
 Uczniowie klasy 8!

    Moi Drodzy, jesteście w bardzo ważnym okresie swojego życia. Musicie już
wkrótce  podjąć  najważniejszą  decyzję.  Warto,  więc  zrobić  to  najlepiej,  jak
potraficie. Pamiętajcie o tym, że za kilka miesięcy, lat sprawdzicie osobiście, na
ile  Wasz  wybór  był  przemyślany  i  świadomy.   Chciałabym  Wam   ułatwić
podjęcie  tej  decyzji,  dlatego  zapoznajcie  się  z  poniższymi  linkami,   gdzie
znajdziecie:  

 opisy zawodów,
 informacje o szkołach ponadpodstawowych, 
 terminy rekrutacji do  szkół  ponadpodstawowych,

 Odszukacie  tu  też   wiadomości  stanowiące  podsumowanie  naszej
dotychczasowej pracy na zajęciach z doradztwa zawodowego. 
                                                                                                                (M. Ł)
1.  Opisy  zawodów:
https://doradztwo.ore.edu.pl/e-gazetki-o-zawodach/
https://mapakarier.org/
https://barometrzawodow.pl
https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/
http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu 

2.         Informacje o szkołach ponadpodstawowych  :  

Szkoły ponadpodstawowe w powiecie brzeskim
http://www.edukacja.powiatbrzeski.pl/ 

Szkoły ponadpodstawowe w Bochni 
https://bip.malopolska.pl/spbochnia,m,333281,rekrutacja-do-szkol-
ponadpodstawowych.html 

Szkoły ponadpodstawowe w Tarnowie:
https://waszaedukacja.pl/ponadgimnazjalne/malopolskie/tarnow 

3. Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny   
2020/2021- WAŻNE !
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/01/zalacznik-nr-
1.pdf

Informacje potrzebne Ci przy w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej: 

1. Informacje na temat własnej osoby (samoświadomość i ocena swoich
zdolności, zainteresowań, mocnych i słabych stron, umiejętności, a także 
uznawanych wartości i potrzeb) 

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/01/zalacznik-nr-1.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/01/zalacznik-nr-1.pdf
https://waszaedukacja.pl/ponadgimnazjalne/malopolskie/tarnow
https://bip.malopolska.pl/spbochnia,m,333281,rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych.html
https://bip.malopolska.pl/spbochnia,m,333281,rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych.html
http://www.edukacja.powiatbrzeski.pl/
http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu
https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/
https://barometrzawodow.pl/
https://mapakarier.org/
https://doradztwo.ore.edu.pl/e-gazetki-o-zawodach/


2. Informacje o zawodach (znajomość zadań wykonywanych w danym zawodzie,
warunków i charakteru pracy, wytworów i produktów, przeciwwskazań oraz 
świadomość społecznego i gospodarczego znaczenia danego zawodu).

3. Informacje o możliwościach kształcenia (rozumiane jako oferta edukacyjna 
szkół, zawierająca wykaz rodzajów szkół, kryteria i zasady rekrutacji, 
programy nauczania, zasady egzaminowania i uzyskiwania świadectw/ 
dyplomów, zajęcia dodatkowe i kółka zainteresowań, sukcesy edukacyjne 
szkoły.

4.  Informacje związane z poszukiwaniem pracy (rozumiane jako przygotowanie 
się do poszukiwania pracy, czyli poznanie aktualnej sytuacji gospodarczej i 
rynku pracy, polityki firm i zasad rekrutacji). 

Karierę  pozytywną gwarantują:
1. znajomość siebie oraz swoich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności,
2. rozwijanie zainteresowań i pasji, 
3.  umiejętność wyznaczania celów oraz planowania kariery edukacyjno – 

zawodowej,
4.   korzystanie z pomocy i wsparcia doradcy zawodowego oraz rodziców,  

świadomy wybór ścieżki edukacyjnej (w oparciu o analizę oferty edukacyjnej 
szkół) oraz zawodowej, 

5. aktywność edukacyjna, 
6.  znajomość trendów oraz sytuacji na rynku pracy, 
7.  znajomość metod szukania pracy oraz aktywne poszukiwanie zatrudnienia, 
8. aktywność zawodowa, 
9.  aktywna postawa wobec życia, 
10. cechy charakteru: pracowitość, zaangażowanie, optymizm, wiara we własne 

możliwości, otwartość na zmiany i nowe doświadczenia. 

Kariera negatywna wynika z  :
    1.    nieznajomości siebie oraz swoich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności, 
    2.    zaprzestania rozwijania swoich zainteresowań i pasji, 
    3.    braku umiejętności wyznaczania celów oraz planowania kariery edukacyjno- 
zawodowej, 
   4.   niekorzystania z pomocy i wsparcia doradcy zawodowego oraz rodziców, 
   5.   nieprzemyślenia wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej, 
   6.   braku aktywności edukacyjnej, 
   7.   nieznajomości trendów oraz sytuacji na rynku pracy, 
   8.   nieznajomości metod szukania pracy oraz nieefektywnego poszukiwania 
zatrudnienia, 
   9.   braku aktywności zawodowej, 
   10.   biernej postawa wobec życia, 

11. cech charakteru: niepewności, obojętności, braku wiary w siebie i swoje 
możliwości.




