
Program realizacji doradztwa zawodowego uwzględniający Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

w IX Liceum Ogólnokształcącym im. W. Szymborskiej,  ul. Jana Dormana 9A w Sosnowcu w roku szkolnym 2022/2023

Działania w zakresie realizacji doradztwa zawodowego kierowane do uczniów

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KLASY II

L.p. Przedmiot Działanie
Formy i metody

realizacji
Realizatorzy

Uczestnicy /

odbiorcy

Termin

realizacji

1. Doradztwo

zawodowe

Udzielanie porad i konsultacji indywidualnych. Indywidualna

rozmowa

doradcza;

Konsultacje

indywidualne

doradca

zawodowy,

pedagog,

psycholog

Uczniowie

Cały rok

szkolny

wg potrzeb



2. Doradztwo

zawodowe

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 zawodowych.

Poznawanie

własnych

zasobów, praca w

grupie czy

indywidualna,

zapoznanie z

potrzebami rynku.

doradca

zawodowy,

pedagog,

psycholog

wychowawcy

Uczniowie
Cały rok

szkolny

wg potrzeb

3. Język polski 1. Krytyczne czytanie tekstu.

2. Kompetencje językowe i komunikacyjne.

3. Style funkcjonalne

4. Perswazja w wypowiedzi literackiej i

nieliterackiej.

5. Jak napisać opinię w formie pisma

użytkowego?

6. “Lalka” - powieść dojrzałego realizmu.

7. Prus publicysta - “Kronika tygodniowa”

8. Stylizacja - jej rodzaje i funkcje w tekstach.

9. Rozpoznawanie mechanizmów manipulacji

i skuteczne przeciwstawianie się jej.

10. Dyskusja a spór i kłótnia

Dyskusja,

pogadanka

Alicja Marciniec Kl. IIEP

Zgodnie z

rozkładem

materiału



4. Języki obce

nowożytne

Język angielski:

Rozdział dotyczący pracy: słownictwo związane z

pracą, wybieraniem pracy, instrukcje dotyczące

pisania podania o pracę oraz listu motywacyjnego w

języku angielskim; zasady dotyczące pisania

podania o pracę, formułowanie treści ogłoszeń i

ofert, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

Język niemiecki:

praca nastolatków, predyspozycje zawodowe,

pierwszy dzień w pracy, zakupy - dialogi w sklepie

Język hiszpański: hiszpański rynek pracy, rozmowa

kwalifikacyjna, CV, wymagania pracodawcy.

Dyskusja,

pogadanka,

tworzenie

wypowiedzi

pisemnej, np: CV

dialogi - słuchanie,

pisanie, mówienie,

praca z tekstem,

opowiadanie -w

formie pisemnej i

ustnej

Pogadanka, praca

z materiałem

autentycznym,

pisanie CV

P.Zbieranek-Pie

traszczyk

I.Zdańkowska

Przemysław

Kopczyński

Renata Bartoś

Urszula Durnaś

Joanna

Fochtman

Kl. II P

kl. II P

KL. II TP, KL. II

MJ

2MJ

2EM, 2P, 2TP,

2MJ

Kl II EP, II M

Zgodnie z

rozkładem

materiału



Język niemiecki:

5. Historia 1. Przemiany gospodarczo - społeczne w

Europie

2. Polska gospodarka w złotym wieku

3. Angielska wojna domowa

4. Kryzys Rzeczypospolitej

5. Przemiany gospodarczo-społeczne XVIII w.

6. Oświecenie

7. Rewolucja we Francji

8. Oświecenie w Rzeczypospolitej

9. Ekspansja napoleońskiej Francji

Dyskusja,

pogadanka

Leszek

Śliwiński

Małgorzata

Woźniak-Kutek

Kl. II TP ®

Kl. 2TP Zgodnie z

rozkładem

materiału

6. Wiedza o

społeczeństwie

Normy prawne

Źródła prawa

Pomoc prawna

Informacja publiczna

Konstytucyjne prawa człowieka

Ochrona praw człowieka w Polsce

Łamanie praw człowieka

Prawo cywilne, rodzinne, administracyjne, karne

Prawo powszechnych ubezpieczeń społecznych

Dyskusja,

pogadanka

Anna

Malczewska

Małgorzata

Woźniak-Kutek

Kl. II EM, EP

Kl. 2MJ

Zgodnie z

rozkładem

materiału



7. Geografia Zmiana roli sektorów w gospodarce

Świat w dobie globalizacji

Zmiany w przemyśle na świecie

Gospodarka oparta na wiedzy. społeczeństwo

informacyjne

Analiza danych

statystycznych,

praca własna w

grupach, dyskusja,

pogadanka

Michał

Augustyniak

Kl. II EP, TP, MJ,

EM, P
Zgodnie z

rozkładem

materiału

8. Biologia Choroby i higiena skóry PP

Higiena i choroby aparatu ruchu PP

Zasady racjonalnego odżywiania się PP

Choroby układu pokarmowego PP

Zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego

PP

Choroby układu krążenia PP

Zaburzenia funkcjonowania układu

odpornościowego PP

Choroby układu wydalniczego PP

Higiena i choroby układu nerwowego PP

Nadczynność i niedoczynność gruczołów

dokrewnych. Stres PP

Higiena i choroby układu rozrodczego PP

Klasyfikowanie organizmów PR

Kryteria klasyfikacji zwierząt PR

(PP - poziom podstawowy, PR - poziom

rozszerzony)

Dyskusja,

pogadanka

Justyna

Powałka

Krzysztof Brom

Kl. II

Zgodnie z

rozkładem

materiału



9. Fizyka OZE- przyszłość czy chwilowa moda  PP

Hałas- jak się przed nim chronić PP

Jak oszczędzać energię PP

Przemysł kosmiczny- jakie otwiera przed nami

możliwości PR

Przemysł motoryzacyjny- pojazdy przyszłości PR

Nowe materiały- nowe możliwości PR

Oszczędzanie energii PR

Energia jądrowa PP

Dyskusja,

pogadanka

M.Zimoląg

M.Płoszaj

Kl. II

Zgodnie z

rozkładem

materiału

10. Podstawy

przedsiębiorczości

Kim jest osoba przedsiębiorcza?

Komunikacja interpersonalna

Negocjacje

Rynek w gospodarce

Popyt, podaż i cena

Konsument, czyli „król rynku”

Rola państwa w gospodarce

Podatki

Formy oszczędzania i inwestowania

Inwestowanie na giełdzie

Dyskusja,

Pogadanka

ćwiczenia

Szymon

Kaczmarek

Kl. II

2EM, 2EP, 2MJ,

2P, 2TP

Zgodnie z

rozkładem

materiału



1

12

Wychowanie

fizyczne

chemia

Poznajemy różne systemy form gimnastycznych

(pilates, aerobik, joga, streching, tabata, salsa)

Pogadanka,

metody

zadaniowo-ścisła,

pogadanka

nauczyciele wf

nauczyciele

chemii

uczniowie

uczniowie

Zgodnie z

rozkładem

materiału

zgodnie z

rozkładem

materiału


