p. – zbiorowa).

Maj 2023 r. M.Mościcka-Jasińska Pracownik
Komendy
Miejskiej  Straży
Pożarnej   w
Częstochowie 

10. Praca bibliotekarza. Wyjście na lekcję biblioteczną do 
Biblioteki Publicznej nr 2– funkcj. os. 
i społ. (m.p – słowna; f.p – 
indywidualna, zbiorowa).

Czerwiec 
2023 r. 

M.Mościcka-Jasińska Biblioteka 
Publiczna nr 2

Opracowała: Mieczysława Mościcka-Jasińska
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Oddział: 6b Wychowawca: Urszula Gwardecka 

L.P. Tematyka działań Formy i  metody realizacji
Terminy 

realizacji

Osoby odpowiedzialne za 

realizację

Podmioty 

współpracujące
1. Określanie własnych zaintere-

sowań i uzdolnień oraz kompe-

tencji

Rozmowy, wycieczki, zajęcia 

sportowe, muzyczne, warsztatowe, 

ćwiczenia, współpraca z kołami 

zainteresowań, instytucjami 

zewnętrznymi 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawca, nauczyciele 

uczący w klasie, 

opiekunowie kół

Rodzice

2. Wskazywanie  własnych moc-

nych stron oraz możliwości ich 

wykorzystania w różnych dzie-

dzinach życia

Zajęcia edukacyjne nt. samooceny/  

ćwiczenia praktyczne, wycieczki

Cały rok 

szkolny

Wychowawca, nauczyciele 

uczący w klasie

3. Działania w sytuacjach zada-

niowych, formułowanie wnio-

sków na przyszłość

Ćwiczenia praktyczne, doskonalące 

myślenie przyczynowo - skutkowe, 

sytuacje zadaniowe

Cały rok 

szkolny

Wychowawca, nauczyciele 

uczący w klasie

Rodzice

4. Prezentowanie swoich zainte-

resowań i uzdolnień wobec in-

nych

Udział w konkursach, zawodach, 

olimpiadach, projektach, akcjach, 

pracach kół zainteresowań, zajęciach

dodatkowych, kącik "Nasze prace"

Cały rok 

szkolny

Wychowawca, nauczyciele 

uczący w klasie, 

opiekunowie kół 

zainteresowań

Rodzice

5. Wymienianie różnych grup za- Zajęcia edukacyjne nt. pracy Wg. Wychowawca, nauczyciele Zaproszeni goście 
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wodów i ich przykładów, opisy-

wanie ich specyfiki oraz róż-

nych ścieżek ich uzyskiwania

różnych grup zawodowych rozkładu 

materiału

uczący w klasie

6. Określanie, czym jest praca       

i jakie ma znaczenie w życiu 

człowieka

Karty pracy nt. czynności 

wykonywanych przez różnych 

pracowników oraz efektów ich 

działań, spotkania z zaproszonymi 

gośćmi  

Wg. 

rozkładu 

materiału/ 

harmonogra

- mu 

spotkań 

Wychowawca, nauczyciele 

uczący w klasie

Zaproszeni goście 

7. Podawanie czynników wpływa-

jących na wybory zawodowe

Zajęcia edukacyjne nt. pracy różnych 

osób, rozmowy

Wg. 

rozkładu 

materiału 

Wychowawca, nauczyciele 

uczący w klasie

8. Posługiwanie się przyborami    

i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób

twórczy i niekonwencjonalny

Ćwiczenia praktyczne podczas zajęć 

edukacyjnych/ zajęcia nt. funkcji 

przyrządów i zasad bezpiecznego 

posługiwania się nimi

Cały rok 

szkolny

Wychowawca, nauczyciele 

uczący w klasie

9. Wyjaśnianie roli pieniądza we 

współczesnym świecie               

i jego związku z pracą

Ćwiczenia praktyczne dotyczące 

zakupów, obchodów Dnia Liczby Pi, 

obsługi kalkulatora

Wg. 

harmonogra

mu imprez, 

rozkładu 

materiału

Wychowawca, nauczyciele 

uczący w klasie
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10. Wskazywanie różnych sposo-

bów zdobywania wiedzy, ko-

rzystania ze znanych przykła-

dów oraz omawianie indywi-

dualnego sposobu nauki

Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem

tabletu/ komputera, rozmowy, praca 

z książką i kartami pracy, obchody 

Dnia Bezpiecznego Komputera

Cały rok 

szkolny 

Wychowawca, nauczyciele 

uczący w klasie

11. Wskazywanie ulubionych 

przedmiotów szkolnych

Rozmowy i zajęcia nt. szkolnych 

aktywności   

Wrzesień 

2022r. 

Wychowawca, nauczyciele 

uczący w klasie
12. Samodzielnie docieranie            

do informacji i korzystanie        

z różnych źródeł wiedzy.

Ćwiczenia praktyczne i rozmowy nt. 

sposobów wyszukiwania informacji z 

użyciem urządzeń multimedialnych

Cały rok 

szkolny

Wychowawca, nauczyciele 

uczący w klasie

13. Opowiadanie o swoich planach

edukacyjno-zawodowych

Plany, historyjki obrazkowe, 

rozmowy, karty pracy

Cały rok 

szkolny

Wychowawca, nauczyciele 

uczący w klasie, szkolny 

doradca zawodowy
14. Planowanie działań                     

ze wskazaniem  szczegółowych 

czynności i zadań niezbędnych 

do ich realizacji

Planowanie czynności dnia 

codziennego, zadań do wykonania, 

przyszłości, tworzenie list 

zakupowych

Cały rok 

szkolny

Wychowawca, nauczyciele 

uczący w klasie

15. Próby  samodzielnego podej-

mowania decyzji                        

w sprawach związanych bezpo-

średnio lub pośrednio       z 

Uczenie odpowiedzialności,  

asertywności,  udzielania pomocy/ 

rozmowy i ćwiczenia praktyczne 

podczas sytuacji codziennych 

Caly rok 

szkolny 

Wychowawca, nauczyciele 

uczący w klasie, 

opiekunowie kół 

zainteresowań 

Rodzice
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własną osobą zmuszające do samodzielnego 

dokonywania wyborów  

                                                                                                                                                                                        Opracowała: Urszula Gwardecka            
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 Oddział 6l        Wychowawca: Izabela Tokarczyk

Tematyka działań Formy i metody realizacji Termin
Realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Podmioty
współpracujące

ukazywanie problemów rówieśników w filmach
(problemy w nauce, brak zapału do pracy

skutkujący gorszymi ocenami, a w przyszłości
gorszą pozycją na rynku pracy)

wyjścia do kina październik
listopad
grudzień
styczeń

luty
marzec

kwiecień
maj

wychowawca OKF

rozmowy na godzinie wychowawczej oraz podczas
innych zajęć edukacyjnych związane z planami

zawodowymi uczniów 

pogadanki na temat: 
„Kim chciałbym zostać 

w przyszłości”
„Kim z zawodu są moi bliscy?”

pogadanki związane z zawodami
osób dorosłych z rodziny ucznia

listopad
luty

kwiecień
czerwiec

wychowawca
nauczyciele

uczący
pedagog

- wskazywanie czynników mających wpływ na wy-
bory zawodowe

- prezentowanie zainteresowań uczniów

wycieczki do wybranych zakładów
pracy

Listopad 
styczeń

marzec
maj

wychowawca
pedagog

Wybierane na
bieżąco

uświadamianie roli pieniędzy i sposobów ich 
zdobywania

pogadanki ukazujące związek
pieniądza z pracą zawodową 

Grudzień
luty

kwiecień

wychowawca
pedagog

nauczyciele

Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. J. Korczaka w Częstochowie  



czerwiec uczący

uświadamianie wpływu stanu zdrowia na wybór
zawodu / pracy

Pogadanki Grudzień
marzec

maj

Wychowawca
pielęgniarka

pedagog
nauczyciele

uczący

Przychodnia
lekarska

- próby dokonania analizy własnych możliwości
oraz kształtowanie umiejętności zaprezentowania 

siebie
- trening umiejętności społecznych

ćwiczenia praktyczne – nauka
autoprezentacji

Listopad
styczeń
marzec

maj

wychowawca
psycholog
pedagog

                                                                                                                                                                                                 Opracowała: Izabela Tokarczyk
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Oddział:  6Bs Wychowawca: Agnieszka Nowak

L.P. Tematyka działań Formy i  metody realizacji Terminy
realizacji

Osoby odpowiedzialne za
realizację

Podmioty
współpracujące

1. W biurze, w szkole
- sekretarka, 
- urzędnik, 
- nauczyciel
- informatyk

- karty pracy
- filmy edukacyjne
- ćwiczenia praktyczne
- wizyty w zakładach pracy

09.2022 Nauczyciele uczący Zakłady  pracy,
spotkania  z
przedstawicielami
zawodów

2. W ogrodzie, sadzie, na polu
- rolnik, 
- farmer, 
- ogrodnik
- leśnik
- drwal 

- karty pracy
-- filmy edukacyjne
 ćwiczenia praktyczne
- wizyty w zakładach pracy

10.2022
03.2023

Nauczyciele uczący Zakłady  pracy,
spotkania  z
przedstawicielami
zawodów

3. W miejscach użyteczności pu-
blicznej, usługi
- sprzedawca
- kasjer
- fryzjer
- kosmetyczka
- stolarz
- szewc
- zegarmistrz
- architekt
- fotograf
- hydraulik
- murarz

- karty pracy
- filmy edukacyjne
- ćwiczenia praktyczne
- wizyty w zakładach pracy

11.2022 Nauczyciele uczący Zakłady  pracy,
spotkania  z
przedstawicielami
zawodów
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- krawcowa

4. Kto nosi mundur?
- policjant
- strażak
- żołnierz
- pilot
- marynarz
- górnik
- kolejarz

- karty pracy
- filmy edukacyjne
- ćwiczenia praktyczne
- wizyty w zakładach pracy

12.2022 Nauczyciele uczący Zakłady  pracy,
spotkania  z
przedstawicielami
zawodów

5. Kto dba o nasze jedzenie:
- młynarz
- piekarz
- kucharz
- cukiernik
- kelner
- rybak
- pszczelarz

- karty pracy
- filmy edukacyjne
- ćwiczenia praktyczne
- wizyty w zakładach pracy

01.2023 Nauczyciele uczący Zakłady  pracy,
spotkania  z
przedstawicielami
zawodów

6. Kto dba o nasze zdrowie i zdro-
wie zwierząt:
- lekarz - specjalizacje
- dentysta
- pielęgniarka
- dietetyk

- karty pracy
- filmy edukacyjne
- ćwiczenia praktyczne
- wizyty w zakładach pracy

02.2023 Nauczyciele uczący Zakłady  pracy,
spotkania  z
przedstawicielami
zawodów
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- weterynarz, 
7. Z kulturą na ty

- aktor
- piosenkarz
- muzyk
- malarz

- karty pracy
- filmy edukacyjne
- ćwiczenia praktyczne
- wizyty w zakładach pracy

04.2023 Nauczyciele uczący Zakłady  pracy,
spotkania  z
przedstawicielami
zawodów

8. W świecie sportu – różni spor-
towcy

- karty pracy
- filmy edukacyjne
- ćwiczenia praktyczne
- wizyty w zakładach pracy

                           

05.2023 Nauczyciele uczący Zakłady  pracy,
spotkania  z
przedstawicielami
zawodów

9. Zawody mniej znane
- astronauta 
- płetwonurek
- kowal
- meteorolog 

06.2023 Nauczyciele uczący Zakłady  pracy,
spotkania  z
przedstawicielami
zawodów

                                                   

Opracowała: Agnieszka Nowak
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Oddział 7sp Wychowawca:  Ewelina Kazik

Lp. Temat działań Formy i metody pracy Termin realizacji Osoby

odpowiedzialne

Podmioty

współpracujące

1. Poznanie pracy rybaka.

Temat: „Nad morzem”- głośne czytanie 

opowiadania; odpowiadanie na pytania 

do tekstu.

Temat: Praca rybaka- układanie ilustracji 

w kolejności chronologicznej.

Metody:

- oglądowa- ilustracje tematycz-

ne

- słowna- rozmowa, instrukcje

i objaśnienia

Forma:

- indywidualna

- grupowa

Wrzesień 2022r. E. Kazik

2. Poznanie pracy policjanta  .  

Temat: „Kto dba o nasze bezpieczeństwo”- 

omówienie pracy i obowiązków policjanta.

Temat: Atrybuty policjanta- wycinanie 

szablonów, kolorowanie ilustracji.

Metody:

- oglądowa- ilustracje tematycz-

ne

- słowna- rozmowa, instrukcje 

i objaśnienia

Forma:

- indywidualna

- grupowa

Wrzesień 2022r. E. Kazik
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3. Poznanie pracy rolnika.

Temat: „Jesienne prace w polu”- oglądanie 

filmu edukacyjnego; omówienie.

Temat: Praca rolnika- układanie ilustracji 

w kolejności chronologicznej, kolorowanie 

obrazków.

Metody:

- oglądowa – film edukacyjny

- słowna- rozmowa, instrukcje 

i objaśnienia

Forma:

- indywidualna

- grupowa

Wrzesień/

październik 

2022r.

E. Kazik

4. Poznanie pracy nauczyciela, sekretarki 

i innych pracowników szkoły

Temat: „Moja szkoła”- czytanie opowiadania 

o pracownikach szkoły; odpowiadanie 

na pytania do tekstu; etykietowanie ilustracji.

Temat: Praca plastyczna „Moja szkoła”- praca 

farbami plakatowymi.

Metody:

- oglądowa- pokaz z demonstra-

cją 

- obserwacja

- słowna- rozmowa, instrukcje 

i objaśnienia

Forma:

- indywidualna

- grupowa

Październik 

2022r.

E. Kazik Pracownicy 

ZSS Nr 23

5. Poznanie pracy lekarza.

Temat: Oglądanie filmu edukacyjnego 

„U lekarza”- omówienie; odpowiadanie 

Metody:

- oglądowa- film edukacyjny

- słowna-  rozmowa, objaśnienia

Październik 

2022r.

E. Kazik
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na pytania.

Temat: Atrybuty lekarza- wycinanie 

i kolorowanie szablonów.

Forma:

- indywidualna

- grupowa

6. Miejsca Pamięci Narodowej:

- wdrażanie do edukacji patriotycznej.

Metody:

- obserwacja

- słowna - rozmowa, objaśnienia

Forma:

- indywidualna

- grupowa

Październik/

listopad 2022r.

E. Kazik Plac Pamięci 

Narodowej

Cmentarz „Kirkut”

Pomnik Marszała 

Józefa Piłsudskiego

7. Poznanie pracy bibliotekarza.

Temat: Czym zajmuje się bibliotekarz?- 

omówienie pracy i obowiązków bibliotekarza;

wizyta w bibliotece szkolnej.

Metody:

- słowna- rozmowa, objaśnienia

- oglądowa- pokaz z 

demonstracją

Forma:

- indywidualna

- grupowa

Listopad 2022r. E. Kazik Bibliotekarka 

szkolna w ZSS Nr 

23

- mgr B. Majgier

8. Poznanie pracy listonosza.

Temat: „Ludzie listy piszą....” - głośne czytanie

Metody:

- słowna- rozmowa, instrukcje 

Grudzień 2022r. E. Kazik Urząd Pocztowy
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opowiadania; omówienie pracy listonosza; 

wyjaśnienie różnicy pomiędzy nadawcą 

i odbiorcą.

Temat: Ćwiczenia w adresowaniu koperty.

Temat: Wyjście do Urzędu Pocztowego-

poznanie pracy listonosza i urzędnika 

pocztowego.

i objaśnienia

- oglądowa- pokaz z 

demonstracją

- praktycznego działania

Forma:

- indywidualna

- grupowa

9. Poznanie pracy górnika.

Temat: Omówienie pracy górnika- układanie 

ilustracji w kolejności chronologicznej.

 

Temat: Strój górnika- kolorowanie ilustracji 

tematycznych.

Metody:

- słowna- rozmowa, objaśnienia

- oglądowa

Forma:

- indywidualna

- grupowa

Grudzień 2022r. E. Kazik

10. Poznanie pracy zegarmistrza.

Temat:  Oglądanie filmu edukacyjnego 

ukazującego pracę zegarmistrza.

Temat: Praca plastyczno- techniczna- „Zegar”;

Metody:

- oglądowa- film edukacyjny

- słowna-  rozmowa, objaśnienia 

Forma:

-indywidualna 

tyczeń 2023r. E. Kazik
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wycinanie szablonów; kolorowanie elemen-

tów 

i łączenie ich za pomocą kleju. BHP.

- grupowaS

11. Poznanie zimowych dyscyplin sportowych.

Temat: Zimowe dyscypliny sportowe- 

etykietowanie ilustracji; omówienie.

Metody:

- słowna- rozmowa, objaśnienia

- oglądowa- ilustracje

Forma:

- indywidualna

- grupowa

Luty 2023r. E. Kazik

12. Poznanie pracy sprzedawcy, kasjera.

Temat: Wyjście do sklepu ogólnospożywcze-

go- poznajemy pracę sprzedawcy i kasjera.

Metody:

- słowna- rozmowa, objaśnienia

- oglądowa- pokaz z 

demonstracją

Formy: 

- indywidualna

- grupowa

Marzec 2023r. E. Kazik Sklep 

ogólnospożywczy

13. Poznanie pracy dentysty.

Temat: „U dentysty”- oglądanie prezentacji 

Metody:

- oglądowa- prezentacja 

Marzec 2023r. E. Kazik
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multimedialnej; omówienie pracy stomatolo-

ga.

Temat: Atrybuty stomatologa- etykietowanie 

ilustracji.

Temat: „W gabinecie stomatologa”-kolorowa-

nie ilustracji tematycznych.

multimedialna

- słowna- rozmowa i objaśnienia 

Forma:

- indywidualna

- grupowa

14. Poznanie pracy pracowników służby zdro-

wia.

Temat: Dzień Służby Zdrowia- poznajemy pra-

cę lekarza i innych pracowników służby zdro-

wia.

-

Temat: Wizyta w gabinecie pielęgniarki 

środowiska nauczania i wychowania- 

poznajemy pracę pielęgniarki; omówienie.

- wdrażanie do higienicznego trybu życia

- poznanie pracy pielęgniarki

Metody:

- słowna- rozmowa i objaśnienia

- oglądowa- pokaz  

z demonstracją

Formy: 

- indywidualna

- grupowa 

Kwiecień 2023r. E. Kazik Pielęgniarka 

środowiska 

nauczania 

i wychowania 

w ZSS Nr 23 -

gabinet 

pielęgniarki 
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15. Poznanie pracy bibliotekarza.

Temat: Kto dba o nasze książki?- wizyta 

w bibliotece szkolnej.

- przypomnienie pracy  i obowiązków

bibliotekarza,

- wdrażanie do edukacji czytelniczej.

Metody:

- słowna- rozmowa, instrukcje 

i objaśnienia

- oglądowa- pokaz z 

demonstracją

Formy:

- indywidualna

- grupowa

Kwiecień/maj 

2023r.

E. Kazik Biblioteka szkolna 

w ZSS Nr 23

16. Poznanie pracy strażaka.

Temat: Poznajemy pracę strażaka- oglądanie 

filmu edukacyjnego.

Temat: Praca techniczna z użyciem tekturo-

wych

opakowań pt. „Wóz strażacki”; wycinanie 

szablonów; kolorowanie obrazków; łączenie 

elementów za pomocą kleju. BHP.

Metody:

- oglądowa- film edukacyjny

- słowna - rozmowa i objaśnienia

Forma:

- indywidualna

- grupowa

Maj 2023r. E. Kazik

17. Poznanie różnych zawodów.

Temat: „Zawód marzeń”- oglądanie prezenta-

Metody:

- słowna- rozmowa i objaśnienia

Maj 2023r. E. Kazik
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cji multimedialnej nt. różnych zawodów. - oglądowa- prezentacja 

multimedialna

Formy: 

- indywidualna

- grupowa

18. Poznanie pracy sprzedawcy.

Temat: Wyjście na targowisko warzywne- 

poznanie pracy sprzedawcy.

Metody:

- obserwacja

- słowna- rozmowa i objaśnienia 

Forma:

- indywidualna

- grupowa

Czerwiec 2023r. E. Kazik Rynek 

Narutowicza

Opracowała: Ewelina Kazik

                                                                                                                                                                                                                                                        

Oddział  7l/8l Wychowawca: Agnieszka Sosińska
L.P. Temat działań Formy i metody działań Termin Osoby Podmioty współpracujące
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realizacji odpowiedzialne
1.

2.

3.

Zapoznanie z pracą rybaka

Temat: Nad morzem” - oglądanie filmu 
edukacyjnego ukazującego krajobraz 
nadmorski, plaże, roślinność, wydmy, 
ryby, pracę rybaków, połów ryb

Temat: Praca rybaka – kolorowanie ob-
razków tematycznych.

Zapoznanie z pracą nauczyciela, sekre-
tarki i innych pracowników szkoły

Temat:  Kto pracuje w naszej szkole? – 
określenia pracowników szkoły, określa-
nie ich obowiązków

Zapoznanie z pracą policjanta

Temat: Praca policjanta na skrzyżowa-
niu – elementy opisu postaci

Metody:
- oglądowa – film edukacyj-
ny
- słowna – rozmowa, in-
strukcje i objaśnienia
Forma:
- grupowa

Metody:
- oglądowa – pokaz 
z demonstracją
- obserwacja
- słowna – rozmowa, in-
strukcje i objaśnienia
Forma:
- grupowa

Metody:
- oglądowa – pokaz 
z demonstracją
- słowna – rozmowa, in-
strukcje i objaśnienia
Forma:
- grupowa

IX 2022r.

X 2022r.

IX 2022r.

Agnieszka Sosińska
(kl. 7l/8l) 

Agnieszka Sosińska 

Agnieszka Sosińska

ZSS Nr 23
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4.

5.

6.

7.

Miejsca Pamięci Narodowej:
- wdrażanie do edukacji patriotycznej

Zapoznanie z pracą rolnika

Temat: Praca rolnika w polu jesienią – 
układanie wydarzeń w kolejności chro-
nologicznej

Zapoznanie z pracą lekarza

Temat: Słuchanie opowiadania 
W. Ścisłowskiego pt. „Lekarz”- 
odpowiadanie na pytania.

Zapoznanie z pracą bibliotekarza

Temat: Praca bibliotekarza – wizyta w 
bibliotece szkolnej

Metody:
- obserwacja
- słowna – rozmowa, 
objaśnienia
Forma:
- grupowa

Metody:
- oglądowa - pokaz
- słowna – rozmowa, 
instrukcje i objaśnienia
Forma:
- grupowa

Metody:
- oglądowa - pokaz
- słowna – rozmowa, 
objaśnienia
Forma:
- grupowa

Metody:
- słowna – rozmowa, 
- oglądowa - pokaz 
z demonstracją

X 2022r.

XI 2022r.

XI 2022r.

XI 2022r.

Agnieszka Sosińska

Agnieszka Sosińska

Agnieszka Sosińska

Agnieszka Sosińska

Plac Pamięci Narodowej
Cmentarz „Kirkut”
Pomnik Marszała 
Józefa Piłsudskiego 
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8.

9.

10.

Poznawanie dyscyplin sportowych 
Temat: Poznajemy wybrane dziedziny 
sportu – prezentacja multimedialna

Wyjście do Urzędu Pocztowego:
- zapoznanie z pracą listonosza
- zapoznanie z pracą urzędnika poczto-
wego

Zapoznanie z pracą górnika

Temat: Czym zajmuje się górnik? – omó-
wienie, układanie historyjki obrazkowej 
oraz opowiadanie wydarzeń

Forma:
- grupowa

Metody:
- słowna – rozmowa, 
objaśnienia
- oglądowa
Forma:
- grupowa

Metody:
- słowna – rozmowa, 
instrukcje i objaśnienia
- oglądowa - pokaz 
z demonstracją
Forma:
- grupowa

Metody:
- słowna – rozmowa, 
objaśnienia
- oglądowa 
Forma:
- grupowa

XI 2022r.

XII 2022r.

XII 2022r.

Agnieszka Sosińska

Agnieszka Sosińska

Agnieszka Sosińska

Urząd Pocztowy 
przy ul. Legionów 
w Częstochowie
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11.

12.

13.

14.

Wizyta w gabinecie pielęgniarki środo-
wiska nauczania i wychowania:
- wdrażanie do higienicznego trybu ży-
cia
- zapoznanie z pracą pielęgniarki

Temat: Kim są moi rodzice, kim będę JA,
kiedy dorosnę? – poznajemy różne za-
wody

Wizyta w sklepie ogólnospożycznym:
- zapoznanie z pracą sprzedawcy, kasje-
ra

Wizyta w bibliotece szkolnej:
- wdrażanie do edukacji czytelniczej
- wypożyczenie książek

Metody:
- słowna – rozmowa, 
instrukcje i objaśnienia
- oglądowa - pokaz 
z demonstracją
Formy: - grupowa 

Metody:
- słowna – rozmowa, 
instrukcje i objaśnienia
- oglądowa - pokaz 
z demonstracją
Formy: - grupowa

Metody:
- słowna – rozmowa, 
objaśnienia
- oglądowa - pokaz 
z demonstracją
Formy: - grupowa

Metody:
- słowna – rozmowa, 
instrukcje i objaśnienia
- oglądowa - pokaz 
z demonstracją
Formy:

XII 2022r.

I 2023r.

II 2023r.

III 2023r.

Agnieszka Sosińska

Agnieszka Sosińska

Agnieszka Sosińska

Agnieszka Sosińska

Pielęgniarka środowiska 
nauczania i wychowania – 
gabinet pielęgniarki 

Sklep ogólnospożywczy

Biblioteka szkolna 
w ZSS Nr 23
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15.

16.

Wizyta na targowisku warzywnym:
- poznawanie wiosennych warzyw,
- zapoznanie z pracą sprzedawcy

Wyjście do biura podróży:
- zapoznanie z ofertą wakacyjnych wy-
cieczek
- zapoznanie z pracą pośrednika biura 
podróży 
                           

- grupowa

Metody:
- obserwacja
- słowna – rozmowa 
i objaśnienia 
Forma:
- grupowa

Metody:
- słowna – rozmowa, 
objaśnienia,
- obserwacja
Formy:
- grupowa

IV 2023r.

VI 2023r.

  

Agnieszka Sosińska

Agnieszka Sosińska

        

Rynek Narutowicza

Biuro podróży

Opracowała: Agnieszka Sosińska

Oddział: 7sp/ 8A Wychowawca: Ilona Zużewicz
L.P. Tematyka działań Formy i  metody realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne za Podmioty
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realizacji realizację współpracujące
1. Policjant – wyjście na skrzyżo-

wanie, przypomnienie waż-
nych znaków drogowych, sy-
gnalizacja świetlna, znaki od-
blaskowe

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa

IX Wychowawca, nauczyciele 
wszystkich przedmiotów

policjant

2. Pracownicy szkoły –obserwacja
pracy, rozmowy z  woźnym, 
konserwatorem, sprzątaczką, 
sekretarką; zapoznanie z pracą 
w/w zawodów, atrybuty tych 
zawodów

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa

X Wychowawca, nauczyciele 
wszystkich przedmiotów

Woźny,
sprzątaczka,
sekretarka

3. Piekarz – zapoznanie z pracą 
podczas zajęć edukacyjnych; 
proces wypieku pieczywa – 
układanki dydaktyczne „Jak to 
się robi”, filmy edukacyjne, 

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa

XI Wychowawca, nauczyciele 
wszystkich przedmiotów

Zajęcia
edukacyjne

4. 8 grudnia – Dzień Górnika: za-
jęcia edukacyjne z wykorzysta-
niem  pomocy edukacyjnych: 
oglądanie ilustracji, wiersze, 
piosenki; poznanie atrybutów  
pracy górnika; wygląd kopalni, 
surowce energetyczne 

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa

XII Wychowawca, nauczyciele 
wszystkich przedmiotów

Zajęcia
edukacyjne

5. Kucharz – wyjście do stołówki 
szkolnej; zapoznanie z pracą 
kucharza; poznawanie wyposa-
żenia kuchni, jadłospisy zasady 

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa

I Wychowawca, nauczyciele 
wszystkich przedmiotów

kucharka
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BHP w pracy kucharza
6. 16 luty – Dzień listonosza; atry-

buty jego pracy  - spotkanie z 
listonoszem na terenie szkoły; 
krótka rozmowa wzbogacanie 
słownictwa: list, paczka, awizo,
stemple, przekaz, skrzynka 
pocztowa, 

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa

II Wychowawca, nauczyciele 
wszystkich przedmiotów

listonosz

7. Krawiec – zajęcia edukacyjne z 
wykorzystaniem filmów, atry-
buty pracy krawca; 

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa

III Wychowawca, nauczyciele 
wszystkich przedmiotów

Zajęcia
edukacyjne

8. 7 kwietnia – Dzień Służby zdro-
wia; zapoznanie z pracą pielę-
gniarki szkolnej, lekarza; atry-
buty ich pracy; oglądanie filmu
edukacyjnego

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa

IV Wychowawca, nauczyciele 
wszystkich przedmiotów

Pielęgniarka
szkolna

9. Bibliotekarz – 23 kwietnia 
Dzień książki; obserwacja pra-
cy bibliotekarki szkolnej; oglą-
danie pomieszczeń biblioteki; 
woluminy, 

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa

V Wychowawca, nauczyciele 
wszystkich przedmiotów

bibliotekarka

10. Kierowca, pilot, maszynista – 
osoby kierujące środkami 
transportu – przejazd autobu-
sem, zapoznanie z obowiązka-
mi kierowcy, film edukacyjny, 

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa

VI Wychowawca, nauczyciele 
wszystkich przedmiotów

Kierowca
autobusu
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albumy,  wiersze piosenki, 
wzbogacanie słownic. bilet, 
przystanek;

Opracowała: Ilona Zużewicz

Oddział: 8b                 Wychowawca: Bożena Papalska
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l.p
.

Temat działań Formy i metody działań Termin 
realizacji

Osoby odpowiedzialne Podmioty współpracujące

1. Poznajemy zasady 
współdziałania w grupie. 
Kształtowanie właściwych 
relacji społecznych , 
umiejętności 
współdziałania w grupie,  
rozwiazywania konfliktów.

Forma indywidualna i  
grupowa, 
Metody: Pogadanki, zajęcia 
warsztatowe, drama

IX 2022r. B. Papalska, K. Podoba - 
Mielcarz psycholog

2. Zawody wokół mnie
 „Kto pracuje w szkole” – 
Ukazywanie pracy różnych 
osób zatrudnionych w 
szkole –nauczyciel, 
sekretarka, pielęgniarka, 
sprzątaczka, konserwator. 
Kształtowanie  szacunku do
pracy. 

Forma grupowa. 
Metody: oglądowe: pokaz,
demonstracja, słowna: 
rozmowy, opowiadania, 
objaśnienia, praktycznego 
działania 

 X 2022r. B. Papalska

B. Papalska

Pracownicy szkoły

3. Zawody wokół mnie
Pracownicy sklepu - marketu 
– sprzedawca, kasjer, 
magazynier – wyjście do 
Marketu „Biedronka” lub 
„Lewiatan”.

Forma grupowa. 
Metody: oglądowe: pokaz,
demonstracja, słowna: 
rozmowy, opowiadania, 
objaśnienia

XI 2022r. B. Papalska, Market „Biedronka” lub 
„Lewiatan”
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4. Jakie mam zainteresowania i 
umiejętności? 
Rozpoznawanie przez 
uczniów swoich 
zainteresowań, uzdolnień  
predyspozycji, mocnych i 
słabych stron

Forma indywidualna i  
grupowa, 
Metody: warsztaty, 

XII  2020r. B.Papalska, psycholog/ pedagog

5. Zawody wokół mnie
Poznajemy pracownie szkoły 
przysposabiającej do pracy.
Pracownia  tkacka.

Forma indywidualna i  
grupowa 
Metody: warsztaty, 
oglądowe: pokaz, , 
słowna: rozmowy, 
praktyczne działanie

I 2023r. B.Papalska, U. Wietecha SPdP 

6. Zawody wokół mnie
Poznajemy pracownie szkoły 
przysposabiającej do pracy.
Pracownia florystyczna i 
pracownia Rękodzieła 
artystycznego

Forma indywidualna i  
grupowa 
Metody: warsztaty, 
oglądowe: pokaz, , 
słowna: rozmowy, 
praktyczne działanie

II 2023r. B. Papalska, n-l SPdP SPdP

7 Zawody wokół mnie
Poznajemy pracę fryzjera

Forma indywidualna i  
grupowa 
Metody: warsztaty, 
oglądowe: pokaz, , 
słowna: rozmowy, 

III 2023r. B. Papalska, zakład fryzjerski 
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praktyczne działanie

8. Zawody wokół mnie
Wiosenne prace w ogrodzie . 
Poznajemy pracę ogrodnika 

Forma indywidualna i  
grupowa 
Metody: warsztaty, 
oglądowe: pokaz, , 
słowna: rozmowy, 
praktyczne działanie

IV 2023r. B. Papalska, Gospodarstwo ogrodnicze

9. Zawody wokół mnie
Święto Pracy. Poznajemy 
różne zawody. Jakie trzeba 
mieć predyspozycje do 
wykonywania poszczególnych
zawodów?

Forma indywidualna 
i grupowa 
Metody oglądowe: pokaz, 
słowna: rozmowy, 
praktyczne działanie

V 2023r. B. Papalska,  wych. 

10 Zawody wokół mnie
 „Kucharz, kelner dwa 
bratanki” – podobieństwa i 
różnice zawodów  . Wizyta w 
kawiarni lub barze, 
restauracji

Forma indywidualna i  
grupowa 
Metody oglądowe: pokaz, 
słowna: rozmowy, 
praktyczne działanie

VI 2021r. B. Papalska, wych.

Opracowała: Bożena Papalska
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Oddział: 8s Wychowawca: Beata Socha

L.P. Tematyka działań Formy i  metody realizacji Terminy
realizacji

Osoby odpowiedzialne za
realizację

Podmioty
współpracujące

Poznanie  przedstawicieli  róż-
nych zawodów i ich pracy:
Ogrodnik – wyjście do szkółki 
roślin, oglądanie różnych ro-
ślin, narzędzi ogrodniczych, za-
poznanie z pracą

Nauczyciel i pracownicy szko-
ły– obserwacja pracy, atrybuty,
poznanie miejsca pracy

Służby mundurowe –  zapozna-
nie z ich pracą, pokaz atrybu-
tów zawodu, wycieczka do ko-
misariatu Policji

Górnik – poznanie warunków i 
miejsca pracy, atrybutów

Sprzedawca - Wyjście do 
marketu „Biedronka”; 
poznawanie produktów, 
rozpoznawanie pieniędzy, 

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa 

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 

IX 

X

XI

XII

I

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Ogrodnik

Pracownicy szkoły

Policja

Pracownicy
marketu
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umiejętność wyboru towarów, 
robienie zakupów

Kucharz – rozmowy z 
pracownikiem kuchni dotyczące 
jego pracy, obowiązków

Pracownik poczty – wyjście na 
pocztę, zapoznanie z 
dokumentami urzędu, 

Zegarmistrz – obserwacja pra-
cy, atrybuty

Aptekarz-poznanie miejsca i 
sposobu pracy,obowiązków

Bibliotekarz, księgarz– wyjście 
do biblioteki, księgarni, rozmo-
wa z pracownikami

i objaśnienia, Forma: grupowa, prak-
tyczne działanie

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa

Metoda: oglądowa – pokaz 
z demonstracją, 
słowna – rozmowa, instrukcje 
i objaśnienia, Forma: grupowa

Metoda: praktyczne działanie; formy:
grupowa

Metoda: praktyczne działanie; formy:
grupowa

II

III

IV

V

VI

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Kucharz

Pracownik poczty

Zegarmistrz

Pracownicy
apteki

Pracownicy
biblioteki,
księgarni
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Poznawanie atrybutów pracy 
różnych zawodów - 
Wykonywanie prac 
plastycznych, np: wydzieranki, 
kolorowanki, malowanki …

Zapoznanie z procesami 
wytwarzania niektórych 
produktów - Układanki 
edukacyjne „Jak to się robi” – 
procesy produkcyjne: lody, 
miód, chleb.
 Układanki edukacyjne „Jak to 
się robi” – procesy 
produkcyjne: meble, ubranie, 
dom.
Rozpoznawanie przedstawicieli 
różnych zawodów - Oglądanie 
ilustracji, albumów

Ludzie pracy w literaturze - 
Głośne czytanie bajek, wierszy,
opowiadań

Metoda: praktyczne działanie; formy:
indywidualna

Metoda: praktyczne działanie; formy:
indywidualna

Metoda: praktyczne działanie; formy:
indywidualna

Podczas 
zajęć 
kształtujący
ch 
kreatywnoś
ć, 
funkcjonow
anie 
osobiste i 
społeczne 

j.w.

j.w.      

Wychowawca
Nauczyciele zajęć 
kreatywnych

Wychowawca
Nauczyciele zajęć 
kreatywnych

Wychowawca
Nauczyciele zajęć 
kreatywnych 

Wychowawca
Nauczyciele zajęć 
kreatywnych

                   

                             

Opracowała: Beata Socha
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