
Drogi uczniu, planując dalszą ścieżkę edukacyjno-zawodową 
przemyśl jakie są Twoje:

ZAINTERESOWANIA - odpowiedz sobie na pytania: Czym się interesujesz? Czy masz 
jakieś hobby? Co jest Twoja pasją?

UMIEJĘTNOŚCI i UZDOLNIENIA - przemyśl w rozmowie z najbliższymi: Co 
potrafisz robić najlepiej? W czym jesteś naprawdę dobry?

CHARAKTER  - zastanów się  jakie masz cechy charakteru? Jaki jesteś w relacjach 
z innymi ludźmi?

TEMPERAMENT - pomyśl w jakich warunkach najlepiej Ci się pracuje i uczy? Czy 
lubisz ciszę i spokój czy może nie przeszkadzają Ci głośne dźwięki i ruch? Jak reagujesz na 
nowe sytuacje? Jak radzisz sobie ze stresem?

WARTOŚCI - przemyśl co jest dla Ciebie w życiu najważniejsze? Czego oczekujesz od 
przyszłej pracy?

STAN ZDROWIA - porozmawiaj z Twoimi rodzicami/opiekunami o tym czy istnieją 
u Ciebie jakieś ograniczenia zdrowotne, które mogą utrudnić Ci wybór szkoły? (np. astma, 
alergia, choroby serca, kręgosłupa, wady wzroku, wady słuchu itp.)…

POZIOM WIEDZY SZKOLNEJ – których przedmiotów uczysz się najłatwiej/ 
najszybciej? 
W których obserwujesz zaległości? 
Jaka jest Twoja motywacja, Twoje chęci do nauki poszczególnych zagadnień? 
Czy znasz i stosujesz techniki efektywnego ucznia się?



Przydatne testy on-line:
https://www.projektdual.pl/konto/badanie-kompetencji
https://yep.academy/test-predyspozycji/
http://www.e-zamek.pl/test-offline
https://zawodowe.info/test/
http://www.psychologia.net.pl/testy.php?test=zawod
http://rpz.pceluban.pl/?page_id=16614 
http://www.kluczdokariery.pl/testy/czy-wiesz-jaki-zawod-jest-dla-ciebie-najlepszy/
form,2,0.htm
http://www.interklasa.pl/portal/index/web?webURL=/portal/dokumenty/
doradztwo_testy/zawodowe_predyspozycje.htm
http://predyspozycje-zawodowe.pl/
http://testy-zawodowe.pl/testy/wybor-studiow,1
http://testy-zawodowe.pl/testy/test-temperamentu
http://testy-zawodowe.pl/testy/test-zdolnosci-zawodowych
http://pl.41q.com/index.41q

TERMINY REKRUTACJI:

http://pl.41q.com/index.41q
http://testy-zawodowe.pl/testy/test-zdolnosci-zawodowych
http://testy-zawodowe.pl/testy/test-temperamentu
http://testy-zawodowe.pl/testy/wybor-studiow,1
http://predyspozycje-zawodowe.pl/
http://www.interklasa.pl/portal/index/web?webURL=/portal/dokumenty/doradztwo_testy/zawodowe_predyspozycje.htm
http://www.interklasa.pl/portal/index/web?webURL=/portal/dokumenty/doradztwo_testy/zawodowe_predyspozycje.htm
http://www.kluczdokariery.pl/testy/czy-wiesz-jaki-zawod-jest-dla-ciebie-najlepszy/form,2,0.htm
http://www.kluczdokariery.pl/testy/czy-wiesz-jaki-zawod-jest-dla-ciebie-najlepszy/form,2,0.htm
http://rpz.pceluban.pl/?page_id=16614
http://www.psychologia.net.pl/testy.php?test=zawod
https://zawodowe.info/test/
http://www.e-zamek.pl/test-offline
https://yep.academy/test-predyspozycji/
https://www.projektdual.pl/konto/badanie-kompetencji


technika i szkołę branżową I
stopnia

                    

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLSCE

       Szkoły ponadpodstawowe na teranie powiatu iławskiego 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie
ul. Henryka Sienkiewicza 1
14-200 Iława
tel. (89) 648-56-96
fax. (89) 648-63-13
e-mail: liceumilawa@poczta.onet.pl
www.zsog.ilawa.pl

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
ul. Mikołaja Kopernika 8a
14-200 Iława
tel. (89) 649-13-12
fax. (89) 649-13-11
e-mail: zsilawa@powiat-ilawski.pl
www.zsilawa.pl

http://www.zsilawa.pl/
mailto:zsilawa@powiat-ilawski.pl
http://www.zsog.ilawa.pl/
mailto:liceumilawa@poczta.onet.pl


Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
ul. Ludwika Mierosławskiego 10
14-200 Iława
tel. (89) 644-83-60
fax. (89) 644-83-67
e-mail: zsilawa@poczta.onet.pl
www.zs-ilawa.pl

Zespół Szkół w Lubawie
ul. Gdańska 25
14-260 Lubawa
tel. (89) 645-26-31
fax. (89) 645-26-37
e-mail: zs-sekretariat@zs.lubawa.pl
www.zs.lubawa.pl

Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu
ul. Wiejska 1
14-240 Susz
tel. (55) 278-61-98
fax. (55) 278-72-32
e-mail: zssusz@wp.pl
www.zssusz.home.pl
 
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie
ul. Tadeusza Kościuszki 23a
14-200 Iława
tel. (89) 648-25-53
fax. (89) 648-61-01
e-mail: sekretariat@zpsw.ilawa.pl
 
Zespół Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 12
14-220 Kisielice
tel/fax. (55) 275-60-30
e-mail: kisielicerol@pro.onet.pl
www.zsr-kisielice.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kisielicach
w Zespole Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 12
14-220 Kisielice
tel/fax. (55) 275-60-30
e-mail: kisielicerol@pro.onet.pl
www.zsr-kisielice.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych w Iławie
ul.Tadeusza Kościuszki 23a
14-200 Iława
tel. (89) 648-25-53
fax. (89) 648-61-01
e-mail: sekretariat@zpsw.ilawa.pl
www.zpswilawa.witrynaszkolna.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Iławie
ul. 1-go Maja 8a
14-200 Iława
tel/fax. (89) 649-50-85

http://www.zpswilawa.witrynaszkolna.pl/
mailto:sekretariat@zpsw.ilawa.pl
mailto:kisielicerol@pro.onet.pl
http://www.zsr-kisielice.pl/
mailto:kisielicerol@pro.onet.pl
http://www.zssusz.home.pl/
mailto:zssusz@wp.pl
http://www.zs.lubawa.pl/
mailto:zs-sekretariat@zs.lubawa.pl
http://www.zs-ilawa.internetdsl.pl/
mailto:zsilawa@poczta.onet.pl


e-mial: sekretariat@pckp.net  
www.pckp.net
Dyrektor: Bożena Marchewka

Adresy pozostałych szkół w województwie warmińsko – mazurskim można znaleźć na stronie 
Kuratorium https://www.ko.olsztyn.pl/category/adresy-szkol-i-placowek/
 
Wyszukiwarka szkół w całej Polsce: https://rspo.men.gov.pl/

Kryteria przyjęcia do technikum i liceum ogólnokształcącego

Zawody szkolnictwa  branżowego są zawodami jednokwalifikacyjnymi lub 
dwukwalifikacyjnymi. 

Zawody jednokwalifikacyjne są przede wszystkim zawodami nauczanymi w 
branżowej szkole I stopnia. 

Wśród zawodów nauczanych w technikum dominują zawody dwukwalifikacyjne.

W zawodach nauczanych w technikum pierwszą kwalifikacją jest w wielu przypadkach
kwalifikacja  wyodrębniona  w  zawodzie  nauczanym  w  branżowej  szkole  I  stopnia,
stanowiąca podbudowę do uzyskiwania kolejnych – wyższych – kwalifikacji  w innym
zawodzie w ramach tej  samej branży. W branżowej szkole II stopnia jest  realizowana
jedynie druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w danym zawodzie nauczanym na
poziomie technika.

Informację o wszystkich zawodach kształcenia na poziomie Szkoły Branżowej
I i II stopnia, Technikum i Szkoły Policealnej znajdziesz

tutaj kwalifikacja_zawodow_MEN.pdf

https://cloud6u.edupage.org/cloud/kwalifikacja_zawodow_MEN.pdf?z%3AAVwHS09MXzi5wcxK44bfobM81Hdl047YJTZ7EgVs1O5FnYrM5vQ0ibLjPUChPJcy
https://rspo.men.gov.pl/
https://www.ko.olsztyn.pl/category/adresy-szkol-i-placowek/
http://www.pckp.net/
mailto:sekretariat@pckp.net


Ciekawe informacje o zawodach i rynku pracy można znaleźć na tych
stronach:

https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/

https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/

https://mapakarier.org

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-
opisow-zawodow

https://yep.academy/baza-zawodow/

https://barometrzawodow.pl/

https://ilawa.praca.gov.pl/oferty-pracy

https://yep.academy/oferty-pracy/

http://e-zamek.pl/biblioteka

http://mdi.syntea.pl/

https://psz.praca.gov.pl/oferty-pracy

https://mapakarier.org/city

https://www.praca.pl/poradniki/warto-wiedziec/zawody-przyszlosci-2020-2030_pr-3546.html 

https://www.eures.prca.gov.pl 

https://www.perspektywy.pl

https://www.perspektywy.pl/
https://www.eures.prca.gov.pl/
https://mapakarier.org/city
https://psz.praca.gov.pl/oferty-pracy
http://mdi.syntea.pl/
http://e-zamek.pl/biblioteka
https://yep.academy/oferty-pracy/
https://ilawa.praca.gov.pl/oferty-pracy
https://barometrzawodow.pl/
https://yep.academy/baza-zawodow/
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
https://mapakarier.org/
https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/
https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wsparcie rodziców w zakresie doradztwa zawodowego

Szanowni Rodzice!

Przed  Waszymi  dziećmi  trudny  wybór  szkoły  ponadpodstawowej  w  bardzo  trudnych
warunkach. To Wy możecie pomóc im wybrać szkołę i zawód, zgodną z ich marzeniami,
predyspozycjami, możliwościami i zainteresowaniami. 

Wspierajcie  swoje  dzieci  w  wytyczaniu  i  realizacji  planów  zawodowych,  ale  przede
wszystkim pozwólcie dzieciom być Sobą. 

Rodzicu, przede wszystkim możesz:

 zaobserwować,  jakie  czynności  chętnie  wykonuje  Twoja  córka  lub  syn,  co  ich
pasjonuje,  zajmuje,  ciekawi  i  rozmawiać  z  nim  na  ten  temat.  Są  one  bowiem
pierwszym źródłem informacji o jego zainteresowaniach,

  przyglądać się temu, w których zajęciach pozalekcyjnych i domowych Twoje dziecko
czuje się jak przysłowiowa „ryba w wodzie”,

 rozmawiać na temat interesujących córkę lub syna przedmiotów szkolnych. Rozmowy
te mogą być dla Ciebie kopalnią wiedzy o potencjale dziecka,

 towarzyszyć w codziennych obowiązkach – to pozwala na zaobserwowanie przejścia z
dziecięcej  fazy  marzeń,  zawodowych  fantazji  („Będę  sławną  piosenkarką,  albo
modelką”)poprzez  fazę  zainteresowań  („Świetnie,  gdy  mamy  dwie  matematyki.
Gorzej,  gdy dwie  historie”)  do krystalizacji  pomysłów na siebie  („Interesują  mnie
samochody. Wybiorę szkołę zawodową i będę mechanikiem samochodowym”).

Fragm. broszury ”Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną”,
całość dostępna, do pobrania w całości -  link : 

http://www.koweziu.edu.pl/pliki/WPZ_publikacje/
Pomagam_mojemu_dziecku_wybrac_zawod_i_szkole_ponadgimnazjalna.pdf

 https://wybieramszkole.pl/blog/jak-pomoc-dziecku-wybrac-odpowiednia-szkole/

KOWEZiU_Jak_pomoc_rozwijac_skrzydla.pdf

 

https://cloud2u.edupage.org/cloud/KOWEZiU_Jak_pomoc_rozwijac_skrzydla.pdf?z%3AI6MnOmJdKddC793nebD9scuP0uBRuLFYv3FsmZWgs%2FqsKR9nYqpLfFM8S29He%2FtF
http://www.koweziu.edu.pl/pliki/WPZ_publikacje/Pomagam_mojemu_dziecku_wybrac_zawod_i_szkole_ponadgimnazjalna.pdf
http://www.koweziu.edu.pl/pliki/WPZ_publikacje/Pomagam_mojemu_dziecku_wybrac_zawod_i_szkole_ponadgimnazjalna.pdf

