
23.04.2020r.   DORADZTWO  ZAWODOWE  KL. VIII 

Witam,  

W związku z kształceniem na odległość w szkołach mają być nowe terminy postępowania rekrutacyjnego,  

a także terminy składania dokumentów. 

 ( o tym mówi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 )  

Myślę, że do końca kwietnia wszystko się wyjaśni, ale obojętnie jakie będą zmiany to i tak musicie wybrać  

szkoły ponadpodstawowe, w których chcecie kontynuować naukę.  

Proszę odesłać  na email zdzislawalapczynska@psplubniany.pl    zrobione zadanie 3 do poniedziałku  abym 

mogła przygotować się do spotkania z Wami 30.04.2020r. 

Pozdrawiam serdecznie.  

Zdzisława Łapczyńska 
 

Temat: Informacje w zasięgu ręki, czyli poznaję ofertę szkół  ponadpodstawowych.  

1. Wyszukaj w Internecie oferty lokalnych szkół ponadpodstawowych 

 2. Wyszukaj  i przeanalizuj  ważne  informacje w ofercie wybranej szkoły 

 

ZADANIE  1  -  Koło możliwości.  

Zaznacz  kropką, jaką ocenę z danego przedmiotu otrzymałeś  na koniec  I semestru (w skali 1 do 6), 

a następnie połącz linią zaznaczone punkty.  

 

Moje najmocniejsze przedmioty:     

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3.   …………………………………. 

4. …………………………………… 

 

Jakie przedmioty należy poprawić w kontekście wyboru 

szkoły? 

1. ……………………………………………. 

2. …………………………………………….. 

3.   …………………………………………… 

4. ……………………………………………. 

mailto:zdzislawalapczynska@psplubniany.pl


ZADANIE  2     Moje oczekiwania wobec szkoły  

Wybierz spośród podanych – 9 propozycji (możesz wpisać własne pomysły).  Następnie uszereguj  je od 

najbardziej do najmniej istotnych (spośród wybranych), korzystając z gotowego schematu (okienka w dolnej 

części karty) 

Q – sort  

Co jest dla Ciebie ważne przy wyborze szkoły?  

Podkreśl minimalnie 9 propozycji (możesz wpisać własne kryterium).

  

Uporządkuj podkreślone kryteria wg poniższego schematu, pamiętaj, aby kryterium, które jest dla Ciebie najbardziej 

istotne, umieść na najwyższym poziomie, mniej istotne niżej 

                                

ZADANIE  3  -  Tabela wyboru   

Przykład: 

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4   

możesz sam/a wypełnić 

To co dla Ciebie ważne  

 (z zadania 2)   np. : 

LO nr 2  

Profil  mat – przyr. 

Technikum Mechaniczne  

Technik informatyk  

Odległość od domu 6 4  

Wysokie wyniki matur 4 5  

Wyposażenie szkoły 4 6  

Pewna praca po ukończonej 

szkole 
3 6 

 

Podlicz punkty Suma: 17 Suma : 21  



Do wysłania :   ………………………………………………………………………….. 
     imię i nazwisko ucznia 

 

Wypełnij tabelę. W kolumnie 1 wypisz te czynniki, które są dla Ciebie ważne z zadania 2 . 

W kolumnie 2,3,4  wpisz szkoły lub profile, zawody, którymi jesteś zainteresowany/a, jakie przedmioty 

będą przeliczane na punkty, poniżej wpisz punkty w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza, że szkoła Nie zapewni 

spełnienia tego kryterium, 6- spełni oczekiwania całkowicie. 

 

Nazwa szkoły Szkoła 1 Szkoła 2 Szkoła 3 

Adres  i dane kontaktowe 

 

 

 

 

 

  

Profil / zawód 

 

 

 

 

 

  

Przeliczane przedmioty/ 

ilość punktów 

 

 

 

 

 

  

4 atuty szkoły – co dla 

Ciebie ważne : 
 

1.    

2.    

3.    

4.    

Podlicz punkty Suma:  Suma :  Suma : 

 

Szkoła, która najbardziej spełni moje oczekiwania to: ……………………………………………………. 

Nazwa szkoły pierwszego wyboru - …………………………………………………………………………. 

Nazwa szkoły drugiego  wyboru  -  …………………………………………………………………………… 

Nazwa szkoły trzeciego wyboru - ……………………………..……………………………………………… 

 

Jakich informacji brakuje w analizowanej ofercie szkół?: 

1. …………………………………………………………………………….…………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

3.   ……………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………….………………………………………. 


