
 

Już w bardzo młodym wieku człowiek powinien zacząć myśleć o swojej przyszłości. 

Kończąc szkołę podstawową młoda osoba staje przed trudnym wyborem. Na tym etapie należy 

się zastanowić, czy chcemy już zdobyć konkretny zawód, czy jednak wybierzemy naukę 

ogólną, 

a decyzję podejmiemy po maturze, wybierając kierunek studiów. 

Przed Wami ważna decyzja. 

Nie będziecie jednak sami - w jej podjęciu wspomogą Wam - w domu: rodzice, a w szkole: 

wychowawcy, pedagog szkolny oraz doradca zawodowy. 

Wybór należy do Was! 

Dobry zawód to fajne życie! 

 

 

 

 



Doradztwo zawodowe 
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Dokumenty: 

 
1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego  

2. Program realizacji WSDZ 

3. Program doradztwa zawodowego klasy 7 i 8. 

 

 

 

Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1675 

  

Doradca zawodowy poleca: 

1. 10 najbardziej pożądanych zawodów w 2019 roku 

https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/kariera/najbardziej-pozadane-zawody-w-2019-roku/hs2k

5wx 

2. Najpopularniejsze kierunki studiów w tym roku 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Najpopularniejsze-kierunki-studiow-w-tym-roku-7629673.html 

3. 10 sektorów z największym wzrostem zatrudnienia 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1675
http://zsz3.ostroleka.pl/wp-content/uploads/2019/02/51068964_2202782586450454_7181449412156063744_n.png


http://zsz3.ostroleka.pl/wp-content/uploads/2019/02/51068964_2202782586450454_71814494121560

63744_n.png 

 

 

Jeśli szukasz informacji: 
http://www.koweziu.edu.pl 

http://www.ore.edu.pl 

http://www.interklasa.pl 

http://www.edubaza.pl 

http://www.perspektywy.pl 

http://www.szkolnictwo.pl 

https://men.gov.pl/pl/rekrutacja 

http://www.perspektywy3d.pl/ 

https://psz.praca.gov.pl/-/15252-klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci 

 

 

e-gazetki i publikacje: 

Zawody obszaru medyczno-społecznego - czy to dla mnie? 

Zawody rolniczo-leśne z ochroną środowiska - czy to dla mnie? 

Jak wydobyć talent i uruchomić karierę - o zawodach obszaru mechanicznego. Część I 

Zawody administracyjne i usługowe. Część I  

Zawody elektryczno-elektroniczne - czy to dla mnie? 

Zawody z obszaru turystyczno-gastronomicznego - czy to dla mnie? 

Zawody artystyczne - czy to dla mnie? 

Kariera znaczy "droga". Zbuduj ją z nami! 

Jak wydobyć talent i uruchomić karierę - o zawodach obszaru mechanicznego. Część II 

Zawody administracyjne i usługowe. Część II 

 

 

http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.ore.edu.pl/
http://www.interklasa.pl/
http://www.edubaza.pl/
http://www.perspektywy.pl/
http://www.szkolnictwo.pl/
https://men.gov.pl/pl/rekrutacja
http://sp2.lukow.pl/doradztwo/01_zawody_obszaru_medyczno-spolecznego.pdf
http://sp2.lukow.pl/doradztwo/02_zawody_rolniczo-lesne_z_ochrona_srodowiska.pdf
http://sp2.lukow.pl/doradztwo/03_jak_wydobyc_talent_i_uruchomic_kariere_czesc_1.pdf
http://sp2.lukow.pl/doradztwo/04_zawody_administracyjne_i_uslugowe_czesc_1.pdf
http://sp2.lukow.pl/doradztwo/05_zawody_elektryczno-elektroniczne.pdf
http://sp2.lukow.pl/doradztwo/06_zawody_z_obszaru_turystyczno-gastronomicznego.pdf
http://sp2.lukow.pl/doradztwo/07_zawody_artystyczne.pdf
http://sp2.lukow.pl/doradztwo/08_kariera_znaczy_droga.pdf
http://sp2.lukow.pl/doradztwo/09_jak_wydobyc_talent_i_uruchomic_kariere_czesc_2.pdf
http://sp2.lukow.pl/doradztwo/10_zawody_administracyjne_i_uslugowe_czesc_2.pdf


Testy zainteresowań i predyspozycji 

zawodowych 
 

Na poniższych stronach internetowych możesz znaleźć testy służące do samodzielnego określenia swoich 

predyspozycji. Wykonując je, możesz otrzymać informację o swoich zainteresowaniach, o tym co lubisz, 

w czym będziesz dobry. 

https://www.kariera.pl/jaki-zawod-pasuje-do-ciebie/ 

http://www.interklasa.pl/portal/index/web?webURL=/portal/dokumenty/doradztwo_testy/zawodowe_pr

edyspozycje.htm 

http://zawodowe.info/ 

http://twojepredyspozycje.pl/ 

 

PONIŻEJ KILKA PROPOZYCJI TESTÓW I ANKIET, KTÓRE POMOGĄ WAM W 

ZBADANIU WŁASNYCH PREDYSPOZYCJI, ZAINTERESOWAŃ I SKŁONNOŚCI 

ZAWODOWYCH  

Wykorzystano ankiety i testy ze strony wydawnictwa WSiP ,  strony Ośrodka Rozwoju 

Edukacyjnego, z poradnika J.Woronieckiej "Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru 

zawodu",  propozycji scenariuszy zajęć autorstwa  Justyny Kołodziej i Programu realizacji 

doradztwa zawodowego autorstwa B. Grzelak. 

https://www.kariera.pl/jaki-zawod-pasuje-do-ciebie/
http://www.interklasa.pl/portal/index/web?webURL=/portal/dokumenty/doradztwo_testy/zawodowe_predyspozycje.htm
http://www.interklasa.pl/portal/index/web?webURL=/portal/dokumenty/doradztwo_testy/zawodowe_predyspozycje.htm
http://zawodowe.info/
http://twojepredyspozycje.pl/
http://www.wsip.pl/


ZAŁĄCZNIKI: 

Kanały przyswajania informacji 

Siła woli 

Test temperament 

Temperament 

Czy znasz siebie 

Test zainteresowań i predyspozycji zawodowych  

Zainteresowania i skłonności  

Aspiracje 

Kwestionariusz zainteresowania  

 

http://zspwaplewo.szkolna.net/pliki/plik/kanaly-przyswajania-informacji-1540976071.pdf
http://zspwaplewo.szkolna.net/pliki/plik/sila-woli-1540976071.pdf
http://zspwaplewo.szkolna.net/pliki/plik/testtemperament-1540976071.doc
http://zspwaplewo.szkolna.net/pliki/plik/temperament-1540976071.pdf
http://zspwaplewo.szkolna.net/pliki/plik/czy-znasz-siebie-1540976071.pdf
http://zspwaplewo.szkolna.net/pliki/plik/test-zainteresowan-i-predyspozycji-zawodowych-1539856503.docx
http://zspwaplewo.szkolna.net/pliki/plik/zainteresowania-i-sklonnosci-1539856502.pdf
http://zspwaplewo.szkolna.net/pliki/plik/aspiracje-1539856501.pdf
http://zspwaplewo.szkolna.net/pliki/plik/kwestionariusz-zainteresowania-1539856501.docx

