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 O pierwszych wyborach „kim będę” dziecko mówi 
już w przedszkolu. Zwykle rzadko to się już w przedszkolu. Zwykle rzadko to się 
sprawdza, jednak pokazuje, jak ważna dla 
młodego człowieka jest decyzja, co będzie robił 
w życiu zawodowym. Proces podejmowania 
młodego człowieka jest decyzja, co będzie robił 
w życiu zawodowym. Proces podejmowania 
decyzji zaczyna się w rodzinie, kiedy dziecko 
obserwuje rodziców i ich stosunek do 
wykonywanej pracy. Potem rozszerza się to na 
obserwuje rodziców i ich stosunek do 
wykonywanej pracy. Potem rozszerza się to na 
dalsze środowisko rodzinne. Jaki więc rodzice 
mają wpływ na wybory zawodowe swoich dzieci? 
Co mogą zrobić, aby dziecko wybrało jak 
mają wpływ na wybory zawodowe swoich dzieci? 
Co mogą zrobić, aby dziecko wybrało jak 
najlepiej, zgodnie ze swoimi preferencjami? 



 Decyzja wyboru szkoły przed jaką stoi, 
będzie miała swoje konsekwencje w 
Decyzja wyboru szkoły przed jaką stoi, 
będzie miała swoje konsekwencje w 
przyszłości. Młody człowiek jest dopiero na 
początku drogi kształtującej tożsamość.początku drogi kształtującej tożsamość.

 Okres adolescencji, to wiele zmian w młodym 
człowieku, to czas poszukiwań odpowiedzi na człowieku, to czas poszukiwań odpowiedzi na 
wiele pytań, także tych związanych z 
wewnętrznym JA.wewnętrznym JA.



 Z uwagi na niedojrzałe jeszcze struktury 
mózgowe (płaty przedczołowe) dziecko mózgowe (płaty przedczołowe) dziecko 
potrzebuje wsparcia rodziców. Umiejętności 
takie, jak racjonalne i przemyślane 
podejmowanie decyzji na podstawie argumentów 
takie, jak racjonalne i przemyślane 
podejmowanie decyzji na podstawie argumentów 
za i przeciw, refleksja i autorefleksja, ustalanie 
priorytetów (co ważne, a co mniej ważne) są 
jeszcze mało dostępne dla młodego człowieka. 
priorytetów (co ważne, a co mniej ważne) są 
jeszcze mało dostępne dla młodego człowieka. 

 Dlatego im młodsze dziecko, tym bardziej 
potrzebuje pomocy i wsparcia rodziców w potrzebuje pomocy i wsparcia rodziców w 
zaplanowaniu swojej przyszłości edukacyjnej. 



 Warto pamiętać, że choć wybór profilu szkoły ważna 
decyzja, to jednak nie najważniejsza, a presja 
wywierana przez rodziców czy nauczycieli nie służy wywierana przez rodziców czy nauczycieli nie służy 
dobrym wyborom. 

 Wielu rodziców świadomie unika ukierunkowywania 
dzieci przy wyborze szkoły. Zwykle podają następujące dzieci przy wyborze szkoły. Zwykle podają następujące 
argumenty: 

 Nie chcą się wtrącać – „To jego decyzja, nie moja, to on 
będzie chodzić do tej szkoły, a nie ja”.będzie chodzić do tej szkoły, a nie ja”.

 Nie chcą, żeby dziecko miało potem do nich pretensje, 
że rodzic dał tzw. „złą radę”.

 Sami czują się niekompetentni, niewiele wiedzą o  Sami czują się niekompetentni, niewiele wiedzą o 
profilach szkół czy rekrutacji.

 Traktują zbyt radykalnie autonomię dziecka.



Warto przeprowadzić z dzieckiem tzw. 
analizę jego osiągnięć: analizę jego osiągnięć: 

 Przeanalizować możliwości intelektualne dziecka , 
dokonanie  miarodajnej oceny, czy dziecko jest dokonanie  miarodajnej oceny, czy dziecko jest 
gotowe na wysiłek edukacyjny związany z nauka 
np. w liceum o danym rankingu..

 Warto zwrócić uwagę na oceny dziecka z  Warto zwrócić uwagę na oceny dziecka z 
poszczególnych przedmiotów, ale również na fakt, 
czy lubi się ich uczyć i co go interesuje. Trzeba 
zadać sobie pytanie, czy w liceum będzie chciało zadać sobie pytanie, czy w liceum będzie chciało 
uczyć się np. biologii na rozszerzeniu, co oznacza 
6-7 godzin (a czasem nawet więcej) tego 
przedmiotu tygodniowo (począwszy od klasy 
drugiej). ..?
przedmiotu tygodniowo (począwszy od klasy 
drugiej). ..?



 Zastanowić się nad kierunkiem, w jakim jest 
uzdolnione – czy moje dziecko raczej woli uczyć uzdolnione – czy moje dziecko raczej woli uczyć 
się przedmiotów ścisłych czy humanistycznych, 
może lubi języki obce, a może jest urodzonym 
sportowcem, plastyczką itp.
Co moje dziecko robi w wolnym czasie, nawet jak 
sportowcem, plastyczką itp.

 Co moje dziecko robi w wolnym czasie, nawet jak 
gra w gry czy ogląda filmy na YouTube, to o jakiej 
treści, co go tam interesuje?
Co ogląda w TV, jakie czyta książki?
treści, co go tam interesuje?

 Co ogląda w TV, jakie czyta książki?
 Być może ma jakieś szczególne 

umiejętności/predyspozycje w jakiejś dziedzinie, 
np. lubi opiekować się dziećmi, zwierzętami, 
umiejętności/predyspozycje w jakiejś dziedzinie, 
np. lubi opiekować się dziećmi, zwierzętami, 
projektuje sobie stroje czy swój pokój. 



 Na jakie zajęcia pozalekcyjne chodzi lub chodziło?
 Jaki jest jego stan zdrowia – do szkół zawodowych 

(technikum i branżowych) konieczne jest zaświadczenie 
Jaki jest jego stan zdrowia – do szkół zawodowych 
(technikum i branżowych) konieczne jest zaświadczenie 
lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania danego 
zawodu. 
Jaki ma temperament – czy raczej woli pracować w grupie  Jaki ma temperament – czy raczej woli pracować w grupie 
czy indywidualnie (w samotności). Czy wolałoby pracę 
poprzedzoną planem, raczej przewidywalną i spokojną czy 
taką, w której zawsze coś się dzieje i tak naprawdę trudno taką, w której zawsze coś się dzieje i tak naprawdę trudno 
przewidzieć, jak będzie wyglądał dzień pracy. 

 W jakich obszarach zawodowych jest większe 
prawdopodobieństwo, że się sprawdzi np. w pracy: prawdopodobieństwo, że się sprawdzi np. w pracy: 

z ludźmi,
 z maszynami i urządzeniami,

z przyrodą, w tym ze zwierzętami, z przyrodą, w tym ze zwierzętami,
 z liczbami,



 Skorzystać z tzw. wirtualnych drzwi otwartych-
można też dzwonić, szukać informacji w Internecie, można też dzwonić, szukać informacji w Internecie, 
na forach..

 Dowiedzieć się jak najwięcej o danym zawodzie, jeśli 
dziecko wybrało technikum lub szkołę branżową.dziecko wybrało technikum lub szkołę branżową.

 Zastanowić się wspólnie z dzieckiem, dlaczego 
wybiera ten, a nie inny profil klasy w liceum. Innymi 
słowy, do czego mu w przyszłości będzie potrzebna słowy, do czego mu w przyszłości będzie potrzebna 
rozszerzona biologia, geografia lub inny przedmiot.

 Skorzystać z pomocy pani Ani Kaźmierczak –
pedagoga szkolnego- zajmującego się w szkole pedagoga szkolnego- zajmującego się w szkole 
zadania mi z zakresu doradztwa edukacyjno-
zawodowego 



 Jesper Juul pisze: ”Nie ma nic 
złego w tym, że rodzice mają 
Jesper Juul pisze: ”Nie ma nic 
złego w tym, że rodzice mają 
marzenia związane z 
przyszłością swoich dzieci. Stają 
marzenia związane z 
przyszłością swoich dzieci. Stają 
się one problemem wówczas, 
kiedy przekraczamy wąską 
się one problemem wówczas, 
kiedy przekraczamy wąską 
granicę między marzeniami a granicę między marzeniami a 
projektem… „



 Wykorzystać materiał dostępny na stronie 
CDZdM w Poznaniu pt. Ranking klas,
Wykorzystać materiał dostępny na stronie 
CDZdM w Poznaniu pt. Ranking klas,
RANKING KLAS (ODDZIAŁÓW) 

 Na stronie 
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadphttps://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadp
odstawowa/ znajduje się oferta szkół 
ponadpodstawowych z Poznania i powiatu 
poznańskiego na rok szkolny 2020/21.
ponadpodstawowych z Poznania i powiatu 
poznańskiego na rok szkolny 2020/21.

 Znajdź klasy (oddziały), które Cię interesują. 







 Po wypisaniu wszystkich 
interesujących Cię szkół i klas 
Po wypisaniu wszystkich 
interesujących Cię szkół i klas 
przeanalizuj spisane informacje  i 
zadecyduj, w jakiej kolejności jesteś 
przeanalizuj spisane informacje  i 
zadecyduj, w jakiej kolejności jesteś 
tymi szkołami i klasami 
zainteresowana/-y Możesz wybrać 
tymi szkołami i klasami 
zainteresowana/-y Możesz wybrać 
(najprawdopodobniej 6 szkół dowolną 
ilość klas w tych szkołach).
(najprawdopodobniej 6 szkół dowolną 
ilość klas w tych szkołach).



 W ramach elektronicznego naboru dostaniesz 
się tylko do jednej klasy – pierwszej, do 
W ramach elektronicznego naboru dostaniesz 
się tylko do jednej klasy – pierwszej, do 
której wystarczy Ci punktów. 

 Jeśli zabraknie Ci punktów do wszystkich klas  Jeśli zabraknie Ci punktów do wszystkich klas 
wpisanych do Wniosku o przyjęcie do szkoły, 
będziesz musiał/-a wziąć udział w rekrutacji będziesz musiał/-a wziąć udział w rekrutacji 
uzupełniającej.





 Stworzyłaś/-eś swój ranking klas – jesteś 
gotowa/-y, by wpisać je do Wniosku o przyjęcie gotowa/-y, by wpisać je do Wniosku o przyjęcie 
do szkoły na stronie elektronicznego naboru. 

 Potrzebne informacje znajdziesz: Potrzebne informacje znajdziesz:
na stronie www.cdzdm.pl  Dla uczniów szkół 

podstawowychpodstawowych

Wniosek pojawi się i będzie aktywny w okresie 
rekrutacji. W zakładce DOKUMENTY za jakiś czas rekrutacji. W zakładce DOKUMENTY za jakiś czas 
pojawią się aktualne Zasady rekrutacji na rok 
szkolny 2020/2021.





 Dziękuję za         Dziękuję za        
uwagę uwagę 


