
DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW 

Zdanie każdego z Was, jako osoby znaczącej dla swojego dziecka lub ucznia, jest bardzo 

ważne i z pewnością będzie brane pod uwagę przy wyborze dalszej ścieżki kariery. By 

ułatwić odnalezienie się w świecie doradztwa zawodowego dla nastolatka podpowiadam, 

jakie działania są w tym czasie potrzebne, o czym powinien pamiętać każdy rodzic oraz na co 

warto zwrócić uwagę przy wyborze szkoły ponadpodstawowej. Poza tym prezentuję linki do 

ciekawych stron zawierających m. in. artykuły, testy, scenariusze, opisy zawodów, filmy, 

rankingi.  Jestem przekonana, że wspólny wybór szkoły ponadpodstawowej, może być 

czasem pełnym ciekawych obserwacji, wniosków, zabawy, wzajemnego, jeszcze lepszego 

poznawania się i zgłębiania relacji oraz podjęcia jednej z poważniejszych decyzji życiowych 

przez naszą pociechę jaką jest wybór dalszej drogi kształcenia. 

Działania wspierającego rodzica/nauczyciela, specjalisty: 

1.zaangażowanie w działania szkoły i wychowawcy klasy/rodziców (opiekunów); 

2.wspieranie w odkrywaniu siebie, swoich mocnych słabych stron i zasobów, w szczególności 

tych, które są istotne w procesie podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowej; 

3. wspieranie w szukaniu i analizowaniu informacji zawodowej, głównie tej dotyczącej 

zawodoznawstwa; 

4.wspieranie w wyborze szkoły ponadpodstawowej; 

5.wspieranie w planowaniu przyszłości; 

6. motywowanie, zachęcanie, mobilizowanie, umożliwianie poszukiwań; 

7. dawanie prawa do własnego zdania, wyborów i rozwoju osobistego. 

Rodzicu, przy pomocy w wyborze szkoły dla swojego dziecka pamiętaj o tym, że Twoje 

dziecko posiada: 

- zainteresowania; 

- zdolności; 

- umiejętności; 

- wartości; 



- temperament; 

- możliwości intelektualne; 

- określony stan zdrowia. 

Warto dokładnie przyjrzeć się tym kwestiom, przeanalizować każdą z osobna, poznać swoje 

dziecko na nowo. Ono naprawdę potrafi zaskoczyć  

Rozmawiając z dzieckiem na temat wyboru szkoły, pamiętaj o tym, by dziecko: 

a) miało świadomość, że decyzja musi zostać podjęta; 

b) miało świadomość, że ostatecznie musi być podjęta przez samego zainteresowanego; 

c) przemyślało wszystkie możliwe czynniki wpływające na decyzję; 

d) rozważyło wszystkie możliwości; 

e) oceniło każdą możliwość; 

f) wybrało najlepszą możliwość. 

 

W procesie wspierania dziecka, wspólnie z nim weź pod uwagę następujące kryteria 

wyboru szkoły ponadpodstawowej: 

- wynik egzaminów kończących szkołę podstawową,  

- odległość od miejsca zamieszkania oraz dojazd;  

- wielkość szkoły (w tym liczebność klas); 

-  bezpłatne/odpłatne zajęcia dodatkowe w szkole; 

- progi punktowe; 

-  dodatkowe wymagania/egzaminy dotyczące danej szkoły np. praktyczny 

egzamin/sprawdzian w szkołach artystycznych, testy sprawnościowe w szkołach sportowych; 

- opiekę psychologiczno- pedagogiczną (obecność i dostępność psychologa, pedagoga, 

doradcy zawodowego); 

- wymiany międzynarodowe; 

- partnerów szkoły; 



- sukcesy i certyfikaty; 

- kadrę (kwalifikacje zawodowe, stopień awansu zawodowego); 

- stronę internetową (czy jest na bieżąco aktualizowana? ); 

-zdawalność matur; 

- pozycję w aktualnym rankingu szkół; 

-praktyki zawodowe; 

- opinie byłych i obecnych uczniów szkoły. 

 

Przydatne linki 

1. Darmowa, interaktywna mapa zawodów: 

https://mapakarier.org/city 

2. Ciekawe, aktualne i bogate opisy zawodów: 

https://mapakarier.org/paths 

3. Wyszukiwarka krakowskich szkół branżowych: 

https://szkoly-branzowe.edubaza.pl/s/4988/80970-malopolskie.htm?c1m=77 

4. Wyszukiwarka krakowskich techników: 

https://www.otouczelnie.pl/artykul/3007/Technika-w-Krakowie 

5. Wyszukiwarka krakowskich liceów: 

https://www.otouczelnie.pl/artykul/208/Licea-w-Krakowie 

6. Artykuły o zawodach: 

https://poradnikpracownika.pl/-ciekawe-zawody-ktore-warto-znac 

https://www.forbes.pl/ciekawe-zawody 

https://interviewme.pl/blog/najlepiej-platne-zawody-w-polsce 

7. Materiały z zakresu doradztwa zawodowego (akty prawne, filmy, scenariusze, 

programy, projekty): 

      https://doradztwo.ore.edu.pl/ 

8. Testy predyspozycji zawodowych- online:  

https://www.arealme.com/16types/pl/ 

http://kompetencjometr.mlodziwlodzi.pl/ 

https://zielonalinia.gov.pl/test-predyspozycji 

9. Test osobowości- online: 

https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci 

10. Test do badania predyspozycji i zainteresowań- do pobrania: 

http://www.poradnia.suwalki.pl/sites/all/files/Testy%20do%20badania%20predyspozy

cji%20i%20zainteresowan%20uczniow%20w%20szkole%20gimnazjalnej.pdf 

11. Ranking liceów 2020: 
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http://licea.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-wojewodzki-liceow/1/6 

12. Ranking techników 2020: 

http://technika.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-wojewodzki-technikow/1/6 

13. Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego: 

https://kuratorium.krakow.pl/rozporzadzenie-w-sprawie-doradztwa-zawodowego/ 

14. Wyszukiwarka szkół: 

https://naszeszkoly.krakow.pl/?_ga=2.66559086.1394482110.1588007061-

645291013.1585930091 

15. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021: 

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196474,artykul,rekrutacja_do_szkol_ponadgimnaz

jalnych.html 

16. Informatyczny system rekrutacyjny (dostępny od 11.05.2020): 

https://krakow.e-omikron.pl/ 
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