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Jak zaplanować  
PRZYSZŁOŚĆ EDUKACYJNO ZAWODOWĄ  

 POZNANIE DZIECKA 

 

 INFORMACJA  O ZAWODÓW,                 
RYNKU PRACY 

 

 POZNANIE ŚCIEŻEK 
EDUKACYJNYCH 

 



Poznanie Dziecka 

ZAINTERESOWANIA 

UMIEJĘTNOŚCI 

ZDOLNOŚCI 

CECHY OSOBOWOŚCI I CHARAKTERU 

TEMPERAMENT 

STAN ZDROWIA 

MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNE 

 

 



CO WARTO WIEDZIEĆ O ZAWODACH ? 

 Poszukiwanie wiadomości o zawodach jest bardzo ważnym krokiem                                  
w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. 
Ryzykowne jest wybieranie zawodu bez rzetelnej, aktualnej                                   
i wyczerpującej informacji o nim. 



CO WARTO WIEDZIEĆ O ZAWODACH ? 

 jakie czynności zawodowe wykonuje osoba w danym zawodzie, 

 jakie są wymagania wobec osób zainteresowanych określonym zawodem, 

 jakich warunkach wykonuje się pracę w danym zawodzie, 

 jakie są przeciwwskazania do pracy w danym zawodzie (kto nie powinien 
wykonywać tego zawodu głównie ze względu na stan zdrowia), 

 jakie trzeba mieć wykształcenie, by zdobyć kwalifikacje zawodowe, 

 jakie są możliwości doskonalenia zawodowego, poszerzania zakresu 
kompetencji w zawodzie, 

 jakie są szanse na znalezienie pracy, 



Strony internetowe  
bufor zawodów  



Strony internetowe  
bufor zawodów  



 
Szkoła 

 Start SZKOŁA PODSTAWOWA 

BRANZOWA 
SZKOŁA I stopnia 

(3) Liceum 
ogólnokształcące 

(4)  

Technikum (5) 

Szkoła specjalna 
przysposabiająca do 

zawodu  







POZNANIE ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH  
SYSTEM SZKOLNY* TYPY SZKÓŁ * ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ 

 



 
Jakie wykształcenie uzyska uczeń 
 wybierając poszczególne typy szkoły?  

 

 szkoła branżowa I stopnia – wykształcenie zasadnicze branżowe, 

 szkoła branżowa II stopnia – wykształcenie średnie branżowe + dyplom 
technika, 

 technikum – wykształcenie średnie + dyplom technika, 

 LO – wykształcenie średnie. 

  



Kryteria w postępowaniu 
rekrutacyjnym 
 

Postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria: 

•wyniki egzaminu ósmoklasisty. 

•oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) z języka polskiego              
i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora 
szkoły przeprowadzającego rekrutację. 

•świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem. 

•szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej.  

 



 
www.kuratorium.lublin.pl 
 
 

http://www.kuratorium.lublin.pl/
http://www.kuratorium.lublin.pl/




Planowanie i podejmowanie 
decyzji edukacyjno zawodowej 

Jak planować 

Planowanie jest pewnego rodzaju strategią przygotowującą człowieka do podejmowania konkretnego działania. Człowiek planuje i w efekcie określa kroki prowadzące do osiągnięcia 
zamierzonego celu. Aby plan mógł być zrealizowany, warto zwrócić uwagę przynajmniej na kilka spraw: 

 

 

 

 

 

 

 

 �trzeba dokonać przeglądu zasobów, warunków, środków, z których można korzystać podczas realizacji planu, a więc na drodze do osiągnięcia celu, 

 konieczne jest dokładne i terminowe realizowanie zamierzeń zapisanych w planie, 

 należy kontrolować osiągane wyniki w poszczególnych etapach realizacji planu, porównywać je z zamierzonym celem, 

 gdy pojawia się konieczność dokonywania zmian w planie – reagować, 

 �trzeba uwzględniać okoliczności, które mogą spowodować konieczność dokonywania zmian w planach. 

OKRESLIĆ 
CEL 

PLAN SUKCESN 



 

TAK 

 udzielaj porad i sugestii,  

 wzmacniaj i upewniaj w swoim wyborze, 

 

 

NIE 

 nie narzucaj swojego zdania.  

 nie pouczaj,  

 nie zniechęcaj,  

 nie krytykuj,  

 nie wyśmiewaj,  

 nie bądź obojętnym.  

 

  



 

 

 

 

                    Dziękuje za uwagę 

  

                                           mgr Beata Łukasik  

                                       DORADCA ZAWODOWY 

  


