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WYBÓR SZKOŁY  I   ZAWODU 
 



 Młodzież kończąca edukację w klasach III 

gimnazjalnych musi podjąć ważną decyzję związaną z 

wyborem szkoły, zawodu i kierunku dalszego 

kształcenia. 

 Wybór szkoły średniej może na kilka lat albo na całe 

życie określić ścieżkę kariery zawodowej każdego 

ucznia. 

 Aby był on właściwy i przemyślany należy zastanowić 

się nad czynnikami, które decydują o wyborze zawodu. 

 



Czynniki wewnętrzne – poznanie 

siebie: 

-   zainteresowania, 

- uzdolnienia; talent , 

- umiejętności,  

- temperament, 

- cechy charakteru, 

-   stan zdrowia, 

-   system wartości, 

 



Czynniki zewnętrzne -  

poznanie zawodów (grupy zawodów): 

 
 

Człowiek – człowiek 

Grupa ta obejmuje zawody związane z pracą wymagającą stałego 

zainteresowania i kontaktu z ludźmi, a więc wszędzie tam, gdzie zachodzi 

konieczność przebywania z klientem, pacjentem, podwładnym. W 

zawodach tych wskazana jest umiejętności łatwego kontaktowania się z 

ludźmi, pogodne usposobienie, potrzeba wspierania, pomagania, 

życzliwość, uczciwość, cierpliwość, dyskrecja, a także rozwaga i 

opanowanie. 

Przykładowe zawody: psycholog, lekarz, nauczyciel, kelner, policjant, 

pielęgniarka. 

 

 



 

Człowiek- technika/rzeczy 

 

W tej grupie znajdują się zawody, w których praca związana jest z 

wydobywaniem, przetwarzaniem surowców, obróbką różnorodnych 

materiałów, produkcją dóbr materialnych, eksploatacją urządzeń. 

Wymagane są min. takie cechy jak: dobra spostrzegawczość, 

umiejętność obserwacji, odpowiedzialność, zdolność koncentracji 

uwagi, opanowanie, dokładność, obowiązkowość. 

Przykładowe zawody: mechanik pojazdów samochodowych, blacharz, 

elektromechanik, elektryk, kucharz, piekarz, cukiernik, murarz, stolarz, 

tynkarz, glazurnik. 



Człowiek - działalność artystyczna 

Grupa ta obejmuje zawody związane z działalnością artystyczną: 

plastyczną, muzyczną, literacką, aktorsko-sceniczną, organizowaniem 

imprez artystycznych, z wykonywaniem wyrobów albo usług o 

charakterze artystycznym. 

Wskazane cechy osobowości to: wrażliwość estetyczna, kreatywność, 

wyobraźnia, twórcze myślenie, uzdolnienia artystyczne, muzyczne, 

manualne. 

Przykładowe zawody: plastyk, grafik komputerowy, muzyk, tancerz, 

aktor, architekt, dekorator wnętrz, projektant odzieży, fotograf.  



Człowiek - dane, system znaków  

Grupa ta obejmuje zawody związane z posługiwaniem się 

systemem znaków i pojęć umownych, takich jak cyfry, znaki 

kartograficzne, kody, graficzne znaki językowe (np. litery) itp. 

Wskazane cechy osobowości to: odpowiedzialność, 

samodzielność, zdolności organizacyjne, dokładność, dobra 

pamięć, umiejętność przewidywania, spostrzegawczość, 

systematyczność w działaniu.  

Przykładowe zawody: matematyk, informatyk, ekonomista, 

księgowy, geodeta, kartograf, tłumacz. 



Człowiek - przyroda 

Do tej grupy zalicza się zawody, w których praca wymaga kontaktu 

z przyrodą: zwierzętami, roślinami, z ich pielęgnacją, uprawą, 

hodowlą, a ponadto z różnymi zjawiskami zachodzącymi w 

przyrodzie.  

Zawody te wymagają zamiłowania do przyrody, poczucia 

odpowiedzialności, sprawności fizycznej, zdolności prowadzenia 

obserwacji, spostrzegawczości, dokładności. 

Przykładowe zawody: leśnik, ogrodnik, rolnik, weterynarz, biolog, 

zootechnik, rybak, pszczelarz. 



- poznanie ścieżek kształcenia  

(rodzaje i typy szkół):  

 
  poznanie systemu szkolnego: szkoły średnie, branżowe I stopnia 

(zawodowe),  policealne, uczelnie wyższe, studia podyplomowe, 

 poznanie systemu kształcenia pozaszkolnego (ośrodki i instytucje 
kształcenia) - kursy,  szkolenia, przekwalifikowanie się i podnoszenie 
kwalifikacji, 

 źródła informacji o ścieżkach kształcenia: 

- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego wydany przez Krajowy 
Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. 

- katalogi zawodów, 

- strony internetowe szkół średnich i zawodowych, 

- ulotki i broszury, 

- dni otwarte w szkołach, 

- targi edukacyjne. 



- poznanie rynku pracy: 

 czym jest rynek pracy, jakie są tendencje  na rynku pracy, 

 jakie zawody są zanikające, jakie są zawodami przyszłości,  

 jaki jest krajowy,  a jaki nasz lokalny rynek pracy - 

zapotrzebowanie na zawody, pozycja poszczególnych zawodów, 

 elastyczne formy pracy (umowy cywilnoprawne, terminowe, 

samozatrudnienie).  

 



 Kluczem do podjęcia decyzji o wyborze szkoły średniej lub 

zawodowej jest  przede wszystkim poznanie samego siebie tzn. 

tego, co nas interesuje, jakie mamy talenty, umiejętności, cechy 

charakteru itd. Warto poświęcić czas na zebranie informacji o 

możliwościach  naszego dziecka. Nastolatek czerpie informacje o 

sobie od rówieśników, nauczycieli, wychowawcy, a w szczególności   

od swoich bliskich.  

 Rodzice są tymi osobami, które mają znaczący wpływ na postawy i 

poczucie wartości swoich dzieci, na to, jakie są ich życiowe 

oczekiwania. Na co dzień obserwują dzieci w różnych sytuacjach, w 

czasie wykonywania różnych zadań. Wspierają zainteresowania 

dziecka, pomagają w rozwijaniu uzdolnień, wysyłając na dodatkowe 

zajęcia. I choć każdy rodzic zna swoje dziecko, to przed 

dokonywaniem ważnych wyborów i podejmowaniem decyzji o 

przyszłym zawodzie warto nazwać zainteresowania, zdolności, 

porozmawiać o wartościach jakie są dla dziecka ważne. Wybór 

szkoły średniej lub zawodowej jest zatem  bardzo ważny i trudny.  

Stanowi bowiem pierwszy krok do samodzielności. 



Gdzie szukać informacji o szkołach i 

zawodach? 

 strony internetowe: 

- www.men.gov.pl 

- www.koweziu.edu.pl 

-  www.ore.edu.pl 

 -  strona kuratorium oświaty funkcjonującego w danym 
województwie 

- strony szkół średnich i zawodowych, 

 ,,Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego” Mirosław 
Górczyński, Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga. 

http://www.ore.edu.pl/
http://www.ore.edu.pl/
http://www.ore.edu.pl/
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