
 

                                                                               

       www.cdzdm.pl – Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu.   

       W zakładce: DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH znajdziesz różne informacje przydatne  
  w wyborze szkoły, zawodu, określeniu własnego potencjału, m.in.: 

 
 BAZĘ DARMOWYCH TESTÓW PREDYSPOZYCJI – spis linków do stron internetowych  

czy programów zawierających przykładowe testy dotyczące predyspozycji edukacyjno-
zawodowych   (>>O SOBIE).  

 
 PYTANIA O SOBIE – sprawdź koniecznie, co warto wiedzieć o sobie przed wyborem szkoły  

(>>O SOBIE). 
 

 PYTANIA O SZKOŁACH – najczęściej pojawiające się pytania dotyczące m.in.  
różnic między typami szkół ponadpodstawowych oraz systemu edukacji  
(>>O SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH). 

 
 ZESTAWIENIE PROGÓW PUNKTOWYCH do szkół ponadpodstawowych Poznania  

z rekrutacji w 2019 r (>>O REKRUTACJI). W tej samej podzakładce znajdziesz PRZELICZNIK 
PUNKTÓW obowiązujący w rekrutacji. Oszacuj wstępnie swoje punkty, a następnie sprawdź, 
jakie progi punktowe obowiązywały w interesujących Cię klasach w rekrutacji z 2019 r.  

 

Pamiętaj:  AKTUALIZACJA OFERTY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH (nowy INFORMATOR) 
– I kwartał danego roku kalendarzowego:  

 

www.nabor.pcss.pl/poznan/ - zakładka: SZKOŁY PONADPODSTAWOWE (>>INFORMATOR)  -  

są to wyłącznie szkoły w ramach tzw. elektronicznego naboru. Pamiętaj, że niektóre szkoły  
nie uczestniczą w elektronicznym naborze (mają własne zasady rekrutacji). Spis takich szkół  
znajdziesz m.in. na stronie www.cdzdm.pl >>O SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH.  

 
www.ko.poznan.pl – Kuratorium Oświaty w Poznaniu: m.in.  

 Informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych; ponadto INFORMATOR O LICEACH 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH i BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA NA ROK SZK. 
2020/21 – informator dotyczy szkół z całego województwa wielkopolskiego  
(>>RODZICE I UCZNIOWIE>>REKRUTACJA). 

 Informacje o konkursach i olimpiadach (>>RODZICE I UCZNIOWIE>>KONKURSY, OLIMPIADY, 
PROJEKTY). 

 Tu znajdziesz też wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych  
w postepowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/21 (>>KURATORIUM>>AKTUALNOŚCI).  
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www.irpoznan.com.pl – Wielkopolska Izba Rzemieślnicza – m.in. informacje na temat  

nauki zawodu w rzemiośle (>>NAUKA ZAWODU). 

www.oke.poznan.pl – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna: m.in. raport dot. wyników egzaminu 

zawodowego (>>EGZAMIN ZAWODOWY>>RAPORTY). 

www.waszaedukacja.pl – wyszukiwarka i katalog szkół (różne kategorie wyszukiwania,  

m.in. przedmioty rozszerzone, zawody, języki obce) – dotyczy szkół z całej Polski, w tym również 
kierunków studiów wyższych. Tu sprawdzisz również wyniki egzaminów maturalnych.  
 

www.dokariery.pl – strona prowadzona przez OHP (Ochotnicze Hufce Pracy), gdzie znajdziesz 

informacje dot. m.in. nauki zawodu w ramach OHP, a także doradztwa zawodowego.  
 

www.zawodowcy.poznan.pl – strona kampanii promującej kształcenie w zawodzie  

Szacun dla zawodowców, której zwieńczeniem jest coroczna Arena zawodów. Tu znajdziesz m.in.  
spis wszystkich poznańskich techników i branżowych szkół I stopnia, relacje z wydarzeń dotyczących 
kształcenia w zawodach w różnych szkołach.   
 

www.ore.edu.pl/2019/08/programy-nauczania-zawodu-2019/  
- projekty programów nauczania (programy zawodów w ramach klasyfikacji zawodów  
z 2019 r. są aktualnie w większości na etapie projektów – stan na 16.03.2020 r.).  
Tu możesz sprawdzić, jak będzie wyglądać rozkład zajęć w technikum czy branżowej szkole I stopnia  
oraz jak będą nazywać się przedmioty zawodowe i czego będzie dotyczyć nauka.   
 

www.doradztwo.ore.edu.pl/informator-o-zawodach-szkolnictwa-zawodowego  
- INFORMATOR O ZAWODACH – krótkie opisy zawodów; zawody opisane są w ramach kilkunastu grup 
- zależnie od branż (uwaga: opisy oparte są na poprzedniej klasyfikacji zawodów,  
więc zamiast nazwy: branżowa szkoła I stopnia występuje: ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa).  

www.doradztwo.ore.du.pl/multimedia - krótkie filmiki dot. wyboru szkoły i zawodu, ważnych 

kryteriów wyboru szkoły ponadpodstawowej; ponadto cykl filmów  
„Drogi zawodowe” oraz filmy o zawodach.  

www.mapakarier.org – na tej stronie znajdziesz opisy różnych zawodów (Ścieżki kariery,  

Miasto zawodów) oraz zapoznasz się z różnymi informacjami związanymi z planowaniem kariery.   

www.barometrzawodow.pl – roczna prognoza zapotrzebowania w różnych zawodach  

(tzw. zawody deficytowe, nadwyżkowe, zrównoważone).  

www.wynagrodzenia.pl/moja-placa – informacje o zarobkach w różnych zawodach,  

ponadto ciekawe infografiki dotyczące wynagrodzeń (>>INFOGRAFIKA).  

www.perspektywy.pl - m.in. informacje o maturze, kierunkach studiów, uczelniach,  

ponadto rankingi liceów, techników (ogólnopolskie i wojewódzkie).  

www.tropiciel.maturzysty.pl – wyszukiwarka kierunków studiów na podstawie kryterium: 

przedmioty zdawane na maturze. Pamiętaj, żeby dokładnie sprawdzić rekrutację  
na interesujące Cię kierunki na stronach internetowych uczelni.  
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