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1. Podstawowe Akty Prawne Dotyczące Wewnątrzszkolnego Systemu 

Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 

2572 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, 

poz. 624 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 

sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 532) 

2. Cele: 

 
 Przygotowanie i wdrażanie do przyszłej pracy zawodowej,  

 Rozwijanie i wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój edukacyjno-

zawodowy, 

 Rozwijanie aktywnej postawy wobec przemian zachodzących na rynkach pracy, 

 Wsparcie młodzieży w planowaniu kariery zawodowo-edukacyjnej. 

 

3. Założenia, charakterystyka uczestników: 

 
Wewnątrz Szkolny System Doradztwa Zawodowego to ogół działań podejmowanych przez 

szkołę, wspierających młodzież w planowaniu kariery zawodowo-edukacyjnej.  

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest przez nauczycieli 

wszystkich typów szkół, wszystkich przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. 

Realizowany jest zgodnie z rozkładem materiału danego przedmiotu. 

W szczególności przez nauczycieli: 

 podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, języka polskiego, 

języka niemieckiego, języka angielskiego, historii, religii, etyki, geografii, wiedzy o 

kulturze, 

 działalności gospodarczej w: weterynarii, budownictwie, gastronomii, architekturze 

krajobrazu, ogrodnictwie, rolnictwie, BHP w rolnictwie, wyposażenia i zasad 

bezpieczeństwa w gastronomii, organizacji produkcji gastronomicznej, podstaw 

budownictwa, technologii robót murarskich i tynkarskich, organizacji robót 

budowlanych, języka obcego zawodowego – niemieckiego, języka obcego 

zawodowego – angielskiego. 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego współrealizują: 

 

 pedagog szkolny poprzez rozmowę doradczą oraz organizowanie, prowadzenie zajęć 

w wybranym przez młodzież temacie np.: Co dalej absolwencie? Predyspozycje 

zawodowe, Analiza rynku pracy - lokalny, ogólnopolski, europejski, Warsztat 

komunikacji interpersonalnej - komunikacja werbalna i niewerbalna, Asertywność w 

poszukiwaniu pracy i nie tylko, Podstawy prawa pracy, czyli co każdy pracownik 

wiedzieć powinien, Formy zatrudnienia - umowa o pracę a umowy cywilno-prawne, 

Plan poszukiwania pracy, Daj się poznać z jak najlepszej strony, czyli przygotowanie 

do rozmowy kwalifikacyjnej, Nasz wizerunek zaklęty w kartkach papieru, czyli o 



dokumentach aplikacyjnych, Trening efektywnej autoprezentacji, Najskuteczniejsze 

metody poszukiwania pracy - portale społecznościowe, networking, targi pracy itp., 

Jak pokonać stres podczas poszukiwania pracy? 

Zarządzanie czasem podczas poszukiwania pracy 

Przeprowadzenie w wybranych klasach ankiety dot. Planów szkolno-zawodowych. 

Gromadzenie informacji o szkołach policealnych i wyższych. Gromadzenie informacji 

o zawodach, gromadzenie informacji o rynku pracy, zamieszczanie informacji na 

www szkoły. Szkoła nie zatrudnia doradcy zawodowego, 

 wychowawcy klas realizując program i plan wychowawczy, w tym tematy związane z 

przygotowaniem młodzieży do podejmowania dalszych decyzji edukacyjno-

zawodowych, prawami i obowiązkami ucznia, rozwiązywania konfliktów, 

komunikacją interpersonalną, metodyką pracy umysłowej, 

 nauczyciele bibliotekarze szkolni umożliwiając korzystanie z zasobów biblioteki: 

prasa, czasopisma branżowe, zasoby multimedialne, internetowe, udział w 

konkursach, 

 Zespół ds. Promocji Szkoły poprzez propagowanie zawodów i szkół, przygotowanie 

prezentacji wizualnych, wyjazdy na targi edukacyjne oraz spotkania indywidualne w 

gimnazjach; badanie losów absolwentów, 

 nauczyciele opiekunowie kółek zainteresowań prowadząc zajęcia rozwijające 

zainteresowania i pasje uczniów, 

 opiekunowie samorządu szkolnego zapewniając warunki organizacyjne dla 

samorządowej działalności młodzieży, udzielając pomocy w realizacji zadań 

samorządu, 

 wychowawcy internatu realizując program i plan wychowawczy w zakresie 

przygotowania do życia społecznego i zawodowego, wspomagając wychowanków w 

planach, wyborach zawodowo-edukacyjnych  

 dyrekcja szkoły organizując spotkania ze studentami i przedstawicielami wyższych 

uczelni, zakładów pracy, 

 wszyscy nauczyciele w ramach poszczególnych przedmiotów realizując podstawę 

programową i program nauczania. 
 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego współrealizują i współpracują:  

 w realizacji działań szkoła prowadzi zajęcia z zakresu przedmiotów zawodowych 

kształcenia praktycznego w pracowniach ćwiczeń praktycznych, które spełniają 

wymagania określone w podstawie programowej dla danego zawodu: Pracownia 

Ćwiczeń Praktycznych w Grzybowie, Pracownia Ćwiczeń Budowlanych, Pracownia 

Ćwiczeń Budowlanych, Pracownia Ćwiczeń Gastronomicznych, Klinikach Zwierzą na 

terenie Leszna, 

 w realizacji działań szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z zakładami 

pracy, pracodawcami, u których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu w 

formie praktyk zawodowych oraz zajęcia praktyczne (dotyczy pracowników 

młodocianych), w zależności od kierunku kształcenia,  

 w realizacji działań szkoła współpracuje z podmiotami (firmy, przedsiębiorstwa, 

zakłady, instytucje) wspomagającymi zajęcia dydaktyczne poprzez prowadzenie 

szkoleń, pokazów, warsztatów, konferencji itp. 

 w realizacji działań szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, placówkami 

pomocowymi tj. Centrum Edukacji i Pracy OHP w Lesznie, Centrum Informacji i 

Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w 

Lesznie, 



 nauczyciele współpracują z rodzicami w wspieraniu młodzieży w ich ścieżce 

edukacyjno-zawodowej.  

Adresatami Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego są 

uczniowie: 

 Technikum Rolniczego, Budowlanego, Architektury Krajobrazu i Ogrodnictwa, 

Żywienia i Usług Gastronomicznych, Weterynaryjnego, 

 Zasadniczej Szkoły Zawodowej w następujących zawodach: monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, stolarz, rolnik, ogrodnik, 

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. 

System obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, wykorzystując różne metody i 

techniki pracy w tym: 

 ankiety, pogadanki, wykłady, pokazy, ćwiczenia, prasówki, prezentacje 

multimedialne, konkursy, spotkania z przedstawicielami instytucji doradczych, 

spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, szkolne wycieczki tematyczne. 

4. Treści programowe: 

Zajęcia realizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów 

 
l.p 

 

Przedmiot 
 

Tematy, wątki 
 

Klasy 
 

Odpowiedzialny 
 

Termin 

realiza-

cji 

 
Sposób 

dokumen- 

towania 
1. Podstawy 

przedsiębiorczości 

- Przedstawianie PZO, 

kim jest osoba 

przedsiębiorca?, typy 

osobowości 

- Role społeczne i rodzaje 

zachowań 

- Komunikacja społeczna 

- Podejmowanie decyzji 

- Konflikty i ich 

rozwiązywanie, negocjacje 

- Gospodarka rynkowa, 

podmioty gospodarcze 

- Rynek w gospodarce 

- Popyt, podaż, cena 

- Cele i rodzaje 

działalności gospodarczej 

- Klasyfikacja 

przedsiębiorstw 

- Zakładanie firmy 

biznesplan 

- Zarządzanie 

przedsiębiorstwem 

- Sprawozdania finansowe 

przedsiębiorstwa 

- Marketing 

- Etyka w pracy i biznesie 

- Rynek pracy 

- Poszukiwanie pracy, CV, 

1 i 2 klasy 

technikum 

i 2 ZSZ 

 

Nauczyciele 

przedmiotu pod.. 

przedsiębiorczości 

Okres 

naucza- 

nia prze- 

dmiotu 

Wpis tematu 

do 

 e- dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 



list motywacyjny 

- Rozmowa kwalifikacyjna 

- Zatrudnienie, rodzaje 

umów o pracę, prawo 

pracy 

- Bezrobocie 

- Sytuacja na rynku pracy i 

w Unii Europejskiej 

2. Wiedza 

o społeczeństwie 

- Osiągnięcie motywacji 

i zdolności do 

indywidualnej i zbiorowej 

aktywności społecznej 

- Poznanie podstawowych 

zasad prawa i polskiego 

systemu prawnego 

- Administracja publiczna, 

samorząd terytorialny 

- Struktura społeczeństwa 

- Prawa człowieka 

- Zatrudnienie młodzieży 

w strefie Schengen 

- Bezrobotni i ich 

uprawnienia 

- Zatrudnienie 

młodocianych 

- Podejmowanie 

działalności gospodarczej 

1 klasy 

technikum  

i 2 ZSZ  

Nauczyciele 

przedmiotu wiedza 

o społeczeństwie 

Okres 

naucza- 

nia prze- 

dmiotu 

Wpis tematu 

do 

 e- dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

3. Informatyka - Wykorzystanie 

nowoczesnych technik 

informacyjnych do 

tworzenia wizji przyszłego 

życia zawodowego 

(prezentacja) 

- Przygotowanie 

dokumentów 

aplikacyjnych (kreatory 

dokumentów) 

- Przygotowanie 

dokumentacji seryjnej-

Edytor tekstu 

- Tworzeni bazy danych 

- Wyszukiwanie i 

przetwarzanie informacji 

przydatnych do 

planowania kariery 

(Internet, Portale 

społecznościowe)  

- Korzystanie z usług 

internetowych 

1 klasy 

technikum 

i 1 klasy 

ZSZ 

 

Nauczyciele 

przedmiotu 

informatyka 

Okres 

naucza- 

nia prze- 

dmiotu 

Wpis tematu 

do 

 e- dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

4. Język polski - Wypowiedź językowa, 

autoprezentacja 

 

 

- Radość z pracy w polu, 

kontaktu z przyrodą i 

wykorzystania efektów 

swej pracy (,,Pieśni” J. 

Kochanowskiego) 

-Człowiek pracy jako ideał 

osobowy wpisany w 

Uczniowie 

wszystkich 

klas tech.  

 

1 klasa 

 

 

 

 

2 klasa 

 

Nauczyciele języka 

polskiego 

Okres 

naucza- 

nia prze- 

dmiotu 

 

 

Wpis tematu 

do  

e-dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 



epokę, praca organiczna i 

praca u podstaw (,,Lalka” 

B. Prusa, publicystyka 

pozytywistyczna) 

- Poświęcenie związane z 

pracą lekarza (,,Ludzie 

bezdomni”) 

-Różne aspekty pracy 

nauczyciela 

(,,Ferdydurke” W. 

Gombrowicza) 

-ciężka praca w polu 

(,,Chłopi”) 

- Destrukcyjny charakter 

pracy w łagrach 

niemieckich i łagrach 

sowieckich 

(,,Opowiadania” T. 

Borowskiego, ,,Inny 

świat” G. H. 

Grudzińskiego) 

-Ratowanie ludzkiego 

życia i praca lekarza 

(,,Zdążyć przed Panem 

Bogiem” H. Krall) 

 

- „Granica" Z. 

Nałkowskiej (cykl 4 

jednostek dydaktycznych) 

- kariera wobec zasad 

moralnych 

Tworzenie tekstu pisanego 

– przemówienie 

 
-Tworzenie tekstu 

pisanego: życiorys, 

podanie 

- Słowo paszportem 

człowieka - tajemnice 

komunikacji 

interpersonalnej 

 

 

 

 

3 klasa  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 klasa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ZSZ  

 

 

 

 

 

 

 

3 ZSZ 

 

5. Język niemiecki 

 
- Nazwy zawodów 

- Na rynku pracy- 

wyrażanie marzeń i 

planów 

 

- Życiorys 

rozmowa kwalifikacyjna 

praca dorywcza 

 

- Podstawowe pojęcia 

związane z budownictwem        

prace budowlane, zawody 

budowlane, zapobieganie 

wypadkom 

1 klasy 

technikum 

i ZSZ 

 

 

 

3 klasa 

technikum 

 

4 klasy 

technikum 

budowla. 

 

 

Nauczyciele języka 

niemieckiego 

Okres 

naucza- 

nia prze- 

dmiotu 

 

 

 

Wpis tematu 

do 

 e- dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

6.  Język angielski - Wyrażanie zamierzeń 

i planów zawodowych na 

przyszłość 

- Opis zaplanowanych 

czynności na przyszłość 

klasy 

technikum  

i ZSZ 

 

 

Nauczyciele języka 

angielskiego 

Okres 

naucza- 

nia prze- 

dmiotu 

Wpis tematu 

do  

e-dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 



- Poszukiwanie pracy 

przeglądanie ofert pracy, 

rozumienie treści ogłoszeń 

o pracę  

- Sporządzenie podania o 

pracę/listu motywacyjnego 

- poznanie popularnych 

zawodów i związanych 

z nimi czynności 

- Poznanie warunków 

pracy i zatrudnienia 

- Poznanie słownictwa 

związanego ze światem 

zawodów i zatrudnieniem 

- Rozmowa 

kwalifikacyjna, 

odgrywanie dialogów 

- Wyrażanie swoich 

planów i zamierzeń zw. z 

pracą zawodową 

- Rozmowy nt. pracy   

7. Historia - Gospodarka światowa, 

wielki kryzys 

ekonomiczny 

- Polska w okresie 

wielkiego kryzysu. 

- Przemiany kulturowe na 

świecie, kultura i postęp 

techniczny w okresie 

międzywojennym 

 

(przykładowe wątki w 

ramach tematów: 

społeczeństwo 

konsumpcyjne, reklama, 

masowa produkcja - rozwój 

sfery robotniczej, ubożenie 

społeczeństwa, spadek siły 

nabywczej, ukryte 

bezrobocie, wysokość płac 

minimalnych, świadczenia 

społeczne, związki 

zawodowe, 

przekwalifikowanie, prace 

interwencyjne) 

1 klasy 

technikum 

i 1 ZSZ 

Nauczyciele historii Okres 

naucza- 

nia prze- 

dmiotu 

 

 

 

Wpis tematu 

do  

e-dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

8. Wiedza i 

społeczeństwo 

- Szlachta wobec wyzwań 

gospodarczych 

- Zniewolone 

społeczeństwo 

 

- Defeudalizacja czy 

refeudalizacja 

- Władza w 

średniowiecznym mieście 

- XIX rewolucje 

społeczno-polityczne 

- Świat małych odległości. 

Proces globalizacji 

- Bez granic. Globalny 

handel  

3  klasy 

technikum 

 

 

 

4 klasy 

technikum 

Nauczyciel  

przedmiotu 

Okres 

naucza- 

nia prze- 

dmiotu 

 

 

 

Wpis tematu 

do 

 e- dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

9. Religia - Być czy mieć? 2 i 4 klasy Nauczyciele religii Okres Wpis tematu 



 

 

 

 

 

- Po co pracować? 

- Chrześcijański styl pracy 

- zaangażowanie 

społeczne   

Chrześcijanina 

- Kult Św. Józefa patrona 

pracujących  

 naucza- 

nia prze- 

dmiotu 

 

 

do 

 e- dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

10. Etyka 

 

- Umiejętność  

podejmowania  decyzji  

oraz  przewidywania  

konsekwencji 

dokonanych wyborów i 

decyzji 

Uczniowie 

realizujący 

przedmiot 

Nauczyciel etyki Okres 

naucza- 

nia prze- 

dmiotu 

Wpis tematu 

do 

 e- dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

11. 

 

 

 

Geografia 

 
- Struktura zawodowa 

ludności 

 - Znaczenie usług we 

współczesnym świecie 

 - Nowoczesne usługi 

 

- Struktura zatrudnienia i 

problem bezrobocia w 

Polsce 

 - Bezpośrednie inwestycje 

zagraniczne w Polsce 

 - Zróżnicowanie poziomu 

rozwoju społeczno-

gospodarczego Polski 

 

- Zróżnicowanie rozwoju 

społeczno-gospodarczego 

na świecie 

 

- Zróżnicowanie 

demograficzne 

społeczeństw 

(wykształcenie a praca 

zawodowa) 

- Migracje na świecie 

- Osadnictwo (rynek 

pracy) 

- Dysproporcje w rozwoju 

ekonomicznym państw  

(bezrobocie, ubóstwo) 

2 TAK 

 

 

 

 

 

3 TAK  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 klasy 

technikum 

 

 

 

1 ZSZ  

 

Nauczyciele 

geografii 

Okres 

naucza- 

nia prze- 

dmiotu 

Wpis tematu 

do 

 e- dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

12. Wiedza o kulturze - Interaktywność 

współczesnego 

społeczeństwa 

1 klasy 

technikum 

Nauczyciel WOK-u Okres 

naucza- 

nia prze- 

dmiotu 

Wpis tematu 

do 

 e- dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

 Przedmioty 

zawodowe: 

     

1. Działalność 

gospodarcza w 

weterynarii, 

budownictwie, 

żywieniu i 

usługach 

gastronomicznych, 

architektury 

krajobrazu, 

ogrodnictwie 

- Sporządzanie 

dokumentacji dotyczącej 

rozliczeń przedsiębiorstwa 

z pracownikami, 

Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych, Urzędem 

Skarbowym,  

- Pozyskiwanie funduszy 

na rozwój działalności 

firmy 

Uczniowie 

1,2 TW  

4 TB 

1,2,3 

TŻiUG 

3,4 TAO 

 

3 ZSZ 

murarz-

tynkarz, 

Nauczyciel 

przedmiotu 

Okres 

naucza- 

nia prze- 

dmiotu 

 

 

 

Wpis tematu 

do 

 e- dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 



- Marketing w 

przedsiębiorstwie 

- Analiza warunków 

zatrudnienia 

- Podejmowanie 

działalności gospodarczej, 

rejestracja małych 

przedsiębiorstw 

- Biznes plan 

stolarz, 

monter 

zabudowy 

1-3 ZSZ 

ogrodnik 

2. Działalność 

gospodarcza w 

produkcji rolniczej 

- Elementy prawa pracy 

- Prawa i obowiązki 

pracodawcy i pracownika 

- Zatrudnianie 

młodocianych 

- Zatrudnienie 

niepracownicze 

- Rejestracja działalności 

gospodarczej 

- Przygotowanie 

dokumentacji do 

uruchomienia działalności 

gospodarczej 

 

- Działania przedsiębiorcy 

- Elementy zarządzania 

- Marketing w 

przedsiębiorstwie 

- Dokumenty na papierze i 

w komputerze 

- Potrzeby człowieka 

- Motywacja i postawy 

- Uczenie się 

- Informacyjny i 

normatywny wpływ 

społeczny 

- Uprzedzenia i 

dyskryminacja 

- Proces porozumiewania 

się 

2 TR i 

2ZSZ 

rolnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 TR i 

3ZSZ  

 

 

 

Nauczyciel 

przedmiotu 

Okres 

naucza- 

nia prze- 

dmiotu 

Wpis tematu 

do 

 e- dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

3.  BHP w rolnictwie 

 

 

- Główne przyczyny i 

skutki wypadków 

- Główne źródła chorób 

zawodowych 

- Prawa i obowiązki 

pracownika i pracodawcy 

w zakresie BHP 

1 TR Nauczyciel 

przedmiotu 

Okres 

naucza- 

nia prze- 

dmiotu 

 

 

Wpis tematu 

do 

 e- dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

4. Wyposażenia i 

zasady 

bezpieczeństwa w 

gastronomii 

- Wypadki przy pracy 

- Choroby zawodowe 

- Zagrożenia w pracy w 

gastronomi  

- obowiązki, procedury w 

zakresie BHP 

1 klasy 

TŻiUG 

 

 

 

 

Nauczyciel 

przedmiotu 

Okres 

naucza- 

nia prze- 

dmiotu 

Wpis tematu 

do 

 e- dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

5. Organizacja 

produkcji 

gastronomicznej 

- Planowanie produkcji w 

zakładach 

gastronomicznych 

- Zawieranie umów z 

dostawcami i składanie 

zamówień 

3 klasa 

TŻiUG 

 

 

 

 

Nauczyciel 

przedmiotu 

Okres 

naucza- 

nia prze- 

dmiotu 

Wpis tematu 

do 

 e- dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

6. Podstawy 

budownictwa 

- Prawa i obowiązki 

pracodawcy 

3ZSZ Nauczyciele 

przedmiotu 

Okres 

naucza- 
Wpis tematu 

do 



- Czynniki tworzące 

środowisko pracy 

- Konsekwencje 

naruszania przepisów 

BHP 

- Główne źródła prawa 

pracy 

nia prze- 

dmiotu 
 e- dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

7. Technologia robót 

murarskich i 

tynkarskich 

- Prawa i obowiązki 

pracodawcy 

- Czynniki tworzące 

środowisko pracy 

- Konsekwencje 

naruszania przepisów 

BHP 

- Główne źródła prawa 

pracy  

- Ergonomia w 

kształtowaniu warunków 

pracy 

- Zasady kształtowania 

bezpiecznych warunków 

pracy 

- Środki ochrony 

indywidualnej 

2, 3 klasa 

TB  

Nauczyciele 

przedmiotu 

Okres 

naucza- 

nia prze- 

dmiotu 

Wpis tematu 

do 

 e- dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

8. Organizacja robót 

budowlanych  

 

 

- Organizacja robót 

budowlanych 

- Obowiązki kierownika 

budowy i brygadzisty 

- Organizacja robót 

murarskich 

- Organizacja robót 

blacharskich i dekarskich 

- Organizacja betonowania 

- BHP robót stanu 

surowego 

- Organizacja robót 

wykończeniowych 

- Obowiązki właściciela i 

zarządcy nieruchomości 

3 klasa TB 
 

Nauczyciele 

przedmiotu 

Okres 

naucza- 

nia prze- 

dmiotu 

Wpis tematu 

do 

 e- dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

9. Język obcy 

zawodowy –  

niemiecki 

- Poznajemy zawody z 

branży rolniczej 

- Nazywamy miejsca 

pracy i opisujemy proste 

czynności z nimi związane 

- Jak można zdobyć w 

Polsce zawód rolnika? 

- Chcę zostać rolnikiem - 

ćwiczenie ze słuchu 

- Dlaczego wybrałem 

naukę w technikum 

rolniczym? - wypowiedź 

pisemna 

- Polska szkoła zawodowa 

- Kształcenie zawodowe w 

Polsce i w Niemczech 

- Nowoczesne rolnictwo - 

czytamy i tłumaczymy 

tekst 

- Debata na temat 

"Zmiany w rolnictwie" - 

4 klasa TR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel 

przedmiotu 

Okres 

naucza- 

nia prze- 

dmiotu 

Wpis tematu 

do 

 e- dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 



wypowiedź ustna 

- Jakie przepisy 

bezpieczeństwa są ważne 

podczas praktyki w 

zakładzie pracy 

 

- Zawody budowlane 

- Ogłoszenia o pracę 

- List motywacyjny 

- Rozmowa kwalifikacyjna 

- Życiorys 

- Słownictwo potrzebne w 

pracy, związane z 

przyszłym zawodem 

 

- Mój wymarzony zawód 

- Jestem kucharzem 

- Jestem piekarzem 

- Jestem cukiernikiem 

- Jestem kelnerem - 

pisanie listu do Agencji 

Pracy w Niemczech 

- Jestem technologiem 

żywienia 

- Jestem technikiem usług 

gastronomicznych 

 

 

 

 

 

 

4 klasa TB  

i 3ZSZ 

 

 

 

 

 

 

 

3 klasa 

TŻiUG 

 

 

10. 

 

 

 

Język obcy 

zawodowy – 

angielski  

- Nazwy zawodów 

rzemieślniczych, kursy 

zawodowe 

- Rozmowa 

kwalifikacyjna, podawanie 

danych osobowych 

- Bezpieczeństwo na placu 

budowy 

- Stanowisko pracy 

 

- Jestem architektem 

krajobrazu 

- W poszukiwaniu pracy-

list motywacyjny, 

rozmowa kwalifikacyjna 

 

- Kim jesteś z zawodu? Na 

stanowisku pracy: 

obowiązki i czynności 

- Mój wymarzony zawód  

- Jestem kucharzem 

- Jestem piekarzem 

- Jestem cukiernikiem 

- Jestem technologiem 

żywienia 

- Jestem technikiem usług 

gastronomicznych 

- Jestem dietetykiem 

- Poznanie słownictwa 

dot. Upraw roślin, hodowli 

zwierząt, sprzętu 

rolniczego, pielęgnacji 

gleby, uboju i 

przetwórstwa 

4 klasa TB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 klasa 

TAK 

 

 

 

 

4 klasa 

TŻiUG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 klasa TR 

 

 

 

 

 

Nauczyciel 

przedmiotu 

Okres 

naucza- 

nia prze- 

dmiotu 

Wpis tematu 

do 

 e- dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 



- Czytanie ofert pracy 

- Rozmowa kwalifikacyjna 

 

- Zawody budowlane 

- Zawód ogrodnik 

- Zawód rolnik 

- Zawód murarz 

- Zawód stolarz 

- Prace budowlane 

- Bezpieczeństwo w pracy 

- Podanie o pracę 

- CV 

- Rozmowa kwalifikacyjna 

 

 

 

3 ZSZ 

11. Zabiegi 

weterynaryjne i 

analityka 

- Zagrożenia zw. z 

wykonywaniem zawodu – 

wątki na poszczególnych 

zajęciach 

 

2 i 3 klasa 

TW 

Nauczyciel 

przedmiotu 

Okres 

naucza- 

nia prze- 

dmiotu 

Wpis tematu 

do 

 e- dziennika 

zajęć 

lekcyjnych 

Zajęcia wspólne  
1. Wyjścia z 

uczniami do 

Wyższych uczelni, 

na targi 

edukacyjne, 

prezentujące 

lokalny rynek 

pracy, Centrum 

Edukacji i Pracy 

Przybliżenie ofert 

kształcenia na uczelniach 

wyższych, szkołach 

policealnych 

Klasy maturalne Wychowawcy i 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

pedagog 

Okres 

nauki 
Wpis 

temat

u do 

 e- 

dzien

nika 

zajęć 

lekcy

jnych 

 

5. Ewaluacja: 

 
Realizacja tematyki podejmowanej dokumentowana jest wpisem tematu do dziennika zajęć 

lekcyjnych. 

Po zrealizowaniu planu/zadań nauczyciele sporządzają sprawozdanie z realizacji 

Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Sprawozdanie jest przekazane 

wyznaczonemu nauczycielowi, drogą elektroniczną i wg opracowanego wzoru (zał. 1), w celu 

sporządzenia sprawozdania ogólnego. 

 

Załącznik nr 1 

Sprawozdanie z realizacji 

Rok szkolny 2016-17 

 

Przedmiot 

 

Imię i 

nazwisko 

nauczyciela  

Realizowana 

tematyka  

Klasa  Termin 

realizacji 

np. 1, 2 

półrocze 

Sposób  

dokumento-

wania 
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Kokocińska, Elżbieta Koronowska, Marcin Krzyślak, Małgorzata Malczewska, Hanna 
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