
JAK MĄDRZE WYBRAĆ SZKOŁĘ ŚREDNIĄ?

Po ukończeniu szkoły podstawowej naukę możesz kontynuować w:

– 4-letnim liceum ogólnokształcącym

– 5-letnim technikum

– 3-letniej szkole branżowej I stopnia.

Szkoły branżowe zastąpiły wcześniejsze szkoły zawodowe. Różnią się tym, że po

ukończeniu  szkoły  branżowej  I  stopnia,  możesz  kontynuować  naukę  w  szkole

branżowej II stopnia i tam zdać maturę, doskonaląc się jednocześnie w tym sam

zawodzie.

Liceum  i  technikum kończą  się  egzaminem  maturalnym  i  otrzymaniem

świadectwa  dojrzałości.  Jeśli  je  otrzymasz,  możesz  kontynuować  naukę  na

studiach.  Bez  matury  będziesz  mógł  kontynuować  naukę  jedynie  w  szkole

policealnej.

Po ukończeniu liceum zdobędziesz wykształcenie średnie ogólne. Dzięki technikum

możesz  zdobyć  tytuł  technika  (po  zdaniu  odpowiednich  egzaminów),  a  szkoła

branżowa I stopnia umożliwi zdobycie wykształcenia zasadniczego zawodowego i

otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Jaka szkoła będzie najlepsza dla Ciebie? Przyjrzyj się sobie, odpowiedz sobie

na pytania:

– Co mnie pasjonuje i z przyjemnością robię?

– Jakie są moje mocne strony?

– Czy lubię się uczyć, czy nauka przychodzi mi z łatwością?

– Czy chcę, lub z jakiegoś powodu powinienem, jak najszybciej podjąć pracę

zarobkową?

– Co mnie ogranicza - sytuacja zdrowotna i domowa, np. czy mogę uczyć się,

mieszkając poza domem?

– Co mogę robić?

Jeśli  odpowiedzi  na  powyższe  pytania  sprawią  Ci  kłopot,  porozmawiaj  z

najbliższymi, ich opinia na pewno będzie pomocna.



Przed wyborem szkoły określ:

– swoje zainteresowania - zainteresowanie jakąś dziedziną łączy się zwykle ze

skłonnością do wykonywania w niej pewnych działań,

– temperament - każdy z nas jest inny, jedni są opanowani, inni wybuchają, są

ludzie pracujący wolno, są też pracujący szybko,

– poznaj swoje uzdolnienia – możesz mieć zdolności plastycznie, muzycznie,

językowe, kucharskie itp.,

– poznaj cechy swojego charakteru,

– zdobądź wiedzę o interesujących Cię zawodach – wymagania zawodu, jego

specyfikę,  możliwości  kształcenia  w  danym  zawodzie.  Możesz  to  zrobić

poprzez  informatory,  media,  internet,  programy  komputerowe,  rodzinę  i

znajomych,

– zapoznaj się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych w powiecie, a

także  progi  punktowe,  bazę  dydaktyczną,  możesz  odwiedzić  stronę

internetową 

– poznawaj  aktualny rynek pracy – poszukiwane zawody,  firmy poszukujące

pracowników  wymagania  pracodawców  (odwiedź  stronę  Powiatowego

Urzędu  Pracy  https://myszkow.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy tam

zamieszczone są aktualne dane o zawodach deficytowych i nadwyżkowych

regionu, a oferty pracy zobrazują wymagania stawiane przez pracodawców

na poszczególnych stanowiskach).

– dokonaj analizy własnych wyników nauczania i porównać je z wymaganiami

szkół oraz samooceny swoich możliwości

– Razem z Rodzicem sprawdzić  u  lekarza swój  stan zdrowia  –  pod kątem

możliwości  wykonywania  zawodu  i  nauki  w  wybranej  szkole,  szczególnie

wtedy jeżeli wybierasz szkołę branżową lub technikum.

Zestaw do badań predyspozycji  zawodowych zawiera ankiety i  kwestionariusze,

których  wykonanie  pomoże w samodzielnym określeniu  własnych  predyspozycji

zawodowych,  cech  temperamentu,  preferencji  oraz  zainteresowań.  Możesz

wykonać wszystkie załączone propozycje lub wybrać niektóre z nich. Na stronie:

http://informator.starostwo.jaroslaw.pl/container/dokumenty/predyspozycji-zawodowych.pdf

znajdziesz narzędzia posiadające instrukcje oraz opis interpretacji wyników.

https://myszkow.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy
http://informator.starostwo.jaroslaw.pl/container/dokumenty/predyspozycji-zawodowych.pdf


Zachęcam również do odwiedzenia poniższych stron, na których z pewnością

znajdziesz  wiele  wskazówek  i  porad  jak  świadomie  i  dojrzale  dokonać  wyboru

szkoły ponadpodstawowej.

1.  Informator  o  szkolnictwie  ponadpodstawowym  na  terenie  Częstochowy  i

powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego

(rok szkolny 2020/2021) 

https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/ 

2. Klasyfikacja zawodów i specjalności

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4248 

3.  Publiczna  Poradnia  Psychologiczno  -  Pedagogiczna  w  Myszkowie

http://www.ppppmyszkow.czt.pl/ 

4. Serwis Szkoła średnia bez tajemnic pomoże w wyborze szkoły i przejściu przez

proces rekrutacji.

https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic/rekrutacja 

5. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

https://116111.pl/problemy/czym-sie-kierowac-wybierajac-szkole-,aid,65 

6. Kilka propozycji szkół ponadpodstawowych:

Katolickie Liceum i Szkoła Podstawowa w Zawierciu

https://katolikzawiercie.pl/ 

Katolickie  Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia  Przyjaciół  Szkół  Katolickich

im. św. B. Alberta w Dąbrowie Górniczej

http://liceum.szkolakatolicka.pl/o-szkole/ 

Katolickie  Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia  Przyjaciół  Szkół  Katolickich

im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie 

http://www.klig.czest.pl/ 

Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 

http://technikumczestochowa.spsk.pl/ 

Zespół  Szkół  Nr  1  im.  Eugeniusza  Kwiatkowskiego  w  Myszkowie

http://www.zs1kwiatkowski.com/news.php 
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Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie

http://www.zs2bedusz.pl/ 

Zespół Szkół w Koziegłowach

https://zskozieglowy.szkolnastrona.pl/p,41,liceum-ogolnoksztalcace 

Zespół Szkół w Żarkach

https://zs-zarki.edu.pl/ 

Zespół Szkół im. W. Szafera w Złotym Potoku

http://www.zlpotok.pl/wp/kalendarz-1718/ 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim

http://ckrnaklo.pl/ 

Zespół Szkół Przemysłu i Mody w Częstochowie

http://reymont.czestochowa.pl/ 

Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie

http://www.zsg.czest.pl/ 

Zespół  Szkół  Technicznych  i  Ogólnokształcących  im.  Stefana  Żeromskiego  w

Częstochowie http://zeromski.czest.pl/ 

IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Częstochowie

http://norwid.net/ 

VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Częstochowie

http://www.kopernik.czest.pl/ 

IV Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie

https://www.sienkiewicz.czest.pl/ 

Zespół Szkół im. W. Szymborskiej w Częstochowie

http://www.szkoly.czestochowa.zdz.pl/ 

Aktualne  informacje  o  sposobach  i  terminach  rekrutacji  do  szkoły

ponadpodstawowej znajdują się na stronie internetowej wybranej szkoły średniej.

Elżbieta Kowalik

Doradca zawodowy
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