
CZYNNIKI   WYBORU    

SZKOŁY

Spotkanie z uczniami, rodzicami uczniów klas VIII

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brennej 

Joanna Duczmalewska  

doradca zawodowy



Czynniki wewnętrzne

( informacje o sobie )

Czynniki zewnętrzne 

(Niezależne od nas)



Czynniki wewnętrzne

posiadane i potencjalne umiejętności,

zainteresowania, zajęcia wykonywane w czasie wolnym,

uzdolnienia, 

cechy charakteru,

cele, motywację,

ewentualne doświadczenie zawodowe,

wartości związane z pracą,

możliwości intelektualne, fizyczne i psychiczne,

zdrowie

preferowane warunki pracy itd.



Czynniki zewnętrzne

- Informacje o zawodach 

- Informacje o ścieżkach kształcenia – giełda

szkół, targi edukacyjne, dni otwarte szkół, strony

internetowe szkół

- Informacje o rynku pracy 



Zainteresowania

HUMANISTYCZNE

MATEMATYCZNO – ŚCISŁE

TECHNICZNE

PRAKTYCZNE

ARTYSTYCZNE

SPORTOWE

BIOLOGICZNO – PRZYRODNICZE

MUZYCZNE

WOJSKOWE

HANDLOWO – BIUROWE

OPIEKUŃCZE



UZDOLNIENIA OGÓLNE: Inteligencja

Spostrzegawczość
Wyobraźnia

SPECJALNE matematyczne

społeczne

językowe

plastyczne

muzyczne

techniczne

sportowe

wybitne uzdolnienia: TALENT 



Charakter  temperament

O ile nasze zainteresowania mogą się zmieniać w ciągu 
całego życia, o tyle cechy temperamentu są dość trwałe 

i mają duże znaczenie przy wyborze zawodu.

/np. .szybkość działania ,

wytrwałość, zaangażowanie,

odpowiedzialność, ruchliwość, opanowanie.../



STAN   ZDROWIA

/ ewentualne przeciwwskazania 

do pracy 
w danym zawodzie /



OPINIA

w sprawie: pierwszeństwa przyjęcia do szkoły 

ponadgimnazjalnej ucznia z problemami 

zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia



Rozporządzenie MEN z  20 lutego 2009 r. § 10 pkt 3   w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 
przechodzenia z jednych typów szkół do innych  (Dz. U. 2004r. nr 26, 

poz. 232. oraz  z 2009 r. Nr 31, poz. 208)

§ 10.

Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych 

wyników uzyskanych w postepowaniu kwalifikacyjnym 
pierwszeństwo mają:

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczajacymi 
możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan 

zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej.



Uczniowie, którzy uzyskali opinie znajdowali się pod opieką następujących 

poradni:

Poradnia Gastrologiczna

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Alergologiczna

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia Diabetologiczna

i inne (niepełnosprawność fizyczna od urodzenia)

Opinie psychologiczne dla kandydatów z problemami zdrowotnymi 

wydawane są na podstawie aktualnych zaświadczeń lekarskich od 
specjalistów, bądź na podstawie wypisów ze szpitala.



MOŻLIWOŚCI  INTELEKTUALNE

MOTYWACJA  do  NAUKI 



Okres dojrzewania

Wpływ grupy rówieśniczej

Portale społecznościowe

Zmiana szkoły – adaptacja do nowych 

wymagań, nowej grupy społecznej



Ścieżka  

edukacyjna



Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły 

podstawowej od 1 września 2019 r.



Szkoła Branżowa I stopnia

(  3 lata )

Kwalifikacje zawodowe I kwalifikacja

Praktyki zawodowe

możliwość dalszej nauki w szkole:

- branżowej II stopnia  

- w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

- kwalifikacyjne kursy zawodowe  



Kucharz  

Sprzedawca 

Piekarz  

Cukiernik 

Fryzjer 

Krawiec 

Wielozawodowa ( fotograf, jubiler )

Przykładowe zawody



Mechanik pojazdów samochodowych 

Elektryk 

Monter elektronik 

Stolarz

Mechanik operator maszyn rolniczych 

Malarz – tapeciarz 

Elektromechanik 

Murarz

Monter instalacji sanitarnych 

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Wielozawodowa ( blacharz, kamieniarz, drukarz, ślusarz, lakiernik )



Technikum

( 5 lata ) 

Matura min. 30 %

Egzamin zawodowy = kwalifikacje zawodowe       

teoretyczny  75 %

praktyczny   75%       



Przykładowe zawody na poziomie technikum

Technik handlowiec

Technik kucharz

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik kelner

Technik ekonomista

Technik hotelarstwa

Technik przemysłu mody

Technik usług fryzjerskich

Technik architektury krajobrazu



Liceum Ogólnokształcące

4 lata

Matura

30% min.



Przykładowe rozszerzenia przedmiotowe
- Akademickie ( matematyka, fizyka, j. angielski )

- Medyczne ( biologia, chemia, matematyka, j. łaciński )

- Humanistyczne ( j. polski, historia, WOS )

- Psychologiczno - humanistyczne ( j. polski, biologia, historia )

- Językowo-turystyczne ( j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, 

geografia )

- Społeczno - prawne ( j. polski, historia, WOS )

- Ekonomiczne ( j. angielski, matematyka, geografia )

- Turystyczno – sportowe ( j. angielski, biologia, geografia, matematyka 

- Wojskowe ( matematyka, chemia, j. angielski )

- Sportowo-ratunkowy ( biologia, chemia, j. angielski )



Podstawy prawne rekrutacji

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2156, z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo oświatowe (art. 204, Dz. U. z 2017 r. poz. 60).



Podstawy prawne rekrutacji

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  

z  dnia 20  marca  2020  r.  w  sprawie  przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz po

stępowania uzupełniającego 

na lata szkolne 2020/2021  –2021/2022 do 

czteroletniego  liceum  ogólnokształcącego,  pięcioletniego 

technikum  i  branżowej  szkoły  I  stopnia,  dla 

kandydatów będących absolwentami szkół podstawowych 



O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów 

otrzymanych:

- za wyniki z egzaminu ósmoklasisty

- z języka polskiego i 3 wybranych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych

- za osiągnięcia sportowe, artystyczne i wyniki w 

konkursach co najmniej na szczeblu powiatowym.

- za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w 

charakterze wolontariatu

Maksymalna ilość punktów wynosi 200.



Na podstawie świadectwa ukończenia szkoły kandydat 
otrzymuje punkty z języka polskiego i  trzech wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

Zasady przyznawania punktów za oceny: 

celującą – 18 punktów

bardzo dobrą – 17 punktów

dobrą – 14 punktów

dostateczną – 8 punktów 

dopuszczającą – 2 punkty



Kandydat do szkoły może otrzymać punkty dodatkowe za 
szczególne osiągnięcia:

- świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów;

- udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez 
Kuratora Oświaty 

- za jeden tytuł 10 pkt ( łącznie nie więcej niż 18 pkt)

- osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub inne 
konkursy, co najmniej na szczeblu powiatowym, maksymalnie – 5 pkt –
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

- I miejsce lub laureat 5 pkt

- II miejsce lub finalista 4 pkt

- III miejsce lub wyróżnienie 3 pkt

- Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza – 3 pkt.



Ważne  strony:

www.powiat.cieszyn.pl  ( edukacja)

www.kuratorium.katowice.pl
( Informator o zawodach dla gimnazjalistów )

www.reformaedukacji.men. gov.pl

www.szkolnictwo.pl

www.slaskie.edu.com.pl

http://www.kuratorium.katowice.pl/
http://www.szkolnictwo.pl/


Skazani na sukces....

Potrzebne umiejętności, aby odnaleźć się na 

rynku pracy:

Dobra organizacja

Łatwość nawiązywania kontaktów społecznych

Chęć nauki

Charyzma / pasja 

Odwaga personalna

Kreatywność

--------------------------------------------
źródło: gazetapraca.pl / 30 IV 2015 r. /



Dziękuję za uwagę


