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HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMOWYCH Z DORADZTWA ZAWODOWEGO 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 190 W WARSZAWIE 

 
 

 
RODZAJ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ 
 

 
CZAS I MIEJSCE REALIZACJI 

 
OSOBA REALIZUJĄCA ZADANIE 

 
ILOŚĆ 

Konkurs plastyczny „Kim będę, gdy dorosnę?”  Klasa 0 – I/II sem. Nauczyciel wychowawca 1 

Konkurs plastyczny „Moje zainteresowania”.  Klasa kl. I-III – I/II sem. Nauczyciel wychowawca 1 

Szkolny konkurs „Mój wymarzony zawód”.  
 

Świetlica kl. I-III Nauczyciele świetlicowi 2 

Jak się uczyć szybciej i efektywniej? 
 

Lekcja wychowawcza 
kl. IV – I/II sem. 

wychowawcy 1 

Zgadnij jaki to zawód - zawodowe kalambury. 
 
 

Lekcja wychowawcza 
kl. IV – I/II sem. 

wychowawcy 1 

Przedmioty, które lubię – czy przydadzą mi się  
w przyszłości?  

Lekcja wychowawcza  
kl. V – I/II sem. 

wychowawcy 1 

Samopoznanie – Mam szansę na sukces!  
O umiejętnościach sprzyjających realizacji planów.  

Lekcja wychowawcza  
kl. V – I/II sem. 

wychowawcy 1 

7 nawyków skutecznego nastolatka.   Lekcja wychowawcza 
kl. VI – I/II sem. 

wychowawcy 1 

Jak Cię widzą, tak…Cię zatrudnią, czyli sztuka 
autoprezentacji. 

Lekcja wychowawcza 
kl. VI – I/II sem. 

wychowawcy 1 

Jakie wartości są dla mnie ważne?  Lekcja wychowawcza 
kl. VII – I/II sem. 

wychowawcy 1 



Rozpoznaję swoje aspiracje.  Lekcja wychowawcza 
kl. VII – I/II sem. 

wychowawcy 1 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, podejmowanie 
decyzji i osiąganie celów.  

Lekcja wychowawcza 
kl. VIII – I/II sem. 

wychowawcy 1 

Wybór szkoły a wybór zawodu. Lekcja wychowawcza 
kl. VIII – I/II sem. 

wychowawcy 1 

Filmy o tematyce zawodowej. Lekcja wychowawcza 
kl. IV -VIII/ - I/II semestr 

Doradca zawodowy, nauczyciele 
przedmiotowi i wychowawcy 

2 

Szkolny konkurs „Mój wymarzony zawód”. 
 

Plastyka, informatyka 
– II sem. 

Nauczyciele przedmiotu 
doradca zawodowy 

2 

1. Praca jako wartość w życiu człowieka.  Doradztwo zawodowe 
kl. VII 

Doradca zawodowy 1 

2. Zajęcia warsztatowe: Moje umiejętności  
i zainteresowania - moje sukcesy. 

Doradztwo zawodowe 
kl. VII 

Doradca zawodowy 1 

3. Zajęcia warsztatowe: Zdolności i uzdolnienia  
– rozpoznawanie własnych zasobów. 

Doradztwo zawodowe 
kl. VII 

Doradca zawodowy 1 

4. Zajęcia warsztatowe: Moje mocne i słabe strony. Doradztwo zawodowe 
kl. VII 

Doradca zawodowy 1 

5. W jakich zawodach wykorzystam wiedzę  
z przedmiotów?  

Doradztwo zawodowe 
kl. VII 

Doradca zawodowy 1 

6. Czy każdy może zostać kosmonautą? 
Ograniczenia i możliwości w wykonywaniu zawodu.  

Doradztwo zawodowe 
kl. VII 

Doradca zawodowy 1 

7. Zawody w moim najbliższym otoczeniu. Doradztwo zawodowe 
kl. VII 

Doradca zawodowy  1 

8. Świat zawodów – zawody wśród nas i współczesny rynek 
pracy. 

Doradztwo zawodowe 
kl. VII 

Doradca zawodowy  1 

9. Świat zawodów– moje zasoby. Predyspozycje zawodowe. Doradztwo zawodowe Doradca zawodowy  1 



Umiejętności a zawód. kl. VII 

10. Nowe zawody na rynku pracy, zawody przyszłości. Doradztwo zawodowe  
kl. VII 

Doradca zawodowy  1 

1. Rynek edukacyjny - ścieżki edukacyjne oraz rekrutacja do 
szkół ponadpodstawowych. 

Doradztwo zawodowe  
kl. VIII 

Doradca zawodowy  1 

2. Kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy. Doradztwo zawodowe  
kl. VIII 

Doradca zawodowy  1 

3. Moje role na rynku pracy – pracownik, pracodawca, 
współpracownik. 

Doradztwo zawodowe  
kl. VIII 

Doradca zawodowy  1 

4. Wszyscy jesteśmy zdolni. Inteligencja wieloraka. Doradztwo zawodowe  
kl. VIII 

Doradca zawodowy  1 

5. Praca zespołowa jako przykład umiejętności kluczowej. Doradztwo zawodowe  
kl. VIII 

Doradca zawodowy  1 

6. Jakie są najważniejsze kryteria przy wyborze szkoły?  Doradztwo zawodowe  
kl. VIII 

Doradca zawodowy  1 

 7. Hierarchia wartości i potrzeb w życiu  Doradztwo zawodowe  
kl. VIII 

Doradca zawodowy  1 

8. Planowanie kariery - kim chcę zostać w przyszłości? Czy 
warto planować? 

Doradztwo zawodowe  
kl. VIII 

Doradca zawodowy  1 

 9. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji 
edukacyjno-zawodowych.  

Doradztwo zawodowe  
kl. VIII 

Doradca zawodowy  1 

10. Uczymy się przez całe życie. 
 

Doradztwo zawodowe  
kl. VIII 

Doradca zawodowy  1 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas VII.  Zebranie – I sem. Doradca zawodowy, pedagog, 
wychowawcy 

1 

Informacje. - zakładka doradztwa zawodowego 
na stronie internetowej szkoły  

Doradca zawodowy Aktualiza
cja na 



- dziennik elektroniczny bieżąco 

Wybór szkoły ponadpodstawowej. Godz. wychowawcze II sem. kl. VIII Wychowawcy, pedagog i psycholog 1 

Spotkania z ciekawymi ludźmi i absolwentami. Po lekcjach I/II sem. Wychowawcy, pedagog, psycholog, 
bibliotekarz  

2 

Udział w kursach i szkoleniach. Po zajęciach Koordynator 2 razy w 
cyklu 
rocznym 

Indywidualne konsultacje  Po zajęciach  Doradca zawodowy 1 raz w 
tygodniu 

Sporządzanie sprawozdania z realizacji zajęć  
w klasach VII i VIII 

Po zajęciach Koordynator 2 razy w 
cyklu 
rocznym 

 
 
Harmonogram przygotowała koordynator szkolnego doradztwa zawodowego:     Ewa Wolińska-Miżejewska 

 
 
 
 


