
Wybór  szkoły  

ponadpodstawowej



Każdy wybór w życiu człowieka jest ważny. Wszystko działa 

na zasadzie systemu naczyń połączonych. Jedna decyzja 

powoduje otwieranie bądź zamykanie się kolejnych drzwi. 

Jednym z wyborów przed którym stoją Państwa dzieci jest 

wybór szkoły ponadpodstawowej.



Pomóc nie znaczy decydować

Rolą Rodzica jest pomóc dziecku dokonać 

WŁAŚCIWEGO wyboru, wesprzeć, wytłumaczyć, 

podsunąć pomysły. Nigdy nie decydujmy za dziecko, 

bo to ono będzie  chodziło do wybranej szkoły, ono 

będzie uczyło się wybranych przedmiotów czy 

chodziło na praktyki zawodowe. Należy pamiętać 

żeby kosztem dziecka nie realizować własnych 

niezrealizowanych planów.



Krok po kroku
Dokonując wyboru szkoły ponadpodstawowej należy uwzględnić wiele 
aspektów, oto niektóre z nich:

• Analiza mocnych i słabych stron dziecka

• Zainteresowania, hobby, pasja

• Uzdolnienia

• Spędzanie wolnego czasu

• Osiągnięcia edukacyjne

• Stan zdrowia 

• Zainteresowanie przedmiotami szkolnymi (ulubione, z których 
przyswajanie wiedzy nie sprawia problemu vs trudne, z których uczeń ma 
trudności, nie rozumie treści)

• Motywacja do nauki

• Nastawienie na teorię, praktykę czy teorię i praktykę

• Specyfika szkół (strony internetowe)

• Przyszłe środowisko pracy (praca z maszynami, z ludźmi, z danymi)



 Pod uwagę należy brać również temperament                  

i cechy charakteru.

 Należy pamiętać, że nie każdy człowiek może 

wykonywać każdy zawód.

 Satysfakcję z wykonywanej pracy osiągniemy 

wtedy gdy będziemy posiadać predyspozycje               

do danego zawodu.



Wyboru nie należy dokonywać bez dokładnej analizy 

powyższych aspektów oraz bez znajomości oferty 

szkół, gdyż jest to decyzja, która wpłynie na ścieżkę 

zawodową na przestrzeni kilku lat bądź całego 

życia.



Przeciwskazania zdrowotne

W przypadku uczniów, którzy mają zdiagnozowane przez lekarza choroby, 

które mogą być przeciwskazaniem do wykonywania, zawodu doradcy 

zawodowi po wykonaniu badania, wywiadzie z rodzicem  w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w oparciu o zaświadczenie lekarskie 

wystawiają opinię dotyczącą pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły.

Opinia ta obowiązuje w momencie gdy uczeń z przeciwskazaniami 

zdrowotnymi ma takie same wyniki w nauce i z testu ósmoklasisty jak 

uczeń bez przeciwskazań zdrowotnych. W takiej sytuacji jako pierwszy 

zostaje przyjęty uczeń z przeciwskazaniami zdrowotnymi, gdyż ma 

ograniczoną możliwość  w wyborze i w przyjęciu do szkoły 

ponadpodstawowej.







Doradca  zawodowy

Drogi Rodzicu

W przypadku trudności w dokonaniu wyboru szkoły 

ponadpodstawowej lub  w celu upewnienia się                    

w dokonanym wyborze pomocą służą doradcy 

zawodowi pracujący  w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej.


