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Założenia programu: 

 

Doradztwo zawodowe w Szkole Podstawowej nr  5 im. Księdza Jana Twardowskiego realizowane jest 

poprzez prowadzenie zaplanowanych i systematycznych działań mających na celu wspieraniu uczniów  

w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego w szkole podstawowej obejmują: 

 preorientację zawodową; 

 orientację zawodową w klasach I – VI; 

 działania z doradztwa zawodowego w klasach VII – VIII; 

-  z uwzględnieniem treści programowych i form wskazanych w rozporządzeniu w sprawie doradztwa 

zawodowego. 

a) Główny cel realizacji orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w szkole podstawowej  

 Celem orientacji zawodowej w klasach I–III jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością 

zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz 

stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.  

 Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów 

z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów 

wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających 

poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.  

 Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do 

odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych  

i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy  

i systemu edukacji. 

2. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego obejmują obszary:  

 Poznanie siebie/Poznawanie własnych zasobów; 

 Świat zawodów i rynek pracy; 

 Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; 

 Planowanie własnego rozwoju  i podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych. 

 

3. Program WSDZ zakłada pracę z: 

 uczniami, 

 rodzicami, 

 nauczycielami. 

 

a) Działania kierowane do uczniów:  

 udzielanie porad i konsultacji indywidualnych;  

 prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami: poznawanie własnych zasobów; 

świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie; planowanie własnego 

rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych;  

 pomaganie uczniom w przygotowywaniu teczek „portfolio”;  

 prowadzenie kół zainteresowań;  

 organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy oraz z przedstawicielami zawodów;  
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 stwarzanie okazji do udziału w wydarzeniach takich jak np. targi edukacyjne;  

 umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych;  

 informowanie o ofercie kształcenia w szkołach programowo wyższych;  

 umożliwienie udziału w spotkaniach z absolwentami szkoły (prezentacje ścieżek rozwoju edukacyjno-

zawodowego);  

 umożliwienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej poprzez strony internetowe szkoły, tablice 

informacyjne, e-dziennik;  

 organizowanie zajęć w świetlicy związanych z orientacją zawodową; 

 udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych e-zasobów) 

ułatwiających samopoznanie, podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych;  

 prowadzenie projektów edukacyjnych tematycznie powiązanych z orientacją zawodową oraz 

doradztwem zawodowym. 

 

b) Działania kierowane do nauczycieli, wychowawców:  

 umożliwienie udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa zawodowego;  

 prowadzenie lekcji otwartych;  

 zwoływanie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej;  

 udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego;  

 wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego. 

 

c) Działania kierowane do rodziców:  

 organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym w szkole;  

 prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów;  

 informowanie o targach edukacyjnych;  

 udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez: stronę www szkoły, 

tablice informacyjne, e-dziennik);  

 włączanie rodziców w szkolne działania związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym. 

4. Działania doradcze realizowane są w ramach: 

 godzinach z wychowawcą, 

 lekcji przedmiotowych, 

 zajęć z doradztwa zawodowego, 

 zajęć pozalekcyjnych, w tym na świetlicy szkolnej, 

 wycieczek, wyjść zawodoznawczych 

 indywidualnych konsultacji, 

 pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

5. Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym  

W realizację działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy członkowie rady 

pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej), nauczyciel-wychowawca w świetlicy szkolnej, nauczyciel-bibliotekarz, specjaliści (m.in. 

pedagog, psycholog, doradca zawodowy). 
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Zakresy działań z obszaru doradztwa dla poszczególnych osób  

Dyrektor:  

 odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym;  

 współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ;  

 wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego  

w szkole a instytucjami zewnętrznymi;  

 zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;  

 organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa 

zawodowego poprzez planowanie i przeprowadzanie działań mających na celu poprawę jakości pracy 

placówki w tym obszarze.  

Doradca zawodowy:  

 określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

 pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  

 prowadzi zajęcia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane  

z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

 wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związanych  

z doradztwem zawodowym;  

 prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów; 

 systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane  

z doradztwem zawodowym;  

 planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane z doradztwem 

zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami, nauczycielami  

i specjalistami;  

 gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu 

kształcenia;  

 organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą efektywność 

prowadzonych działań związanych z doradztwem zawodowym;  

 współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z orientacją zawodową i doradztwem 

zawodowym; 

 wspólnie z radą pedagogiczną opracowuje program realizacji WSDZ;  

 gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z orientacją zawodową oraz doradztwem 

zawodowym; 

 współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami działającymi na 

rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu 

doradztwa zawodowego. 

Wychowawcy: 

 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

 eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami 

programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;  

 włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa 

zawodowego;  
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 realizują tematy związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym na godzinach 

wychowawczych;  

 wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej;  

 współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci;  

 współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji 

działań związanych z doradztwem zawodowym.  

Nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej):  

 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

 eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami 

programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego;  

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć orientacji zawodowej i doradztwa 

zawodowego dla uczniów;  

 prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe;  

 współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji 

działań związanych z doradztwem zawodowym.  

Specjaliści:  

 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

 włączają treści z zakresu orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia dla 

uczniów;  

 współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu orientacji zawodowej 

i doradztwa zawodowego dla uczniów;  

 włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych (informacje 

dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty);  

 współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji 

działań związanych z doradztwem zawodowym.  

Nauczyciele-wychowawcy w świetlicy szkolnej:  

 włączają w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji zawodowej;  

 rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnienia uczniów;  

 wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w wyborze kierunku kształcenia  

i zawodu; 

 udzielają uczniom informacji o możliwościach korzystania z usług doradcy zawodowego.  

Nauczyciel-bibliotekarz:  

 współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji 

działań związanych z doradztwem zawodowym; 

 opracowuje, aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego;  

 włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu doradztwa 

zawodowego. 
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6. Formy realizacji zadań: 

 diagnozowanie predyspozycji uczniów (zainteresowania, mocne słabe strony) przez wychowawców oraz 

pedagoga, 

 zajęcia służące określeniu predyspozycji psycho-edukacyjnych, doskonalące umiejętności 

komunikacyjne i interpersonalne, podczas godzin z wychowawcą oraz zajęć doraźnych z pedagogiem, 

 zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki kariery zawodowej, z doradcą zawodowym, 

 kształcenie umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych, ankiet, formularzy, na zajęciach 

lekcyjnych, 

 stworzenie i udostępnienie uczniom, rodzicom i nauczycielom bazy informacyjnej szkół 

ponadpodstawowych, przez wychowawców szkół i pedagoga, 

 organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, przez wychowawców klas i pedagoga, 

 propagowanie idei wolontariatu poprzez udział uczniów akcjach charytatywnych, 

 udział w organizowanych dniach otwartych, targach edukacyjnych itp., inicjowane przez 

wychowawców, 

 przeprowadzanie rozmów indywidualnych z uczniami i rodzicami, przez doradcę zawodowego oraz 

wychowawców, 

 współpraca z poradniami i innymi instytucjami, w miarę potrzeb, inicjowana przez wychowawców klas 

oraz pedagoga. 

7. Metody i techniki pracy doradczej adresowane do uczniów: 

–  badanie (diagnoza) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole (wywiad, 

kwestionariusz ankiety), 

– zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego 

rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji zawodowych, 

– 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, 

– prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów, 

– udzielanie indywidualnych porad uczniom. 



 

1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone w ramach preorientacji zawodowej w oddziałach przedszkolnych 

 

Cel: wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

Obowiązkowe zajęcia w ramach wychowania przedszkolnego 

Tematyka działań  Metody i formy realizacji  Adresaci  Termin realizacji  Osoby odpowiedzialne  

Wyginam śmiało ciało. 

Czego dzieci potrzebują do szczęścia? 
(treści programowe: 1.1) 

Rozmowa, zabawy tematyczne, prace plastyczne 
 

Klasa  0a,b 

wrzesień 

maj 

Ewelina Karwańska 

Agnieszka Tałanda 

Dzień Kropki. Moje zainteresowania i talenty.   
(treści programowe: 1.2) 

Zabawy tematyczne, prace plastyczne, pogadanki 
 

wrzesień 

Jestem artystą. (treści programowe: 1.3) Rozmowa, zabawy tematyczne, prace plastyczne 
 

luty 

Od ziarenka do bochenka  

Prace w ogrodzie(treści programowe: 1.4) 

Rozmowa, pogadanka, zabawa tematyczna, warsztat 
 

październik 

 

marzec  

Zawody z przeszłości 

Gliniany dzbanek 
 (treści programowe: 2.1) 

Rozmowa, zabawy tematyczne, prace plastyczne luty 

Z wizytą u leśniczego. 

Zawody moich rodziców 
(treści programowe: 2.2) 

Rozmowy, pogadanki, zabawy tematyczne, prace plastyczne 
 

styczeń 

luty 

Z wizytą w bibliotece 

Teatr 

Muzeum  (treści programowe: 2.3) 

Rozmowy, pogadanki, zabawy tematyczne, prace plastyczne 

 

luty 

Prace na polu (treści programowe: 2.4) Rozmowy, pogadanki, zabawy tematyczne, prace plastyczne. 

 

marzec 

Jestem podobny do... (treści programowe: 2.5) Rozmowy, pogadanki, zabawy tematyczne, prace plastyczne. 

 

maj 

Mierzymy czas (treści programowe: 3.1) Rozmowy, pogadanki, zabawy tematyczne, prace plastyczne. 

 

styczeń 

Dzień Dziecka. (treści programowe: 3.2) Rozmowy, pogadanki, zabawy tematyczne, prace plastyczne. 

 

czerwiec 

Znane Polki i znani Polacy 

Gdy dorosnę, będę... 
(treści programowe: 4.1) 

Rozmowy, pogadanki, zabawy tematyczne, prace plastyczne. listopad 

luty 

Dbamy o zdrowie  

(treści programowe: 4.2) 
Rozmowy, pogadanki, zabawy tematyczne, prace plastyczne. październik 

Prawa i obowiązki  (treści programowe: 4.3) Rozmowy, pogadanki, zabawy tematyczne, prace plastyczne. listopad 
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Działania z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone w ramach orientacji zawodowej w klasach I- III 

 

Cel: Zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

 

Obowiązkowe zajęcia w ramach kształcenia ogólnego 

Tematyka działań  Metody i formy realizacji działań/działania w zakresie doradztwa 

zawodowego 

Adresaci  Termin realizacji  Osoby odpowiedzialne  

Wielka Przygoda.  

Wakacyjne wspomnienia. (treści programowe: 

1.1) 

Zajęcia zintegrowane, zajęcia z wychowawcą klasy:  

1a, 1b, 1c, 

1d 

wrzesień 

Marzanna Frączek 

Marzena Oleszczak 

Róża Szabat 

Elżbieta Dziura 

W wolnym czasie. (treści programowe: 1.2) Prezentacja, zabawy integrujące grupę grudzień 

Wakacyjne wspomnienia. Sporty zimowe 

 (treści programowe: 1.3) 

Zajęcia zintegrowane, zabawy integrujące wrzesień/ luty 

Filmowe opowieści. 

Warto być sportowcem. 

(treści programowe: 1.4) 

Prezentacja na forum klasy, 

zajęcia zintegrowane 

październik  

grudzień  

Zwierzęta hodowane przez człowieka. (treści 

programowe: 1.5) 

Zajęcia zintegrowane grudzień 

Nasi pupile. (treści programowe: 1.5) Zajęcia zintegrowane, prezentacja listopad 

Kto pracuje w naszej szkole? (treści 

programowe 2.1) 

Wywiady z wybranymi pracownikami szkoły   

wrzesień 

Jesienne zawody.2.2(treści programowe: 2.2) Zajęcia zintegrowane październik 

Poznajemy pracę policjanta. (treści 

programowe: 2.2) 

Spotkanie z policjantem, pogadanka wrzesień 

Poznajemy pracę ekologa. (treści programowe: 

2.2) 

Spotkanie z ekologiem, pogadanka, konkurs ekologiczny kwiecień 

 

Poznajemy pracę podróżnika. (treści 

programowe: 2.2) 

Spotkanie z podróżnikiem, pogadanka październik 

Poznajemy pracę dietetyka. (treści 

programowe: 2.2) 

Spotkanie z dietetykiem, pogadanka, konkurs  marzec 

W kinie. (treści programowe: 2.2) Spotkanie z pracownikiem kina, pogadanka, wycieczka do kina  luty 

Budujemy domy. (treści programowe: 2.2) Rozmowa na temat pracy budowlańca, prezentacja, pogadanka  styczeń 

Występy cyrkowców. (treści programowe: 2.2) Rozmowa na temat pracy w cyrku, pogadanka, film edukacyjny luty   

Pierwsza pomoc. (treści programowe: 2.3) Spotkanie z ratownikiem medycznym, pogadanka, pokazy listopad, marzec 

Kolorowo, czyli zdrowo. 

(treści programowe: 2.3) 

Spotkanie z dietetykiem, prezentacja, pogadanka listopad 

maj 

Trudny zawód. (treści programowe: 2.3) Pokazy, pogadanki, prace plastyczne styczeń 

Wspólne zakupy. (treści programowe: 2.4) Wycieczka do sklepu, rozmowa o pracownikach sklepu styczeń 

Poznajemy pracę strażaka. 

(treści programowe: 2.4) 

Wycieczka do Straży Pożarnej, pogadanka maj 

Poznajemy pracę policjanta. (treści 

programowe: 2.4) 

 

 

Spotkanie z policjantem wrzesień 
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Zwierzęta szykują się do zimy. (treści 

programowe: 2.5) 

Zajęcia zintegrowane,  prezentacja klasy: 

1a, 1b, 1c, 1d 

listopad  

Poznajemy pracę garncarza/ pszczelarza (treści 

programowe: 2.6) 

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego czerwiec 

Książka moim przyjacielem. (treści 

programowe:  3.1) 

Wycieczka do biblioteki, pogadanka, zapoznanie z praca bibliotekarza maj 

Wyliczanki, rymowanki. (treści programowe: 

3.2) 

Zajęcia zintegrowane listopad 

Wigilia w naszych domach. (treści 

programowe: 3.3) 

Zajęcia zintegrowane grudzień 

Deszczowy koncert. (treści programowe: 4.1) Zajęcia zintegrowane październik 

Umiemy zaplanować sobie czas (treści 

programowe: 4.2) 

Zajęcia zintegrowane czerwiec 

Co to znaczy być dobrym kolegą? (treści 

programowe: 4.3 ) 

Zajęcia zintegrowane 

Prezentacja 

październik 

maj 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania Czytanie książek najmłodszym uczniom naszej szkoły – poruszenie 

tematyki nt. zawodu pisarza 

klasy 1 wrzesień 
Dorota Margol 

 
Pasowanie na czytelnika kl. 1 Zapoznanie z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej – spotkanie  listopad/grudzień 

Pamiątka z wakacji. 

Nowe znajomości. (treści programowe:1.1) 

Zajęcia zintegrowane 

klasy: 

2a, 2b, 2c, 2d, 

2e 

wrzesień  

Małgorzata Dobrzańska 

Małgorzata Muda 

Halina Frączek 

Dagmara Brodziak 

Samodzielnie wybieramy. 

(treści programowe:1.2) 

Zajęcia zintegrowane, zabawy integrujące grupę wrzesień 

Drzewa naszym skarbem. 

Fryderyk Szopen. 

Papież Jan Paweł II patronem szkół. (treści 

programowe:1.3) 

Zajęcia zintegrowane, spotkanie z leśnikiem  

Prezentacja, film edukacyjny 

Prezentacja, film edukacyjny, rozmowa 

luty 

listopad 

październik  

Jesteśmy różni. 

Niespodziewane spotkania. 

Dzień grzeczności. (treści programowe:1.4) 

Zabawy integracyjne, praca w grupach 

Zajęcia integracyjne, scenki 

Zajęcie, zabawy  drużynowe  

listopad 

grudzień 

marzec 

Lubimy dawać prezenty. Czasem chorujemy.  

Lubimy pomagać. Sąsiedzka pomoc. (treści 

programowe:1.5) 

Zajęcia zintegrowane Rozmowa, prezentacja Scenki, inscenizacje, 

rozmowy Zajęcia integracyjne 

grudzień, 

październik, listopad 

czerwiec  

Prognoza pogody – pogodynka. (treści 

programowe:2.1) 

Prezentacja  wrzesień 

Bezpieczni na drodze.  

Bezpieczni w mieście i na wsi. 

Co jest zdrowe. Szkoła zdrowego żywienia. 

Z kuchnią za pan brat. 

Dbamy o naszą ziemię. Poznajemy pracę 

ekologa. Poznajemy pracę podróżnika. (treści 

programowe:2.2) 

Spotkanie z policjantem  

Spotkanie z dietetykiem  

 

 

 

Spotkanie z ekologiem 

Prezentacja, rozmowa, praca w grupach 

październik 

luty 

 

 

kwiecień 

 

maj  

Skarby sadu i ogrodu.Co można zrobić z 

warzyw i owoców. (treści programowe:2.3) 

Wycieczka, rozmowa, pokaz, przepis na zdrowe danie listopad 

Dbamy o nasze zęby. (treści programowe:2.4) Spotkanie ze stomatologiem  październik 

Wzywamy karetkę pogotowia. (treści 

programowe:2.4) 

Spotkanie z ratownikiem medycznym  styczeń 
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Pomagamy, ratujemy. (treści programowe:2.5) Spotkanie ze strażakiem   maj 

Małgorzata Dobrzańska 

Małgorzata Muda 

Halina Frączek 

Dagmara Brodziak 

Poznajemy pracę garncarza/ 

pszczelarza/rolnika. (treści programowe:2.6) 

Wycieczka czerwiec 

Lubimy wspólne zabawy, 

(treści programowe:3.1) 

Zajęcia zintegrowane, zabawy grupowe 

 

maj 

Mierzenie czasu. Moja ojczyzna 

Poznaje przyrodę. Czytam lektury. (treści 

programowe:3.2) 

Zajęcia zintegrowane listopad 

Książką moim przyjacielem. 

Moja szkoła. 

Moja rodzina. (treści programowe:3.3) 

Wycieczka, spotkanie z bibliotekarzem,  zajęcia zintegrowane maj/ czerwiec   

W szkolnej gromadzie. 

Moja przyszłość. (treści programowe:4.1) 

Zajęcia zintegrowane październik 

Umiemy zaplanować sobie czas. 

Zabawy z książką. (treści programowe: 4.2) 

Zajęcia zintegrowane styczeń 

Co to znaczy być dobrym kolegą? 

Jestem tolerancyjny. Moja drużyna.  

Dzień grzeczności. (treści programowe:4.3) 

Zajęcia zintegrowane, zabawy sportowe, prezentacja październik 

Podróże po Polsce 

W wolnym czasie (treści programowe 1.1) 

Zajęcia zintegrowane - wypowiedzi uczniów, praca plastyczna. 

klasy: 3a, 3b, 

3c, 3d, 3e 

wrzesień 

 

Monika  Proć – Gleń,  

Anna Bielak,  

Ewa Szponar,  

Barbara Grabias,  

Agnieszka Momot 

 

Mamy różne zainteresowania (treści 

programowe 1.2) 

 

Zajęcia zintegrowane – rozmowy kierowane, tworzenie w klasie 

"klubów" zgodnie  

z zainteresowaniami uczniów. 

wrzesień 2022 

Życiowe pasje (treści programowe 1.3) Zajęcia zintegrowane. Oglądanie filmów. Rozmowy z rówieśnikami. październik 2022 

Odkrywanie własnych talentów w działaniach 

domowych i szkolnych 

Co dodaje nam skrzydeł? (treści programowe 

1.4) 

Udział uczniów w konkursach i zajęciach pozalekcyjnych. 

Zajęcia zintegrowane. 

zgodnie 

z harmonogramem 

konkursów 

październik 2022 

Razem możemy więcej 

Nie warto się poddawać (treści programowe 

1.5) 

Organizowanie zajęć zespołowych  do realizacji danych zadań. cały rok szkolny 

listopad 2022 

Zabawy tematyczne związane z poznawaniem 

zawodów. (treści programowe 2.1) 

 

 Zajęcia zintegrowane. 

Scenki dramowe 

cały rok szkolny 

 

Zawody naszych bliskich 

Mój nauczyciel 

Z wizyta u stomatologa (treści programowe 

2.2) 

Zajęcia zintegrowane  

Zajęcia zintegrowane 

Pogadanka 

wrzesień 2022 

październik 2022 

listopad 2022 

Poznajemy pracę ekologa, policjanta, rolnika, 

dietetyka, bibliotekarza, fotografa, nauczyciela, 

żołnierza (treści programowe 2.2) 

Spotkania z przedstawicielami zawodów, zajęcia edukacyjne, 

wycieczki 

cały rok szkolny 
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Moja mama 

Bez pracy nie ma kołaczy (treści programowe 

2.3) 

Przeprowadzenie wywiadu z mamą nt. jej zawodu  

i wykonywanej pracy. 

Zajęcia zintegrowane. 

klasy: 3a, 3b, 

3c, 3d, 3e 

maj 2023 

Monika  Proć – Gleń, 

Anna Bielak, 

Ewa Szponar, 

Barbara Grabias, 

Agnieszka Momot 

 

Bezpieczeństwo na drodze 

Uczymy się udzielać pierwszej pomocy (treści 

programowe 2.4) 

Spotkanie z policjantem, zajęcia zintegrowane. 

Spotkanie z ratownikiem medycznym. 

wrzesień 2022 

kwiecień 2023 

Ekologia pomysłem na życie (treści 

programowe 2.5) 

Spotkanie z ekologiem. kwiecień 2023 

Skąd się wzięły pierniki?- poznajemy pracę 

cukiernika (treści programowe 2.5) 

Zajęcia zintegrowane. 

Zajęcia praktyczne. 

grudzień 2022 

Książka moim przyjacielem (treści programowe 

3.1) 

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego - poznanie pracy 

rolnika, piekarza poprzez udział w zajęciach edukacyjnych, zabawach. 
maj 2023 

Słowne zgadywanki (treści programowe 3.2) Nauka nazw hobby; nauka dni tygodnia. listopad 2022 

Internetowe znajomości (treści programowe 

3.3) 

Uczeń nazywa meble, naczynia, czynności. grudzień 2022 

Rezultaty naszej pracy (treści programowe 4.1) Zajęcia zintegrowane. październik 2022 

Przygotowujemy akademię  

Naszym rodzicom (treści programowe 4.2) 

Przygotowanie akademii okolicznościowej. 

Przedstawienia dla rodziców na zakończenie roku szkolnego. 

cały  rok szkolny 

czerwiec 2023 

Kim chciałbym zostać w przyszłości? (treści 

programowe 4.3) 

Zajęcia zintegrowane. Pogadanka nt. zainteresowań i zdolności. 

Filmiki edukacyjne 

czerwiec 2023 
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Działania z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone w ramach orientacji zawodowej w klasach IV- VI 

 

Cel: Zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

Obszary działań  Tematyka działań  Metody i formy realizacji  Nazwa przedmiotu Adresaci  Termin realizacji  Osoby odpowiedzialne  
P
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 Moje mocne i słabe strony. 

Co jest dla mnie ważne w życiu? – określanie wartości 

(treści programowe 1.1) 

Rozmowy, dyskusje, 

projekty, prezentacje 

zajęcia  z 

wychowawcą  

klasa 4c, e 

 

 

Zgodnie z planem 

pracy  

Katarzyna Bastrzyk, 

Joanna Hejzner 

Nasze zainteresowania – co robimy w czasie wolnym? 

(treści programowe 1.4) 

Rozmowy, dyskusje, 

projekty, prezentacje 

zajęcia  z 

wychowawcą  

klasa 4c, e 

 

Zgodnie z planem 

pracy  

Katarzyna Bastrzyk, 

Joanna Hejzner 

Droga do sukcesu – podsumowanie wyników 

klasyfikacji semestralnej i rocznej. (treści programowe 

3.1) 

Rozmowy, dyskusje, 

projekty, prezentacje 

zajęcia  z 

wychowawcą  

klasa 4c, e 

 

Zgodnie z planem 

pracy  

Katarzyna Bastrzyk, 

Joanna Hejzner 

Podsumowanie wyników klasyfikacji semestralnej i 

rocznej. (treści programowe 3.2) 

Rozmowy, dyskusje, 

projekty, prezentacje 

zajęcia  z 

wychowawcą  

klasa 4c, e 

 

Zgodnie z planem 

pracy  

Katarzyna Bastrzyk, 

Joanna Hejzner 

Co jest dla nas ważne? Tworzymy regulamin klasowy. 

(treści programowe 1.1) 

Praca w grupie, metody 

aktywizujące 

zajęcia  z 

wychowawcą 

klasa 4b wrzesień Dorota Brzozowska 

Ja, to znaczy kto? Moje mocne strony i możliwości ich 

wykorzystania (treści programowe 1.2) 

Pogadanka zajęcia  z 

wychowawcą 

klasa 4b listopad Dorota Brzozowska 

Muszę, czy chcę się uczyć? Motywacja do nauki, 

techniki zapamiętywania i sposoby uczenia się  

 

Potrafię dzielić czas pomiędzy obowiązki, a 

przyjemności – uczę się systematycznie 

 

Jak zadbać o swój wizerunek w sieci? 

(treści programowe 1.3) 

 

Prezentacja, pogadanka, 

metody aktywizujące 

 

Rozmowa sytuacyjna, 

metody aktywizujące 

 

Filmy edukacyjne, 

pogadanka, rozmowa 

sytuacyjna 

zajęcia  z 

wychowawcą 

klasa 4b Zgodnie z planem 

pracy 

Dorota Brzozowska 

Zawody naszych rodziców (treści programowe 2.1) Pogadanka zajęcia  z 

wychowawcą  
4b październik Dorota Brzozowska 

Akcje charytatywne w naszej szkole – idea 

wolontariatu (treści programowe 2.2) 

Pogadanka zajęcia  z 

wychowawcą  
4b październik Dorota Brzozowska 

Jestem wyjątkowy- nabywanie pewności siebie (treści 

programowe 3.2) 

pogadanka zajęcia  z 

wychowawcą  
 maj Dorota Brzozowska 

Samorządność – czym jest? Po co jest nam potrzebna? 

(treści programowe 4.2) 

Pogadanki, rozmowy 

sytuacyjne, dyskusje, burza 

mózgów, projekty. 

zajęcia  z 

wychowawcą  
4b cały rok Dorota Brzozowska 

Demokratyczne wybory samorządu klasowego i 

przewodniczącego SU, współdecydowanie o ważnych 

sprawach klasowych (treści programowe  4.3) 

Pogadanki, rozmowy 

sytuacyjne, dyskusje, burza 

mózgów, projekty. 

zajęcia  z 

wychowawcą  
4b cały rok Dorota Brzozowska 

Dobre myślenie o sobie- określanie swoich mocnych 

stron, zainteresowań, predyspozycji (treści 

programowe 1.2) 

Burza  mózgów, rozmowa 

dydaktyczna 

zajęcia  z 

wychowawcą  
4d październik Joanna Ziemichód 

Dlaczego warto pomagać? 

(treści programowe 1.3) 

Praca w grupach, 

przygotowanie stoiska na 

Dzień Jesiennego Liścia 

zajęcia  z 

wychowawcą  
4d październik Joanna Ziemichód 
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 Moje zainteresowania, pasje, hobby- autoprezentacja 

(treści programowe 1.4) 

 Mini projekt zajęcia  z 

wychowawcą  
4d listopad Joanna Ziemichód 

Sposoby uczenia się, zapamiętywania (treści 

programowe 3.1) 

Pogadanka, praca w 

grupach, gry dydaktyczne 

zajęcia  z 

wychowawcą  
4d luty Joanna Ziemichód 

Moje zainteresowania i przedmioty szkolne. (treści 

programowe 3.2) 

Prezentacje uczniów zajęcia  z 

wychowawcą  
4d luty Joanna Ziemichód 

Kim będę w przyszłości? – poznajemy zawody (treści 

programowe 4.1) 

Praca w grupach, spotkanie 

z przedstawicielem  

wybranego zawodu  

zajęcia  z 

wychowawcą  
4d  II półrocze Joanna Ziemichód 

O
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Materiały konstrukcyjne – drewno  

(treści programowe 2.1, 2.4) 

Uczeń poznaje zawody 

związane z obróbką drewna 

technika 4a,b,c,d,e 

 

I półrocze Elżbieta Cząstkiewicz 

Liczby i działania – rozwiązywanie zadań 

praktycznych. 

Jednostki monetarne, czasu, długości, pola, objętości i 

masy. 

Obliczenia procentowe. (treści programowe 1.1, 1.2) 

 matematyka klasy 4 cały rok szkolny nauczyciele matematyki 

Zaprezentowanie zawodów związanych z omawianym 

zagadnieniem, m. in.: sprzedawca, księgowy, geodeta, 

architekt, stolarz. (treści programowe 2.1) 

 matematyka klasy 4 cały rok szkolny nauczyciele matematyki 

Figury geometryczne (cyrkiel, linijka, ekierka, 

kątomierz). (treści programowe 2.4) 

 matematyka klasy 4 cały rok szkolny nauczyciele matematyki 

Podwyżki, obniżki, reszta, zakupy, promocje w 

zadaniach tekstowych(treści programowe. 2.5) 

 matematyka klasy 4 cały rok szkolny nauczyciele matematyki 

Zadania dodatkowe polegające na samodzielnym 

docieraniu do informacji. (treści programowe 3.3) 

 matematyka klasy 4 cały rok szkolny nauczyciele matematyki 

Lekcje powtórzeniowe z pracą w grupach. 

Kolejność wykonywania działań. 

Zadania tekstowe. (treści programowe 4.2) 

 matematyka klasy 4 cały rok szkolny nauczyciele matematyki 

Dział: O sobie, o nas, Dział: Co jest w życiu ważne? 

(treści programowe 1.1, 1.2, 1.3) 

Rozmowa 

Redagowanie pisemnych 

form wypowiedzi 

Projekt 

język polski 4 a,b,c,d,e zgodnie z planem 

pracy 

Nauczyciele języka 

polskiego (K. Bastrzyk,       

J. Hejzner, E.Łój,)  

 
Dział: Mój dom, moi najbliżsi, Dział: O sobie, o nas  

(treści programowe 1.4) 

Dział: Szkolne radości, szkolne smutki(treści 

programowe 2.1, 2.2, 4.1, 4.2) 

rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka; 

(treści programowe 1.1, 1.2) 

 Wychowanie 

fizyczne 

Klasy 4 cały rok szkolny Nauczyciele wf 

opisuje jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla 

zdrowia; opisuje piramidę żywienia i aktywności 

fizycznej; opisuje zasady zdrowego odżywiania; 

wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić 

wytrzymałość tlenową, siłę i gibkość oraz z pomocą 

nauczyciela interpretuje uzyskane wyniki; (treści 

programowe 1.3) 

rozmowa Wychowanie 

fizyczne 

Klasy 4 cały rok szkolny Nauczyciele wf 

wymienia osoby, do których należy zwrócić się o 

pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. (treści 

programowe 2.1) 

 

 Wychowanie 

fizyczne 

Klasy 4 cały rok szkolny Nauczyciele w-f 
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 omawia zasady aktywnego wypoczynku zgodne z 

rekomendacjami aktywności fizycznej dla swojego 

wieku (np. WHO lub UE). (treści programowe 2.2) 

 Wychowanie 

fizyczne 

Klasy 4 cały rok szkolny Nauczyciele w-f 

stosuje zasady asekuracji podczas zajęć ruchowych; 

korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych; 

(treści programowe 2.4) 

 Wychowanie 

fizyczne 

Klasy 4 cały rok szkolny Nauczyciele w-f 

Przyrządy i pomoce przyrodnika. (treści programowe 

1.1, 2.4) 

pogadanka przyroda Klasy 4 wrzesień nauczyciele przyrody 

Jak sobie radzić w niebezpiecznych sytuacjach? (treści 

programowe 1.3) 

pogadanka przyroda Klasy 4 marzec nauczyciele przyrody 

Zdrowy styl życia.  (treści programowe 1.4) pogadanka przyroda Klasy 4 kwiecień nauczyciele przyrody 

1. Na polu uprawnym. 

2. Las ma budowę warstwową. 

3. Obszary i obiekty chronione. 

4. Choroby, którymi można się zarazić. (treści 

programowe 2.1) 

pogadanka przyroda Klasy 4 maj/ czerwiec 

 

luty/marzec 

 

nauczyciele przyrody 

Obserwujemy pogodę. (treści programowe 3.3) obserwacja przyroda Klasy 4 wrzesień/październik nauczyciele przyrody 

Historyk, archeolog, astronom, inżynier (treści 

programowe 2.1) 

Pogadanka, rozmowa 

dydaktyczna 

historia klasy 4 d Wrzesień  Joanna Ziemichód 

Poznaje zawody z branży muzealne(treści programowe 

2.1) 

Wycieczki klasowe, 

wyjścia do muzeów 

,wirtualne zwiedzanie 

muzeów, pogadanka 

plastyka  klasy 

4a,b,c,d,e 

5a,b,c,d,e 

6a,b,c,d 

cały rok Dorota Brzozowska 

W pracowni malarza, rzeźbiarza, grafika i architekta 

(treści programowe 2.4) 

Poznawanie zawodu 

poprzez działania twórcze 

na lekcji – konkretne 

zadania plastyczne 

plastyka  klasy 

4a,b,c,d,e, 

 

cały rok Dorota Brzozowska 

Zasady projektowania i stylizacji odzieży, 

projektowanie dla przemysłu, współczesny design, 

rzemiosło artystyczne. Poznawanie zawodów z branży 

modowej, wzornictwa przemysłowego 

(treści programowe 2.4) 

 plastyka  klasy  

5a,b,c,d, 

 

kwiecień Dorota Brzozowska 

Fotografia artystyczna i użytkowa ( prasowa, 

reporterska, reklamowa) 

Grafika reklamowa, film, teatr, scenografia, 

charakteryzacja(treści programowe 2.4) 

Poznawanie zawodu 

poprzez działania twórcze 

na lekcji – konkretne 

zadania plastyczne 

plastyka  klasy 6a,b,c 

 

II półrocze Dorota Brzozowska 

„A new student in the class” 

Rozmowa z nowym uczniem w klasie; uzyskiwanie i 

przekazywanie danych personalnych. (treści 

programowe 1.1) 

Zadawanie pytań i 

udzielanie odpowiedzi 

odnośnie danych 

personalnych. 

język angielski klasy 4 I półrocze nauczyciele języka 

angielskiego 

„ These birds can dance”. Umiejętności i ich brak. 

(treści programowe 1.2) 

Wypowiedź na temat 

umiejętności i ich braku. 

język angielski klasy 4 II półrocze nauczyciele języka 

angielskiego 

„ I love smoothies”. (treści programowe 1.3) 

 

Wypowiadanie się na temat 

jedzenia: co jest zdrowe i 

smaczne a co niezdrowe i 

niesmaczne. 

 

język angielski klasy 4 II półrocze nauczyciele języka 

angielskiego 
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 „ What are you like”? 

Cechy charakteru. Wyrażanie opinii o cechach 

charakteru ludzi. (treści programowe 1.4) 

Przedstawianie siebie i 

innych. Wyrażanie opinii. 

język angielski klasy 4 I półrocze nauczyciele języka 

angielskiego 

„ At the shop”. 

Dialogi w sklepie. (treści programowe 2.1) 

Kupowanie ubrań i innych 

przedmiotów. Stosowanie 

zwrotów i  form 

grzecznościowych. 

Prowadzenie negocjacji w 

sklepie. 

język angielski klasy 4 I półrocze nauczyciele języka 

angielskiego 

„ Around the world”. 

Robots.Funkcje robotów w medycynie, przemyśle i 

szkolnictwie. (treści programowe 2.2) 

Wypowiedź na temat 

robotów i ich funkcji. 

język angielski klasy 4 I półrocze nauczyciele języka 

angielskiego 

„ At the salad bar”. Dialog w barze sałatkowym. (treści 

programowe 2.4) 

Zamawianie jedzenia. 

Wyrażanie prośby. 

Prowadzenie dialogu. 

język angielski klasy 4 II półrocze nauczyciele języka 

angielskiego 

„ How much is the ruler”? 

Pytanie o cenę i podawanie ceny przyborów szkolnych. 

(treści programowe 2.5) 

Pytanie o cenę. 

Podawanie ceny. 

język angielski klasy 4 I półrocze nauczyciele języka 

angielskiego 

„Around the world”- lekcja kulturowa na temat 

niezwykłych jęzków obcych. (treści programowe 3.1) 

Rozwijanie wrażliwości 

międzykulturowej. 

Sposoby zapamiętywania 

alfabetu. 

język angielski klasy 4 I półrocze nauczyciele języka 

angielskiego 

„ Brainy Park”.Świat gier komputerowych. (treści 

programowe 3.3) 

Korzystanie z technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 

język angielski klasy 4 II półrocze nauczyciele języka 

angielskiego 

„Around the world”- lekcja kulturowa na temat parków 

narodowych. (treści programowe 4.2) 

Wyrażanie 

prawdopodobieństwa. 

Wyrażanie przyzwolenia i 

zakazu. 

język angielski klasy 4 II półrocze nauczyciele języka 

angielskiego 

„ On a school trip”. (treści programowe 4.3) Pytanie o pozwolenie. 

Udzielanie i odmowa 

pozwolenia.Podziękowania 

i wyrażenie rozczarowania. 

język angielski klasy 4 II półrocze nauczyciele języka 

angielskiego 
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Poznajemy swoje mocne strony. Gry i zabawy 

integracyjne. (treści programowe 1.1) 

pogadanka zajęcia z 

wychowawcą 

5a wrzesień 2022 Marta Polowy 

Porozmawiajmy o wartościach. (treści programowe 

2.5) 

Pogadanki w ramach 

innowacji pedagogicznej 

zajęcia z 

wychowawcą 

5a rok szkolny Marta Polowy 

Po co się uczymy? (treści programowe 3.1) pogadanka zajęcia z 

wychowawcą 

5a październik 2022 Marta Polowy 

Moje mocne i słabe strony. 

Ja- to znaczy kto? (zainteresowania, zdolności, 

uzdolnienia i kompetencje). 

Każdy z nas jest inny – różnimy się pięknie (treści 

programowe 1.1, 1.2) 

pogadanka zajęcia z 

wychowawcą 

5 b I półrocze Elżbieta Mielnik 

Jak zadbać o swój wizerunek w sieci? 

(treści programowe 1.3) 

pogadanka zajęcia z 

wychowawcą 

5 b październik Elżbieta Mielnik 
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Dzień Edukacji Narodowej. Czy chciałbym zostać 

nauczycielem? 

Bezpieczeństwo podczas ferii i wakacji 

(treści programowe 2.1) 

pogadanka zajęcia z 

wychowawcą 

5 b październik 

 

luty/czerwiec 

Elżbieta Mielnik 

„Do serca przytul psa, weź na kolana kota...” - 

znaczenie akcji charytatywnych i wolontariatu (treści 

programowe 2.2) 

pogadanka zajęcia z 

wychowawcą 

5 b październik Elżbieta Mielnik 

Kim będę w przyszłości - planowanie własnej ścieżki 

rozwoju. (treści programowe 4.1) 

pogadanka zajęcia z 

wychowawcą 

5 b czerwiec Elżbieta Mielnik 

- Poznajemy siebie. Cechy warunkujące dobry kontakt 

z innymi. Jaka jest moja klasa - ankieta. 

- Co jest dla mnie ważne w życiu. Wprowadzenie do 

wartości. 

- Poznajemy swoje mocne i słabe strony. (treści 

programowe 1.1, 1.2) 

Pogadanka, ankieta zajęcia z 

wychowawcą 
5c październik 2022 r.  

 

listopad 2022 r.  

 

grudzień 2022 r.  

Emanuela Kuczyńska  

Moje hobby.  (treści programowe 1.4) Pogadanka zajęcia z 

wychowawcą 
5c marzec 2023 r.  Emanuela Kuczyńska  

Jakie zawody nas interesują (treści programowe 2.1) Pogadanka zajęcia z 

wychowawcą 
5c  maj 2023 r.  Emanuela Kuczyńska  

Moje ulubione przedmioty szkolne. Wiedza drogą do 

sukcesu. (treści programowe 3.2) 

Pogadanka zajęcia z 

wychowawcą 
5c Marzec 2023 r.  Emanuela Kuczyńska  

Jaki zawód chcę wykonywać w przyszłości? 

Opowiadamy o zawodach naszych rodziców. (treści 

programowe 2.2) 

Burza mózgów, pogadanka Zajęcia z 

wychowawcą 

 

5e 03.2023 r.  Agnieszka Grodzka 

Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Skuteczne techniki 

przyswajania wiedzy. (treści programowe  3.1) 

Prezentacja, pogadanka 

 

Zajęcia z 

wychowawcą 

5e 10.2022r. Agnieszka Grodzka 
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Materiały konstrukcyjne – papier i metale (treści 

programowe 2.4) 

Prace wytwórcze, zadania technika Klasy 5 I,II semestr Barbara Okoń, Elżbieta 

Cząstkiewicz 

Materiały włókiennicze ( treści programowe 2.1, 2.4) Uczeń poznaje zawody 

związane z obróbką 

materiałów włókienniczych 

technika Klasy 5 II półrocze Elżbieta Cząstkiewicz 

Liczby i działania – rozwiązywanie zadań 

praktycznych. Jednostki monetarne, czasu, długości, 

pola, objętości i masy. Obliczenia procentowe. (treści 

programowe 1.1, 1.2) 

 matematyka Klasy 5 cały rok szkolny nauczyciele matematyki 

Zaprezentowanie zawodów związanych z omawianym 

zagadnieniem, m. in.: sprzedawca, księgowy, geodeta, 

architekt, stolarz. (treści programowe 2.1) 

 matematyka Klasy 5 cały rok szkolny nauczyciele matematyki 

Figury geometryczne (cyrkiel, linijka, ekierka, 

kątomierz). (treści programowe 2.4) 

 matematyka Klasy 5 cały rok szkolny nauczyciele matematyki 

Podwyżki, obniżki, reszta, zakupy, promocje w 

zadaniach tekstowych. (treści programowe 2.5) 

 matematyka Klasy 5 cały rok szkolny nauczyciele matematyki 

Zadania dodatkowe polegające na samodzielnym 

docieraniu do informacji. (treści programowe 3.3) 

 

 matematyka Klasy 5 cały rok szkolny nauczyciele matematyki 
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 Lekcje powtórzeniowe z pracą w grupach. 

Kolejność wykonywania działań. 

Zadania tekstowe. (treści programowe 4.2) 

 matematyka Klasy 5 cały rok szkolny nauczyciele matematyki 

Omawianie lektur (treści programowe 1.4) Projekt – lapbook, 

prezentacja Power Point 

język polski 5a, 5b, 7a rok szkolny 2022/23 Marta Polowy 

Encyklopedia i wikipedia. (treści programowe 3.3) Ćwiczenia praktyczne – 

lekcja w bibliotece 

język polski 5a, 5b wrzesień 2022r. Marta Polowy 

. I ja jestem aktorem. (treści programowe 1.2) Zajęcia rozwijające 

zainteresowania teatralne. 

Scenki dramowe. 

język polski 5c październik 2022r. Pukało 

Język polski „Sztuka programowania” Zainteresowania 

i akceptowanie innych.  (treści programowe 1.6) 

Praca z tekstem, 

pogadanka. 

język polski 5c wrzesień 2022 Beata Pukało 

J. polski „Ojciec w bibliotece” Praca bibliotekarza. 

 

J. polski „Ludzie filmu” (treści programowe 2.1) 

Praca z tekstem, 

pogadanka, wizyta w 

bibliotece 

Praca z planszą, pogadanka 

język polski Klasy 5 I półrocze 

 

 

I półrocze 

 

Nauczyciele j. polskiego  

 

Miasto i wieś w średniowieczu (treści programowe 

2.2) 

Pogadanka, prezentacja, 

praca z infografiką 

 

historia klasy 5 

b,c,d,e, 

II semestr Joanna Ziemichod 

Charakterystyka epok- renesans, barok, oświecenie. 

Wybitne postaci – twórcy kultury, wodzowie. 

Projekty tematyczne, 

referaty, prezentacje 

 

historia klasy 6d  i  

5 b,c,d,e 

Cały rok- stosownie 

do potrzeb 

Joanna Ziemichod 

Czym zajmuje się historyk, archeolog, genealog? 

Średniowieczne miasto i wieś 

W folwarku szlacheckim 

(treści programowe 2.1) 

praca z ilustracją, 

pogadanka 

praca z infografiką, 

pogadanka 

historia 4 a- e 

5 a- e 

6 a-e 

IX 2022 

IV 2023 

XI 2022 

J.Ziemichód 

A.Typko 

 

Jaką rolę odgrywali chłopi w starożytnej Mezopotamii 

i Egipcie? 

Kościół w średniowieczu  (treści programowe 2.2) 

praca z ikonografiką, 

filmem, pogadanka 

praca z infografiką, 

pogadanka 

 historia V a-c 

 

X 2022 

IV 2023 

J.Ziemichód 

A.Typko 

Math is more difficult than English., Przedmioty 

szkolne (treści programowe 1.1, 3.2) 

Uzyskiwanie i 

przekazywanie informacji i 

wyjaśnień 

Przedstawianie swoich 

opinii 

 

język angielski klasy 5 II półrocze nauczyciele języka 

angielskiego 

Step 4 Warm up your brain! Czynności w szkole, 

Umiejętności, Uczenie się języka angielskiego (treści 

programowe 1.2) 

Wypowiadanie się na temat 

umiejętności 

Wykorzystywanie technik 

samodzielnej pracy nad 

językiem 

współdziałanie w grupie 

 

język angielski klasy 5 I półrocze nauczyciele języka 

angielskiego 
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Around the world, Culture: a profile of an athlete 

Lekcja kulturowa na temat wybitnych sportowców 

(treści programowe 2.1) 

dane personalne 

okresy życia 

cechy charakteru 

Współdziałanie w grupie 

 

język angielski klasy 5 II półrocze nauczyciele języka 

angielskiego 

Let’s order a pizza! - Zamawianie pizzy przez telefon 

It’s a bargain!  - Kupowanie sprzętu sportowego. 

(treści programowe 2.5) 

Zamawianie pizzy przez 

telefon, Podawanie adresu i 

numeru telefonu, 

Współdziałanie w grupie 

 

język angielski klasy 5 I półrocze nauczyciele języka 

angielskiego 
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Ja – to znaczy kto? (treści programowe 1.1) kalambury 

opis przypadku 

rozmowa kierowana 

zajęcia z 

wychowawcą 

6a Listopad 2022 Patrycja Kozakiewicz 

Nie tylko czas leczy rany – grupa zawodów 

medycznych (treści programowe 2.1, 4.1) 

ćwiczenie w parach; 

ćwiczenie grupowe; 

rozmowa kierowana. 

zajęcia z 

wychowawcą 

6a Marzec 2023 Patrycja Kozakiewicz 

Moje mocne i słabe strony. 

Ja- to znaczy kto? (zainteresowania, zdolności, 

uzdolnienia i kompetencje). 

(treści programowe 1.2) 

pogadanki zajęcia z 

wychowawcą 

6c I półrocze Anna Krawczyk  

Jak zadbać o swój wizerunek w sieci? 

(treści programowe 1.3) 

pogadanki zajęcia z 

wychowawcą 

6c październik 

 

Anna Krawczyk  

Praca nauczyciela, wychowawcy. 

Bezpieczeństwo podczas ferii i wakacji 

(treści programowe 2.1) 

pogadanki zajęcia z 

wychowawcą 

6c październik 

 

luty/czerwiec 

Anna Krawczyk  

Akcje charytatywne w naszej szkole – idea 

wolontariatu (treści programowe 2.1) 

pogadanki zajęcia z 

wychowawcą 

6c październik 

 

Anna Krawczyk  

Poznajemy zawody naszych rodziców, czy pójdziemy 

ich śladem? (treści programowe 4.1) 

pogadanki zajęcia z 

wychowawcą 

6c czerwiec Anna Krawczyk  
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Rysunek techniczny(treści programowe 2.4) Prace wytwórcze, zadania technika 

 

Klasy 6 I,II półrocze Barbara Okoń 

Elektryk (treści programowe 2.1) Pogadanka technika 

 

Klasy 6 II półrocze Barbara Okoń 

Technika w najbliższym otoczeniu (treści programowe 

4.3) 

Pogadanka, drzewko 

decyzyjne 

technika 

 

Klasy 6 II półrocze Barbara Okoń 

Liczby i działania – rozwiązywanie zadań 

praktycznych. 

Jednostki monetarne, czasu, długości, pola, objętości i 

masy. 

Obliczenia procentowe. (treści programowe 1.1, 1.2) 

 matematyka Klasy 6 cały rok szkolny nauczyciele matematyki 

Rozwiązywanie zadań o treściach praktycznych 

(opracowywanie strategii działania) . (treści 

programowe 1.3) 

 matematyka Klasy 6 cały rok szkolny nauczyciele matematyki 

Zaprezentowanie zawodów związanych z omawianym 

zagadnieniem, m. in.: sprzedawca, księgowy, geodeta, 

architekt, stolarz. (treści programowe 2.1) 

 matematyka Klasy 6 cały rok szkolny nauczyciele matematyki 

Figury geometryczne (cyrkiel, linijka, ekierka,  matematyka Klasy 6 cały rok szkolny nauczyciele matematyki 
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kątomierz). (treści programowe 2.4) 

Podwyżki, obniżki, reszta, zakupy, promocje w 

zadaniach tekstowych. (treści programowe 2.5) 

 matematyka Klasy 6 cały rok szkolny nauczyciele matematyki 

Obliczenia procentowe, cena netto/brutto, podatki, 

zakupy na raty. (treści programowe 2.5) 

 matematyka Klasy 6 cały rok szkolny nauczyciele matematyki 

Zadania dodatkowe polegające na samodzielnym 

docieraniu do informacji.  (treści programowe 3.3) 

 matematyka Klasy 6 cały rok szkolny nauczyciele matematyki 

Lekcje powtórzeniowe z pracą w grupach. 

Kolejność wykonywania działań. 

Zadania tekstowe. (treści programowe 4.2) 

 matematyka Klasy 6 cały rok szkolny nauczyciele matematyki 

Dział: „Inni, obcy, tacy sami?” 

(Zagadnienia: wyobcowanie, tolerancja, wykluczenie) 

Dział „Jacy jesteśmy?” 

(Zagadnienia: kompleksy, Jak nas widzą inni?) . (treści 

programowe 1.1, 1.2) 

Dotyczy wszystkich 

działów: burza mózgów, 

metaplan, dyskusja, 

kapelusz pomysłów, 

analiza SWOT, projekt 

edukacyjny, portfolio 

Język polski 6 a, b, c, d Zgodnie z planem E. Łój 

J. Hejzner 

M. Polowy 

 

 
Typy programów telewizyjnych i ich twórcy. 

(Dział „Trudne sprawy”) 

Ludzie muzyki (Dział „Na skrzydłach fantazji”)  (treści 

programowe 2.1) 

Dział „Odkrywanie świata”  

Zagadnienia: Kodeks turysty. Różne rodzaje muzeów. 

Znajomość języków. Scenariusz filmowy)  (treści 

programowe 3.3) 

organizuje w gronie rówieśników wybraną zabawę lub 

grę ruchową, stosując przepisy w formie uproszczonej 

(treści programowe 1.4) 

 Wychowanie 

fizyczne 

Klasy 5 i 

klasy 6 

Cały rok szkolny Nauczyciele w-f 

wykonuje ćwiczenia oddechowe i inne o charakterze 

relaksacyjnym;( treści programowe 3.1) 

 Wychowanie 

fizyczne 

Klasy 5 i 

klasy 6 

Cały rok szkolny Nauczyciele w-f 

wybiera bezpieczne miejsce do zabaw i gier 

ruchowych; ( treści programowe 4.2) 

 Wychowanie 

fizyczne 

Klasy 5 i 

klasy 6 

Cały rok szkolny Nauczyciele w-f 

omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia 

zdrowia lub życia; ( treści programowe 4.3) 

 Wychowanie 

fizyczne 

Klasy 5 i 

klasy 6 

Cały rok szkolny Nauczyciele w-f 

Ziemia, jako jedna z planet Układu Słonecznego 

(treści programowe 1.4) 

pogadanka geografia 6c,d wrzesień Anna Krawczyk 

Przemysł i usługi we Francji. Energetyka w Europie. 

(treści programowe 2.2) 

pogadanka geografia 6c,d luty Anna Krawczyk 

Turystyka w Europie. Zmiany w przemyśle Niemiec ? 

(treści programowe 2.3) 

pogadanka geografia 6c,d marzec Anna Krawczyk 

Współrzędne geograficzne. 

(treści programowe 2.4) 

pogadanka geografia 6c,d wrzesień Anna Krawczyk 

Paryż i Londyn – światowe metropolie. 

(treści programowe 2.5) 

pogadanka geografia 6c,d styczeń Anna Krawczyk 

W folwarku szlacheckim ( treści programowe 2.1) 

 

praca z infografiką, 

pogadanka 

historia  Klasa 6a  I półrocze Marta Cudziło  

Wielkie odkrycia geograficzne 

 

Wojny XVII wieku ( treści programowe 3.2) 

Pogadanka ,projekt 

 

Projekt, pogadanka 

historia  klasy 6a I półrocze 

 

II półrocze 

Marta Cudziło 
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Wielkie odkrycia geograficzne- zawody; podróżnik, 

odkrywca- specyfika zawodu i predyspozycje do 

zawodu.  ( treści programowe 2.1) 

Pogadanka, rozmowa 

dydaktyczna 

historia  Klasa 6 d  

 

 

Wrzesień 

 

Nauczyciel historii, 

Joanna Ziemichód 

Wielkie odkrycia geograficzne 

Wojny XVII wieku .  ( treści programowe 3.3) 

projekt 

 

historia  VI a – e 

 

 

X 2022 

I 2023 

A Typko 

J.Ziemichód 

Dział: „We have to work! – uczniowie nazywają różne 

zawody, przypisują im różne obowiązki, mówią o 

miejscach pracy. ? (treści programowe 2.1) 

Rozmowa, praca 

indywidualna, w parach, 

grupach, projekt 

język angielski klasy 6 I półrocze nauczyciele języka 

angielskiego 

Dział: „What will happen next?” – okresy życia, 

wydarzenia w życiu, przewidywanie przyszłych 

wydarzeń w związku ze szkołą, wyrażanie intencji i 

pragnień, opisywanie przyszłych okresów życia ? 

(treści programowe  4.1) 

Rozmowa, praca 

indywidualna, w parach, 

grupach, projekt 

język angielski klasy 6 I półrocze nauczyciele języka 

angielskiego 

Innowacja pedagogiczna „Porozmawiajmy o 

wartościach” – kształtowanie postaw społecznych 

Zajęcia prowadzone  

w ramach obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia 

ogólnego 

Zajęcia podczas godziny 

wychowawczej, na 

lekcjach bibliotecznych,  

Biblioteka szkolna Klasa 5a Październik - maj Marta Polowy 

Dorota Margol 

 Poznanie pracy bibliotekarza Szkolne Koło Przyjaciół 

Biblioteki Szkolnej 

Biblioteka szkolna Klasy 4-8 I półrocze Dorota Margol 
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2. Działania z zakresu doradztwa zawodowego podejmowane w klasach VII – VIII 

Cel: 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 runku pracy 

Obszary działań  Tematyka działań  Metody i formy realizacji  Nazwa przedmiotu Adresaci  Termin 

realizacji  

Osoby 

odpowiedzialne  
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Jak poznać swoje mocne strony? 

Precyzyjne formułowanie celów. Co robić, aby spełniać 

marzenia? 

 (treści programowe 1.2) 

Praca samodzielna i w 

grupach, pogadanka  

 

Rozmowa 

zajęcia z wychowawcą klasa 7a I półrocze 

 

Ewa Spustek  

Jak motywacja pomaga w wyborze zawodu? 

 (treści programowe 1.6) 

zajęcia z wychowawcą klasa 7a I półrocze 

 

Ewa Spustek 

Czym kierować się w wyborze zawodu? (treści 

programowe 2.1) 

projekt zajęcia z wychowawcą klasa 7a II półrocze Ewa Spustek 

Jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy 2.3 rozmowa zajęcia z wychowawcą klasa 7a II półrocze Ewa Spustek 

Rozmowa o zawodach 4.2 rozmowa zajęcia z wychowawcą klasa 7a I półrocze 

 

Ewa Spustek 

Jakie są moje talenty i mocne strony? (treści programowe 

1.1) 

Rozmowa, projekt zajęcia z wychowawcą klasa 7b II półrocze Katarzyna Różańska 

Jestem wyjątkowy. Nabywanie pewności siebie. (treści 

programowe 1.2)  

Rozmowa, karty pracy,  

autoprezentacja 

zajęcia z wychowawcą klasa 7b I półrocze Katarzyna Różańska 

1.Co jest dla nas ważne? Regulamin klasowy.  

2.Jak skutecznie działać w zespole? (treści programowe 

1.3) 

Rozmowa, pogadanka, 

projekt 

zajęcia z wychowawcą klasa 7 b I półrocze 

 

II półrocze 

Katarzyna Różańska 

Jestem wyjątkowy. Nabywanie pewności siebie (treści 

programowe 1.4) 

Rozmowa, karty pracy,  

autoprezentacja 

zajęcia z wychowawcą klasa 7 b  I półrocze Katarzyna Różańska 

Poznajemy zawody naszych rodziców. (treści 

programowe 2.1) 

Rozmowa, pogadanka, 

projekt, prezentacja 

zajęcia z wychowawcą klasa 7 b II półrocze Katarzyna Różańska 

Nasze style uczenia się. (treści programowe: 2.3) Rozmowa, prezentacja, 

ankieta 

 

zajęcia z wychowawcą klasa 7b  I półrocze Katarzyna Różańska 

1.Jak się uczyć efektywnie. 

2.Jak się uczyć żeby się nauczyć? 

3.Dlaczego warto się uczyć? (treści programowe: 3.1) 

Rozmowa, prezentacja, 

ankieta 

 

zajęcia z wychowawcą klasa 7b  I półrocze Katarzyna Różańska 

Moje umiejętności – moje sukcesy. (treści programowe 

1.2) 

Pogadanka, klasowa mapa 

zainteresowań. 

 

zajęcia z wychowawcą klasa 7c październik 

2022 

 

Beata Pukało  

Ja w moich oczach. Ja w oczach innych. (treści 

programowe 1.3) 

Projekt klasowy „Dziś jest 

Twój Dzień – dobre słowo”. 

Uczymy się wzajemnej 

życzliwości. 

zajęcia z wychowawcą klasa 7c wrzesień – 

grudzień  2022 

Beata Pukało  

Jakie wartości są dla mnie ważne? Tworzymy latawiec 

wartości. 

(treści programowe 1.7) 

Pogadanka, mapa myśli, 

projekt, kodeks zachowania 

 

zajęcia z wychowawcą klasa 7c październik 

2022 

 

Beata Pukało  
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 Zawody wokół nas. Marzenia do spełnienia. 

(treści programowe 2.1) 

Zajęcia z wychowawcą 

Pogadanka, prezentacja przez 

uczniów wymarzonych 

zawodów 

zajęcia z wychowawcą klasa 7c październik 

2022 

 

Beata Pukało  

Gdzie znajdę pracę? Poznajemy zawody przyszłości. 

(treści programowe 2.3) 

Zajęcia z wychowawcą. 

Pogadanka na temat trendów 

na rynku pracy. 

zajęcia z wychowawcą klasa 7c grudzień 2022 Beata Pukało  

Bez pracy nie ma kołaczy. Czym jest dla mnie praca? 

(treści programowe 2.4) 

Zajęcia z wychowawcą 

Pogadanka, stworzenie mapy 

myśli. 

zajęcia z wychowawcą klasa 7c styczeń 2023 Beata Pukało  

Praca uszlachetnia. Co daje człowiekowi praca? (treści 

programowe 2.6) 

Pogadanka na zajęciach z 

wychowawcą. Mapa myśli. 

zajęcia z wychowawcą klasa 7c luty 2023 Beata Pukało  

Moje portfolio i e-portfolio. (treści programowe 2.7) Zajęcia z wychowawcą. 

Ćwiczenia redakcyjne. 

zajęcia z wychowawcą klasa 7c marzec 2023 Beata Pukało  

Poznajemy instytucje pomagające w planowaniu ścieżki  

zawodowej. (treści programowe 2.8) 

Zajęcia z wychowawcą. 

Prezentacja instytucji na 

lokalnym rynku pracy. 

zajęcia z wychowawcą klasa 7c kwiecień  2023 Beata Pukało  

Znam szkoły średnie w moim regionie.  (treści 

programowe 3.1) 

Zajęcia z wychowawcą. 

Prezentacja i  

omówienie ofert 

edukacyjnych w mieście i 

powiecie. 

zajęcia z wychowawcą klasa 7c maj 2023 Beata Pukało  

Dlaczego warto się uczyć niezależnie od wieku?  

 (treści programowe 3.4) 

Zajęcia z wychowawcą. 

Mapa myśli, pogadanka. 

zajęcia z wychowawcą klasa 7c maj 2023 Beata Pukało  

Rozpoznaję swoje aspiracje. Kim chciałbym/chciałabym 

być w przyszłości? (treści programowe 4.2) 

Zajęcia z wychowawcą. Ja na 

osi czasu - jak mądrze 

planować? Pogadanka 

zajęcia z wychowawcą klasa 7c czerwiec 2023 Beata Pukało  

Życiowe plany a moje mocne strony. Moje umiejętności. 

(treści programowe 1.5) 

Rozmowa zajęcia z wychowawcą 8a listopad Małgorzata Wlizło 

Jakie wartości są dla mnie ważne? (treści programowe 

1.7) 

rozmowa zajęcia z wychowawcą 8a kwiecień Małgorzata Wlizło 

Być… - poznajemy specyfikę różnych zawodów. (treści 

programowe 2.1) 

prezentacje zajęcia z wychowawcą 8a marzec- 

kwiecień 

Małgorzata Wlizło 

Moje logo – autoprezentacja. (treści programowe 2.7) prezentacje zajęcia z wychowawcą 8a kwiecień Małgorzata Wlizło 

Prezentacja biłgorajskich szkół ponadpodstawowych. 

Którą szkołę wybrać? (treści programowe 3.1, 3.2) 

Prezentacje szkół zajęcia z wychowawcą 8a listopad Małgorzata Wlizło 

Moje preferencje w zakresie wyboru szkoły. 

Współczesny rynek pracy. (treści programowe 4.2) 

rozmowa zajęcia z wychowawcą 8a październik Małgorzata Wlizło 

Moje cele zawodowe i drogi do ich realizacji (treści 

programowe 2.1) 

 zajęcia z wychowawcą 8b listopad Bożena Wójcik 

Typy szkół ponadpodstawowych w moim regionie i ich 

oferty edukacyjne. (treści programowe 3.1) 

 zajęcia z wychowawcą 8b kwiecień Bożena Wójcik 

Współczesny rynek pracy. Czy w przyszłości wystarczy 

mieć jeden zawód? (treści programowe 4.4) 

 zajęcia z wychowawcą 8b marzec Bożena Wójcik 

Rozpoznajemy swoje predyspozycje zawodowe (treści 

programowe 1.2) 

Pogadanka, rozmowa zajęcia z wychowawcą 8 d I półrocze Marcin Kukiełka 
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 Systemy zarządzania czasem czyli organizacja własnego 

czasu (treści programowe 1.7) 

Lekcja ćwiczeniowa, projekt zajęcia z wychowawcą 8 d I półrocze Marcin Kukiełka 

Analizujemy charakterystykę wybranych zawodów (treści 

programowe 2.1) 

Pogadanka, projekt zajęcia z wychowawcą 8 d II półrocze Marcin Kukiełka 

Od ucznia do mistrza – element klasycznego pojęcia 

edukacji. (treści programowe 2.5) 

Pogadanka zajęcia z wychowawcą 8 d II półrocze Marcin Kukiełka 

Jak zrobić wrażenie na drugim człowieku? - o 

autoprezentacji słów kilka. (treści programowe 2.7) 

Lekcja ćwiczeniowa zajęcia z wychowawcą 8 d I półrocze Marcin Kukiełka 

Analizujemy oferty szkół ponadpodstawowych z naszego 

regionu (treści programowe 3.1) 

Pogadanka zajęcia z wychowawcą 8 d II półrocze Marcin Kukiełka 

Moje preferencje w zakresie wyboru szkoły – 

analizujemy rynek pracy. (treści programowe 4.1) 

Pogadanka zajęcia z wychowawcą 8 d II półrocze Marcin Kukiełka 

Analiza własnych mocnych i słabych stron – zajęcia z 

wychowawcą. (treści programowe 1.4, 1.5) 

Zajęcia warsztatowe zajęcia z wychowawcą klasa 8e Rok szkolny 

2022/2023 

Mariusz Polowy 

Poznajemy zawody – zajęcia z wychowawcą. (treści 

programowe 2.1) 

filmy edukacyjne, 

przeszukiwanie zasobów 

Internetu 

zajęcia z wychowawcą klasa 8e Rok szkolny 

2022/2023 

Mariusz Polowy 

Spotkanie z przedsiębiorcą (treści programowe 2.2) Spotkanie, warsztaty zajęcia z wychowawcą klasa 8e Rok szkolny 

2022/2023 

Mariusz Polowy 

Analiza ofert edukacyjnych szkół ponadpodstawowych w 

regionie (treści programowe 3.2) 

Zajęcia z wykorzystaniem 

TIK, analiza ogłoszeń szkół. 

zajęcia z wychowawcą klasa 8e Rok szkolny 

2022/2023 

Mariusz Polowy 
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Na czym polega praca dziennikarza? 

(treści programowe: 1.2) 

Zajęcia warsztatowe w 

szkolnym studiu 

telewizyjnym 

język polski 7a, 7d, 7e październik  Mariusz Polowy 

Fraszki Jana Kochanowskiego pogadanka język polski 7a październik 

2022r. 

Marta Polowy 

„Jak być szczęśliwym?” Uczymy się myśleć pozytywnie. 

„7 nawyków skutecznego nastolatka” Kodeks 

zachowania (treści programowe 1.7) 

Praca z tekstem. 

 

 

Praca z tekstem. 

język polski Klasy 7 I półrocze 

 

Nauczyciele języka 

polskiego 

Język polski „Dzień Dobrych Uczynków. Altruizm mamy 

w genach”. Wolontariat – wstęp do pracy w zawodzie. 

(treści programowe 2.5) 

Praca z tekstem. Pogadanka. 

Mapa organizacji 

charytatywnych w regionie 

język polski Klasy 7 II półrocze Nauczyciele języka 

polskiego w kl. 7 

Beata Pukało 

Marta Polowy 

      

Dział: „Człowieczeństwo” (treści programowe: 1.5) rozmowa, burza mózgów język polski 7b, 7c,  II półrocze Barbara Okoń 

Dział: „Nieustanne wybory” (treści programowe: 1.6) drzewko decyzyjne, dyskusja język polski 7b,c II półrocze Barbara Okoń 

Dział: „Dobro i zło” (treści programowe: 1.7) dyskusja, mapa myśli język polski 7b,c II półrocze Barbara Okoń 

Dział: „Relacje międzyludzkie” 

 

Dział: „Uczucia” (treści programowe: 2.7) 

autoprezentacja język polski 7b, 7c,  I półrocze Barbara Okoń 

Dział: „Relacje międzyludzkie” 

Dział: „Co mogę, co muszę” (treści programowe: 3.4) 

dyskusja, mapa mentalna język polski 7b, 7c,  I półrocze Barbara Okoń 

Liczby i działania – rozwiązywanie zadań praktycznych. 

Jednostki monetarne, czasu, długości, pola, objętości i 

masy. 

(treści programowe: 1.2) 

 matematyka  klasy 7 i 8 cały rok Nauczyciele 

Matematyki 
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 Wykonywanie działań na liczbach (zawody, w których 

znaczenie ma sprawność rachunkowa, m. in. sprzedawca, 

księgowy, doradca finansowy). 

Geometria (m. in. geodeta, architekt, stolarz). 

Statystyka (m. in. Pracownik  

Wykonywanie działań na liczbach (zawody, w których 

znaczenie ma sprawność rachunkowa, m. in. sprzedawca, 

księgowy, doradca finansowy). 

Geometria (m. in. geodeta, architekt, stolarz). 

Statystyka (m. in. pracownik urzędu statystycznego, 

analityk bankowy)  

(treści programowe: 1.5) 

 matematyka  klasy 7 i 8 cały rok Nauczyciele 

Matematyki 

Projekt edukacji finansowej „Bakcyl” 2.1 

 

Lekcje z Temidą 

Projekt edukacji finansowej 

„Bakcyl” 

Projekt edukacyjny 

matematyka  klasy 7 i 8 II półrocze 

 

I półrocze 

Małgorzata Wlizło  

 

Marcin Kukiełka 

Elementy statystyki opisowej: 

- diagramy, wykresy i tabele, 

- średnie.  

(treści programowe: 2.3) 

Lokaty bankowe, oprocentowanie rachunków. 

VAT i inne podatki. (treści programowe: 2.3) 

 matematyka  klasy 7 i 8 

 

 

 

klasy 8  

II półrocze Nauczyciele 

matematyki 

Biologia jako nauka 
Higiena i choroby układów ludzkiego ciała 

Regulacja nerwowo-hormonalna. 

Narządy zmysłu. 
(treści programowe: 1.1) 

rozmowa, wycieczka, 

pogadanka, projekt, poznanie 

konkretnego zawodu 

biologia  klasy 7 wrzesień,  

cały rok 

Barbara Taczała 

 

 

 Równowaga wewnętrzna organizmu – homeostaza 

Choroba – zaburzenie homeostazy  

(treści programowe: 1.3) 

rozmowa, wycieczka, 

pogadanka, projekt, poznanie 

konkretnego zawodu, ebooki, 

internet 

biologia  klasy 7 czerwiec Barbara Taczała 

 

 Higiena i choroby układów ludzkiego ciała 

(treści programowe: 1.4) 

biologia  klasy 7 cały rok Barbara Taczała 

 

Higiena i choroby układów ludzkiego ciała 

Regulacja nerwowo-hormonalna. 

Narządy zmysłu.(treści programowe: 1.5) 

biologia  klasy 7 cały rok Barbara Taczała 

 

 Biologia jako nauka-  zawód: biolog, analityk, lekarz, 

naukowiec,  pielęgniarka, rehabilitant itp. 

(treści programowe: 2.1) 

biologia  klasy 7 cały rok Barbara Taczała 

 

Regulacja nerwowo-hormonalna. 

Narządy zmysłu.(treści programowe: 2.2) 

biologia  klasy 7 cały rok Barbara Taczała 

 

Równowaga wewnętrzna organizmu – homeostaza 

Choroba – zaburzenie homeostazy (treści programowe: 

2.4) 

biologia  klasy 7 cały rok Barbara Taczała 

 

Biologia jako nauka-  zawód: biolog, analityk, lekarz, 

naukowiec,  pielęgniarka, rehabilitant itp. 

(treści programowe: 2.6) 

biologia  klasy 7 cały rok Barbara Taczała 
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  Biologia jako nauka-  zawód: biolog, analityk, lekarz, 

naukowiec,  pielęgniarka, rehabilitant itp. 
(treści programowe:3.4) 

 biologia  klasy 7 cały rok Barbara Taczała 

 

Biologia jako nauka-  zawód: biolog, analityk, lekarz, 

naukowiec,  pielęgniarka, rehabilitant itp. 
(treści programowe: 4.1) 

biologia  klasy 7 cały rok Barbara Taczała 

 

Regulacja nerwowo-hormonalna. 

Narządy zmysłu. 

(treści programowe: 4.2) 

biologia  klasy 7 cały rok Barbara Taczała 

 

Biologia jako nauka-  zawód: biolog, analityk, lekarz, 

naukowiec,  pielęgniarka, rehabilitant itp. 

(treści programowe: 4.3) 

biologia  klasy 7 cały rok Barbara Taczała 

 

Struktura zatrudnienia i bezrobocie w Polsce i Europie. 

Zmiany w polskim przemyśle 

Rodzaje usług. 

Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 

roku na strukturę zatrudnienia (treści programowe: 2.3) 

pogadanka geografia klasa 7c kwiecień/ maj Anna Krawczyk 

Klimat Polski 

(treści programowe: 2.4) 

pogadanka geografia klasa 7c październik Anna Krawczyk 

Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii  

(treści programowe: 1.1)  

pogadanka, karty pracy chemia  klasy 7 I półrocze Patrycja 

Kozakiewicz 

Izotopy.  

(treści programowe: 2.1)  

pogadanka, karty pracy chemia  klasy 7 I półrocze Patrycja 

Kozakiewicz 

Historia odkrycia składu powietrza  

(treści programowe: 3.4)  

Pogadanka, projekt chemia klasy 7 według planu 

pracy 

Patrycja 

Kozakiewicz 

Dział: Zaczynamy się uczyć fizyki.  

Uczeń poznaje swoje predyspozycje potrzebne do 

wykonywania następujących zawodów: geodeta, 

pracownik Sanepidu, jubiler, speleolog, gospodyni 

domowa, Dział: Ciała w ruchu. 

 mechanik samochodowy, kolarz, biegacz,  

Dział: Siła wpływa na ruch 

farmaceuta, sprzedawca, laborant, 

Dział: Praca i energia 

 budowlaniec, 

Dział: Ciśnienie i siła wyporu 

 hydraulik, marynarz, prezenter pogody 

(treści programowe 1.1-1.7) 

Pogadanka, projekt fizyka klasy 7 cały rok Agata Dąbrowska 

 

Uzyskanie informacji na temat następujących zawodów: 

geodeta, pracownik Sanepidu, jubiler, speleolog, 

gospodyni domowa, mechanik samochodowy, kolarz, 

biegacz, farmaceuta, sprzedawca, laborant, budowlaniec, 

hydraulik, marynarz, prezenter pogody 

(treści programowe:2.1, 2.2, 2.3) 

Pogadanka, projekt fizyka klasy 7 cały rok Agata Dąbrowska 

 

Człowiek, życie prywatne 

(treści programowe: 1.5) 

opowiadanie  

o spędzaniu czasu wolnego 

język niemiecki klasy 7 II półrocze Ewa Spustek 
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 Praca 

(treści programowe: 2.1,2.3) 

nazywanie zawodów  

w języku  niemieckim, 

informowanie  

o zawodach 

język niemiecki klasy 7 I  i II półrocze  Ewa Spustek 

Człowiek, edukacja 

(treści programowe: 2.2) 

opisywanie wyglądu  

i charakteryzowanie osób 

język niemiecki klasy 7 I półrocze Ewa Spustek 

Życie prywatne  

(treści programowe: 2.4) 

nazywanie członków rodziny, 

informowanie o ich 

zainteresowaniach 

język niemiecki klasy 7 I półrocze Ewa Spustek 

Rozdział 6 Keep fit – uprawianie sportu, choroby, tryb 

życia. 

(treści programowe: 1.1) 

Podawanie zasad dbania o 

dobrą kondycję; rozmawianie 

o dolegliwości i 

warunkach/sytuacji, w której 

powstała; dawanie rad 

związanych z uprawianiem 

sportów; mówienie o 

umiejętnościach; opisywanie 

wydarzeń sportowych i zasad, 

jakie w danym sporcie 

obowiązują. 

język angielski klasy 7 II półrocze 

 

Nauczyciele języka 

angielskiego 

1. Join a club! 

Zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań. 

 

2. Brainytown Youth Club 

Zajęcia w Klubie Młodzieżowym. 

 

3. I’d rather join the dance club 

Mówienie o preferencjach dot. wyboru zajęć 

pozalekcyjnych. 

(treści programowe: 1.2) 

Nazywanie kółek 

zainteresowań; zadawanie 

pytań na temat uczestnictwa 

w zajęciach pozalekcyjnych i 

odpowiadanie na pytania; 

udzielanie  rady nt. 

uczestnictwa w zajęciach 

pozalekcyjnych; wyrażanie 

opinii nt. czyjegoś 

uczestnictwa w zajęciach 

język angielski klasy 7 II półrocze Nauczyciele języka 

angielskiego 

Rozdział 1 The big screen - Zawody związane z filmem; 

Opisanie procesu pracy nad filmem. 

 

(treści programowe: 2.1) 

Pytanie o opinię i wyrażanie 

swojej opinii, wyrażanie 

upodobań, nazywanie 

zawodów związanych z 

filmem na podstawie 

kontekstu; opowiadanie o 

czynnościach (opisywanie 

procesu pracy nad filmem); 

opisywanie zawodu. 

język angielski klasy 7 I półrocze 

 

Nauczyciele języka 

angielskiego 

Rozdział 4 Buying and selling - opisywanie miejsc i osób 

związanych z zakupami; opisywanie i porównywanie 

cech miejsc związanych z zakupami i usługami; 

sprzedawanie i kupowanie 

(treści programowe: 2.5) 

Zadawanie pytań i udzielanie 

odpowiedzi podczas robienia 

zakupów; proszenie o 

produkty w sklepie; 

reagowanie na wypowiedź 

sprzedawcy; kupowanie i 

sprzedawanie. 

 

język angielski klasy 7 I półrocze 

 

Nauczyciele języka 

angielskiego 
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1. School life 

Opisywanie życia szkoły (1). 

 

2. If you don’t revise, … 

Opisywanie życia szkoły (2). (treści programowe: 2.8) 

Nazywanie osób pracujących 

w szkole, czynności i miejsc 

związanych ze szkołą; 

zadawanie pytań o osoby 

pracujące w szkole, czynności 

i miejsca w szkole oraz 

odpowiadanie na pytania; 

język angielski klasy 7 II półrocze 

 

Nauczyciele języka 

angielskiego 

 Culture: Education in Britain and in the USA 

Lekcja kulturowa na temat systemów edukacji w Wielkiej 

Brytanii i Stanach Zjednoczonych (treści programowe 

3.3) 

Opisywanie etapów w 

systemie szkolnictwa w 

Wielkiej Brytanii i Stanach 

Zjednoczonych; opisywanie 

zasady wyboru przedmiotów 

przez uczniów w brytyjskiej 

szkole średniej; opisywanie 

polskiego systemu edukacji. 

język angielski klasy 7 II półrocze Nauczyciele języka 

angielskiego 

Plakat, fotografia cyfrowa, komputerowe obrazy i 

animacje z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych 

programów graficznych. 

Muzea, galerie sztuki, wystawy, domy aukcyjne. 

Ochrona zabytków – konserwacja dzieł sztuki (treści 

programowe 2.4) 

Pogadanki, pokazy, elementy 

ćwiczeń praktycznych 

plastyka klasy 

7a,b,c,d,e 

luty Dorota Brzozowska 

Fotografia artystyczna i użytkowa ( prasowa, reporterska, 

reklamowa) 

Grafika reklamowa, film, teatr, scenografia, 

charakteryzacja (treści programowe 2.4) 

Poznawanie zawodu poprzez 

działania twórcze na lekcji – 

konkretne zadania plastyczne 

 

plastyka klasy 

7a,b,c,d,e 

II półrocze Dorota Brzozowska 

Projekt edukacyjny Jak żyć? 

Dział Jak żyć 

Analiza różnych postaw i dróg życiowych  (treści 

programowe: 1.6) 

dyskusja, ćwiczenia 

redakcyjne, analiza tekstu 

język polski 8 a, b, c, d, e Zgodnie z 

planem pracy 

Nauczyciele języka 

polskiego 

Dział Jak żyć 

Analiza różnych postaw i dróg życiowych 

(treści programowe: 2.1, 2.2) 

dyskusja, ćwiczenia 

redakcyjne 

język polski 8 a, b, c, d, e Zgodnie z 

planem pracy 

Nauczyciele języka 

polskiego 

Dział: Szkoła mówienia i pisania 

Przygotowanie CV, życiorysu i listu motywacyjnego. 

Wskazanie osiągnięć, sukcesów potrzebnych w 

redagowaniu wyżej wymienionych form wypowiedzi. 

Redagowanie autocharakterystyki – ze wskazaniem 

mocnych i słabych stron (treści programowe: 2.7) 

ćwiczenia redakcyjne język polski 8 a, b, c, d, e Zgodnie z 

planem pracy 

Nauczyciele języka 

polskiego 

Prezentacja zainteresowań czytelniczych i innych. (treści 

programowe 1.2) 

Projekt klasowy Język polski 8a, 8d, 8e Rok szkolny 

2022/2023 

Mariusz Polowy 

Motyw pracy w tekstach kultury.(treści programowe 2.4 ) Pogadanka, analiza tekstów 

literackich i innych 

Język polski 8a, 8d, 8e Rok szkolny 

2022/2023 

Mariusz Polowy 

Jak dobrze przemawiać? (treści programowe 2.7) Analiza tekstów przemówień, 

recytacja wierszy, 

wystąpienia 

Język polski 8a, 8d, 8e Rok szkolny 

2022/2023 

Mariusz Polowy 

Projekt edukacyjny „Ekologia bez granic” – walory 

edukacji pozaformalnej. (treści programowe 3.3) 

Udział uczniów w projekcie 

międzynarodowym. 

Język polski 8a, 8c, 8d, 

8e 

Rok szkolny 

2022/2023 

Mariusz Polowy 
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 Komunikacja i autoprezentacja (treści programowe 1.2, 

2.7) 

Referaty, wystąpienia 

uczniów 

Wiedza o 

społeczeństwie 
8 a, b,c,d,e wrzesień Joanna Ziemichód,            

Marta Cudziło 

Edukacja i praca. Ścieżki kształcenia. Moje zdolności i 

zainteresowania (treści programowe 1.5) 

Rozmowa, pogadanka, gry 

dydaktyczne,  

Wiedza o 

społeczeństwie 
 Klasy 8 październik Joanna Ziemichód,            

Marta Cudziło 

 Człowiek istotą społeczną -potrzeby człowieka (treści 

programowe 1.6) 

Pogadanka, praca ze 

schematem, rozmowa 

dydaktyczna 

Wiedza o 

społeczeństwie 
Klasy 8 

b,c,d,e 

wrzesień Nauczyciel wiedzy 

o społeczeństwie 

Poznajemy zawody, jaki zawód wybrać? (treści 

programowe 2.1) 

Projekt międzyklasowy Wiedza o 

społeczeństwie 
Klasy 8 

b,c,d,e 

 

I półrocze 

Nauczyciel wiedzy 

o społeczeństwie 

Jak odnaleźć się na rynku pracy? (treści programowe 2.2) 

 

pogadanka,  Wiedza o 

społeczeństwie 
Klasy 8 

b,c,d,e 
I półrocze Nauczyciel  wiedzy 

o społeczeństwie 

Lokalny rynek pracy- zmiany na rynku pracy: zawody 

nadwyżkowe i deficytowe (treści programowe 2.3) 

 Metoda projektu, wywiad, 

analiza wykresów 

Wiedza o 

społeczeństwie 
Klasy 8 

b,c,d,e 
I półrocze Nauczyciel  wiedzy 

o społeczeństwie 

Edukacja i praca- znaczenie pracy w życiu człowieka. 

(treści programowe 2.4) 

Burza mózgów, rozmowa 

dydaktyczna 

Wiedza o 

społeczeństwie 
Klasy 8 

b,c,d,e 
I półrocze  Nauczyciel wos-u 

Komunikacja i autoprezentacja, asertywność (treści 

programowe 2.7) 

Praca w grupach,  Wiedza o 

społeczeństwie 
Klasy 8 

b,c,d,e 
I półrocze Nauczyciel  wiedzy 

o społeczeństwie 

Samorząd terytorialny- zadania samorządów dotyczące 

walki z bezrobociem (treści programowe 2.8) 

Pogadanka, spotkanie z 

pracownikiem urzędu pracy 

Wiedza o 

społeczeństwie 
Klasy 8 II półrocze Nauczyciel wiedzy 

o społeczeństwie 

Edukacja i praca (treści programowe 3.1, 3.4) Prezentacje uczniowskie, 

pogadanka, praca z tekstem  

Wiedza o 

społeczeństwie 
Klasy 8 I/II półrocze Joanna Ziemichód,            

Marta Cudziło 

Edukacja i praca- Szkoła i wyksztalcenia (treści 

programowe 3.3) 

Prezentacje uczniów, 

pogadanka 

Wiedza o 

społeczeństwie 
Klasy 8 

b,c,d,e 

październik Joanna Ziemichód 

Edukacja a rynek pracy-system edukacji  a potrzeby 

rynku pracy i wymagania pracodawców. (treści 

programowe 4.4) 

Praca z tekstem, diagramem- 

wykresem, pogadanka 

Wiedza o 

społeczeństwie 

Klasy VIII I półrocze Marta Cudziło 

Problemy współczesnego świata (treści programowe 2.6) Prezentacja , pogadanka Wiedza o 

społeczeństwie 

8a II półrocze Marta Cudziło 

Polska w Unii Europejskiej Wykład, pogadanka, praca w 

grupach, prezentacja, 

Wiedza o 

społeczeństwie 

8 a II półrocze Marta Cudziło  

 

Świat w erze globalizacji (treści programowe 2.3) przegląd aktualnych ogłoszeń 

pracy 

historia 8 a- e II półrocze A. Typko 

Powstanie „Solidarności” (treści programowe 2.4) praca z tekstami kultury 

 

historia 8 a- e II półrocze A.Typko 

Przemiany społeczne i kulturowe w drugiej połowie XX 

w (treści programowe 2.5) 

debata „za i przeciw” historia 8 a- e II półrocze A. Typko 

Problem bezrobocia (treści programowe 2.6) Pogadanka historia 8 a- e II półrocze A.Typko 

Wyzwania współczesnego świata (treści programowe 2.7) Prezentacja historia 8 a- e II półrocze A.Typko 

Polska w NATO i EU (treści programowe 2.8) Projekt historia 8 a- e II półrocze A.Typko 

Czym jest genetyka (obserwacja zmienności wśród ludzi)  

(treści programowe: 1.3, 3.4)  

 

 

rozmowa, wycieczka, 

pogadanka, projekt, poznanie 

konkretnego zawodu, 

ebooki,internet 

biologia  Klasy 8 wrzesień  

 

Barbara Taczała 

Ewolucja i jej dowody. (treści programowe: 2.4)  biologia  Klasy 8 październik Barbara Taczała 
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 Konkurencja. Drapieżnictwo, roślinożerność. (treści 

programowe: 3.3, 3,4)  

 biologia  Klasy 8 według planu 

pracy  

Barbara Taczała 

Cechy populacji (treści programowe: 4.2)  biologia  Klasy 8 według planu 

pracy 

Barbara Taczała 

Czym jest ekosystem? (treści programowe: 4.2)  biologia  Klasy 8 według planu 

pracy 

Barbara Taczała 

Naturalne źródła węglowodorów.  (treści programowe: 

1.5) 

Zaprezentowanie zawodów 

związanych z omawianym 

zagadnieniem. (geolog) 

chemia  Klasy 8 I półrocze Patrycja 

Kozakiewicz 

Porównanie właściwości soli i ich zastosowanie. 

(treści programowe: 2.1) 

Zaprezentowanie zawodów 

medycznych 

(chirurg)związanych z 

omawianym zagadnieniem. 

chemia  Klasy 8 I półrocze Patrycja 

Kozakiewicz 

Szereg homologiczny alkenów. Eten.(treści programowe: 

2.2) 

Zaprezentowanie zawodu 

technologa chemicznego, w 

zakresie produkcji tworzyw 

sztucznych. 

chemia  Klasy 8 I półrocze Patrycja 

Kozakiewicz 

Porównanie właściwości kwasów karboksylowych. Zaprezentowanie zawodu 

kosmetologa. 

chemia  Klasy 8 II półrocze Patrycja 

Kozakiewicz 

Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce. 

Wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji 

(treści programowe: 2.5) 

pogadanka geografia Klasy 8e czerwiec  

wrzesień 

Anna Krawczyk 

- Pomiar napięcia i natężenia. Wyznaczanie mocy. 

- Przykłady obwodów elektrycznych. 

- Wysokość dźwięku. Instrumenty muzyczne. 

- Obrazy tworzone przez soczewkę skupiająca i 

rozpraszającą.  

(treści programowe: 1.2, 1.3, 1.4) 

Uczeń poznaje swoje 

predyspozycje potrzebne do 

wykonywania następujących 

zawodów: elektryk, 

elektromechanik, Sejsmolog, 

muzyk, żołnierz, mechanik 

samochodowy, optyk 

 

fizyka  Klasy 8 cały rok szkolny Beata Pieczonka 

- Oko i aparat fotograficzny. 

- Barwy. Składanie barw. 

- Obwód prądu elektrycznego. 

- Domowa siec elektryczna. 

- Fale. Dźwięk. 

(treści programowe: 1.1, 2.1) 

Uczeń poznaje swoje 

predyspozycje potrzebne do 

wykonywania następujących 

zawodów: elektryk, 

elektromechanik, Sejsmolog, 

muzyk, żołnierz, mechanik 

samochodowy, optyk 

fizyka  Klasy 8 cały rok szkolny Beata Pieczonka 

Dział: Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc (m.in. 

predyspozycje do wykonywania zawodu ratownika 

medycznego czy  strażaka) 

Dział: Edukacja zdrowotna  

(treści programowe: 1.1, 1.2, 3.4 

Rozmowa 

Projekt 

Prezentacja 

Poznanie konkretnego 

zawodu 

edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Klasy 8ab I półrocze 

 

 

 

 

Marta Cudziło  

Temat: Komunikacja interpersonalna 

(treści programowe: 2.2, 2.5) 

Rozmowa,  Projekt edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Klasy 8ab II półrocze Marta Cudziło 

Dział: Bezpieczeństwo państwa 

Dział: Działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń 

(m.in. informacje o szkołach mundurowych, ścieżka 

   II półrocze Marta Cudziło 
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zawodowa ratownika medycznego i strażaka)  

(treści programowe 3.1) 

 Człowiek  

 

 

Edukacja 

 

 

 

Człowiek 

 

Życie codzienne i towarzyskie 

 

 

Kultura 

 (treści programowe: 1.2) 

pytanie o imię, pochodzenie, 

miejsce zamieszkania i 

hobby, informowanie o 

pochodzeniu, miejscu 

zamieszkania i hobby. 

Ulubione przedmioty szkolne 

w jęz. niem, wyrażanie opinii  

o przedmiotach szkolnych. 

 

Mówienie o 

zainteresowaniach 

Czynności życia codziennego, 

formy spędzania czasu  

wolnego. 

Opowiadanie  

o zainteresowaniach  

z dzieciństwa.  

język niemiecki Klasy 8 I półrocze Ewa Spustek 

 

Człowiek. Zycie prywatne 

(treści programowe: 1.4) 

opowiadanie o problemach 

nastolatków 

język niemiecki Klasy 8 II półrocze Ewa Spustek 

 

Praca 

(treści programowe: 1.5) 

nazywanie miejsc pracy  

i czynności tam 

wykonywanych, 

opowiadanie o wymarzonym 

zawodzie 

język niemiecki Klasy 8 I półrocze Ewa Spustek 

 

Zdrowie 

(treści programowe: 2.3) 

nazywanie instytucji 

medycznych oraz personelu 

medycznego w krajach 

niemieckiego obszaru 

językowego, opowiadanie  

o szpitalu w pociągu 

lekarskim w Argentynie 

język niemiecki Klasy 8 I półrocze Ewa Spustek 

 

Szkoła 

(treści programowe: 3.1) 

System szkolnictwa  

w Polsce i w Niemczech 

język niemiecki Klasy 8 II półrocze Ewa Spustek 

 

Podróżowanie i turystyka  

(treści programowe: 4.3) 

nazywanie budynków, 

instytucji oraz miejsc  

w mieście i czynności  

w nich wykonywanych 

język niemiecki Klasy 8 I półrocze Ewa Spustek 

 

Rozdział 6: Jobs-Praca: 

zawody; cechy zawodów, rozmowa o pracę, wybór 

zawodu (treści programowe:  2.1) 

Opisywanie zawodów, 

opisywanie kwalifikacji. 

Opisywanie obowiązków 

zawodowych. 

Wyrażanie opinii na temat 

wykonywanej pracy. 

Wybór i uzasadnianie wyboru 

dotyczącego pracy. 

 Klasy 8 II półrocze Nauczyciele języka 

angielskiego 
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 Rozdział 1: Technology and services - Zakupy i usługi: 

wymiana i zwrot towaru. 

 (treści programowe: 2.5) 

Rozmawianie na temat 

doświadczeń. 

Wymiana poglądów 

Składanie reklamacji 

Zadawanie pytań i udzielanie 

odpowiedzi podczas robienia 

zakupów; proszenie o 

produkty w sklepie; 

reagowanie na wypowiedź 

sprzedawcy; kupowanie i 

sprzedawanie. 

Składanie reklamacji. 

Uprzejma odmowa. 

Wyrażanie uczuć i emocji. 

Przedstawianie problemu. 

 Klasy 8 II półrocze Nauczyciele języka 

angielskiego 

Identyfikujemy swoje mocne strony i planujemy sposoby 

dalszego rozwoju. (treści programowe: 1.5) 

pogadanka wychowanie fizyczne Klasy 8 maj Nauczyciele w-f 

Omawiamy konstruktywne metody radzenia sobie ze 

stresem. Dobieramy rodzaj ćwiczeń relaksacyjnych do 

własnych potrzeb. (treści programowe: 1.7) 

Poznanie konkretnych 

ćwiczeń 

 

wychowanie fizyczne Klasy 8 maj Nauczyciele w-f 

Samodzielnie dobieramy ćwiczenia wzmacniające do 

własnych potrzeb. (treści programowe: 2.2) 

Poznanie konkretnych 

ćwiczeń 

wychowanie fizyczne Klasy 8 kwiecień Nauczyciele w-f 

Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Zamościu i 

Biłgoraju, współpraca z Biblioteką Miejską w Biłgoraju, 

współpraca z Biblioteką Gminną w Aleksandrowie 

Współpraca w ramach 

konkursów zewnętrznych, 

spotkań metodycznych, 

szkoleń, warsztatów,  

biblioteka szkolna klasy 8 – 7 cały rok szkolny Dorota Margol 

Narodowe Czytanie „Ballady i Romanse” Gra aktorska biblioteka szkolna klasy 7 wrzesień Dorota Margol 

Marta Polowy 

Beata Pukało 
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W roku szkolnym 2021/2022 w ramach realizacji ww. działań szkoła współpracuje z: 

 Kuratorium Oświaty; 

 Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli; 

 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Biłgoraju; 

 Szkołami ponadpodstawowymi w mieście i regionie; 

 Powiatowym Urzędem Pracy; 

 Ośrodkiem Rozwoju Edukacji; 

 Komendą Ochotniczych Hufców Pracy; 

 Przedsiębiorcami, pracodawcami. 

 

Program podlega ewaluacji: 

1. Ewaluacja w trakcie realizowania programu: 

 Ankieta wprowadzająca, oceniająca potrzeby uczniów i stopień zainteresowania tematem; 

 Obserwacja postępów uczniów w trakcie zajęć, sprawdzenie realizacji celów etapowych i zaangażowania uczniów; 

 Informacje zwrotne: rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami; 

 Analiza prac uczniów. 

 

2. Ewaluacja po zakończeniu realizacji programu: 

 Analiza dokumentacji; 

 Informacje zwrotne - rozmowy na temat celowości programu, stopnia zadowolenia z zajęć, wpływu programu na podejmowanie wstępnych decyzji edukacyjno – 

zawodowych; 

 Sprawozdania z realizacji WSDZ. 
 

 

 

……………………………………………  

Koordynator Programu realizacji WSDZ  

 

 

Zatwierdzono do realizacji:  

 

 

…………………………………………………..  

(podpis oraz pieczęć Dyrektora Szkoły)  

Biłgoraj, dnia …15.09.2022 r. …………………… 


