
  Co z tą szkołą? 

O wyborze szkoły średniej ….. 

 

Droga Ósmoklasistko, Drogi Ósmoklasisto, niebawem będziecie wybierać szkołę średnią. Część z Was jest 

pewna swojego wyboru i ma już sprecyzowane plany, co do dalszej edukacji. Niektórzy jednak jeszcze się 

wahają. Nie dziwię się - nie jest to łatwy czas, a wybór nie zawsze jest oczywisty.  

Wybór kolejnej szkoły to bardzo ważna decyzja w życiu. Jak wybrać szkołę średnią? Czym się kierować 

przy podejmowaniu decyzji o dalszej edukacji?  

Oto kilka wskazówek, które z pewnością pomogą Ci przy wyborze szkoły: 

 

 

 

 

 

 

 



Pomyśl, kim chciałbyś zostać w przyszłości. 

 
 

Jeśli nie masz konkretnych zainteresowań możesz skorzystać z barometru zwodów. 

https://barometrzawodow.pl/pl/slaskie/prognozy-w-

tabelach/2020/slaskie.19...277...1..12..0.1.1..?province=slaskie 

 

Jest to narzędzie, które pozwala na zapoznanie się z prognozami zapotrzebowania na wszystkie 

zawody w kilku wybranych powiatach w danym województwie. Można tu uzyskać informacje o tym, 

w jakich zawodach panuje nadwyżka (to znaczy, że konkurencja w nich jest zbyt duża i mogą wystąpić 

problemy ze znalezieniem zatrudnienia). Możesz także dowiedzieć się, w jakich zawodach warto się 

kształcić – czyli jak branża ma deficyty kadrowe.  

 

Zastanów się, jakie są Twoje zainteresowania i pasje. 

 
 

Może jesteś artystyczną duszą? 

https://barometrzawodow.pl/pl/slaskie/prognozy-w-tabelach/2020/slaskie.19...277...1..12..0.1.1..?province=slaskie
https://barometrzawodow.pl/pl/slaskie/prognozy-w-tabelach/2020/slaskie.19...277...1..12..0.1.1..?province=slaskie


 
 

Może nie możesz żyć bez muzyki? 

 

 

 

Przebiłeś już mamę w sprawach kulinarnych? Świetnie! Może to jest droga dla Ciebie? 

 

 

Dobre oceny z przedmiotów nie zawsze odzwierciedlają Twoje zdolności. Może warto pójść za 

głosem serca i rozwijać pasje? 

W końcu najbardziej angażujemy się w naukę, robienie i rozwijanie tego, co nas interesuje i co 

kochamy.  

 

 

 

 



 

 

Ustal, w jakich przedmiotach szkolnych jesteś dobry. 
 

 

Jeśli świetnie radzisz sobie z przedmiotów humanistycznych, to prawdopodobnie może być Ci trudniej, jeśli 

wzbierzesz technikum. Może warto rozważyć wybór liceum, gdzie będziesz mieć jeszcze dużo czasu by 

rozwinąć i ukierunkować swoje zainteresowania.  

Spróbuj dowiedzieć się więcej o zawodach, które Cię interesują. 

 

Chodzi Ci po głowie konkretny zawód? Świetnie! Spróbuj, więc dowiedzieć się o nim jak najwięcej, zgłębić 

specyfikę tej pracy. Przeanalizuj, jak może wyglądać Twoje życie, gdy skończysz daną szkołę. Na przykład 

pielęgniarka to piękny szlachetny zawód, jednak niesie za sobą duże obciążenie psychiczne, pracę na zmiany, 

a także w nocy, weekendy oraz święta. Nauczyciel? Super! Będziesz mieć kontakt z młodymi ludźmi, dzięki 

czemu zawsze będziesz „na czasie”, a dzięki swoim doświadczeniom będziesz w stanie pokazać im trochę 

nieznanego dla nich świata. Jest to jednak zawód, który wymaga stałego dokształcania się, ciągłej nauki. 

Trzeba kształcić się w tym kierunku minimum 9 lat (liceum + studia). Przeanalizuj plusy i minusy oraz drogę 

do zawodu, który Cię interesuje.  



 

Sprawdź ofertę edukacyjną i ranking szkół w Twoim mieście i okolicy.  

 

 
 

Internet to nieocenione źródło wiedzy na temat szkół. Możesz wybrać placówkę, która Cię 

interesuje, poznać jej lokalizację i odwiedzić stronę internetową, gdzie uzyskasz szczegółowe 

informacje o tym, jakie klasy planuje otworzyć dana szkoła i jakie będą kryteria przyjęcia do danej 

placówki czy klasy.  

https://bip.gliwice.eu/placowki_oswiatowe/publiczne_jednostki_oswiatowe 

 

Jeśli szczególnie ważne jest dla Ciebie to, jak oceniana jest, jakości kształcenia w danych szkołach, 

możesz zajrzeć tutaj:  

https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/najlepsze-gliwickie-szkoly-wedlug-perspektyw 

 

 

Poznaj kryteria przyjęcia do wybranych przez Ciebie szkół. 

 

 
 

Oprócz punktów za oceny oraz wynik Egzaminu Ósmoklasisty, niektóre szkoły wprowadzają 

dodatkowe kryteria przyjęcia do szczególnie obleganych klas. Mogą to być punkty za udział  

w konkursach czy olimpiadach. Do klasy sportowej zazwyczaj należy zaliczyć testy sprawnościowe. 

W przypadku klas z rozszerzonym programem z języków obcych może to być egzamin z danego 

języka. Klasy artystyczne – tu może być prowadzony sprawdzian praktyczny, np. wykonanie pracy 

plastycznej. Niektóre szkoły zwracają szczególna uwagę na ocenę z zachowania. Szkoły, w których 

funkcjonują klasy mundurowe mogą oczekiwać dodatkowych badań lekarskich. Szkoły branżowe 

wymagają zdolności do podjęcia praktyki zawodowej, a do rozpoczęcia nauki na kierunkach 

https://bip.gliwice.eu/placowki_oswiatowe/publiczne_jednostki_oswiatowe
https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/najlepsze-gliwickie-szkoly-wedlug-perspektyw


związanych np. z branżą spożywczą należy wykonać dodatkowe badania. Należy też liczyć się  

z koniecznością zakupu sprzętu, jeśli wybierzesz się np. do klasy o profilu „fotografia”. 

 

Sprawdź, jakich przedmiotów będziesz uczył się w nowej szkole. 

 

 

 
 

Warto zorientować się, jakich przedmiotów będziesz uczyć się w nowej szkole. Wybierając szkołę 

branżową czy technikum, będziesz kształcić się z przedmiotów, które związane będą z danym 

kierunkiem. Dla przykładu: kształcąc się w kierunku „technik organizacji turystyki” będziesz uczył 

się w zakresie rozszerzonym języków obcych i geografii.  

 

Porozmawiaj o swoich pomysłach z kimś, kto dobrze Cię zna. 
 

 
 

Jeśli nadal masz dylemat i nie wiesz czy sprawdzisz się w danej szkole, po pierwsze nie martw się na 

zapas – Będziesz dopiero uczyć się danego zawodu, poznawać jego specyfikę, a po pewnym czasie 

nabędziesz przekonania czy to jest właśnie to, co chciałbyś robić w przyszłości. Warto też poradzić 

się kogoś, komu ufasz. Lepiej, aby była to osoba dorosła, która dobrze Cię zna: rodzice, dziadkowie, 

wychowawca… 

 

 

 



Spotkaj się ze szkolnym doradcą zawodowym lub doradcą zawodowym w 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

 

 

                  
 
Doradca zawodowy pomoże Ci między innymi określić Twoje predyspozycje zawodowe, znaleźć 

mocne strony, uświadomić Twoje uzdolnienia i talenty, opracować ścieżkę dalszej kariery szkolnej.  

Doradca będzie Cię wspierać, inspirować, motywować do poszukiwań miejsca na rynku edukacyjnym 

lub/i zawodowym. 

Kontakt z doradcą zawodowym w PPP Knurów: 

http://pppknurow.szkolnastrona.pl/p,8,doradzwo-zawodowe 

Odległość od miejsca zamieszkania i możliwość dojazdu  

 

 

 

Jest to również dość istotna kwestia – jeśli Twoja wymarzona szkoła znajduje się daleko od domu, musisz 

przemyśleć i omówić z rodzicami, jak będziesz tam dojeżdżać. Istnieją oczywiście internaty, ale mieszkanie 

tam wiąże się z dodatkowymi kosztami. 

http://pppknurow.szkolnastrona.pl/p,8,doradzwo-zawodowe


Znajomi…. 

 

Nie powinnaś swojej przyszłości uzależniać od tego, jakie plany na życie mają Twoi znajomi (przecież nawet  

jeśli pójdziecie do różnych szkół, to i tak możecie utrzymywać ze sobą kontakt). Oczywiście miło mieć kogoś 

znajomego w nowej szkole ale pewne jest, że znajdziesz bratnie dusze w nowej klasie. 

Zdjęcia pochodzą z Internetu.   

 

 

W następnej części poruszymy zagadnienia:  

Zawody przyszłości. 

Charakterystyka wybranych zawodów. 

Przeanalizujemy ofertę edukacyjną w powiecie gliwickim.  

Jak wybrać liceum?  

Co mnie czeka w technikum? 

Czy warto iść do szkoły branżowej? 

 

 

Masz pytania? Masz sugestie, co do kolejnych tematów? Pisz do mnie proszę przez dziennik 

elektroniczny. 

 

Pozdrawiam i zapraszam. 

Joanna Zajączkowska 

pedagog   


