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PORADNIK  DLA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

JAK  WŁAŚCIWIE  WYBRAĆ  SZKOŁĘ  PONADPODSTAWOWĄ? 

 

 

KROK 1 

• Jeżeli jesteś zorganizowany, systematyczny, bardzo punktualny i szczegółowy, 

nie lubisz ludzi niezdyscyplinowanych, nie powinieneś(-naś) wybierać zawodów, 

w których trzeba pracować z ludźmi. Musisz wybrać profesję, gdzie będziesz sam 

odpowiedzialny za swą pracę i jej efekty. Zawody odpowiednie dla ciebie to: 

architekt, grafik komputerowy, informatyk, montażysta filmowy, księgowy, 

zegarmistrz. 

• Jeśli jesteś nieśmiały, boisz się występów przed dużą publicznością i nie lubisz 

podejmować ważnych decyzji, wolisz, aby inni je za ciebie podejmowali, na pewno 

nie będziesz dobrze się czuć w roli osoby  narażonej na ekspozycję społeczną. Unikaj 

zawodu: piosenkarki – piosenkarza, modelki – modela, tłumacza, szefa firmy, 

dziennikarza, prezentera telewizyjnego, szkoleniowca, kierownika zespołu. Zawody, 

w których się sprawdzisz to: kucharz, asystent, informatyk, mechanik, itp. 

• Jeśli nie bawi cię wymyślanie czegoś nowego, tworzenie i stawianie sobie wciąż 

nowych wyzwań, to nie odnajdziesz się jako: fryzjer, projektant mody, artysta, 

scenograf. Musisz wybierać profesje bardziej precyzyjne i ukierunkowane na jedno 

rozwiązanie. Zawody, dla których jesteś stworzony to: matematyk, fizyk, informatyk, 

historyk, farmaceuta, inżynier, sprzedawca. 

• Masz głowę pełną pomysłów? Wciąż tworzysz coś nowego? Jesteś kreatywny? 

Zawody bardziej twórcze, to coś dla ciebie, np.: dekorator wnętrz, plastyk, malarz, 

poeta, reżyser, scenograf, dziennikarz. 
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KROK 2   

Następnie dobrze wiedzieć, w czym możemy wybierać. Czekają na Was:          

• czteroletnie licea ogólnokształcące, 

• pięcioletnie technika 

• trzyletnie szkoły branżowe I stopnia (z możliwością kontynuowania nauki w szkole 

branżowej II stopnia) 

Szkołę ponadpodstawową musisz nie tylko wybrać, ale jeszcze zdobyć wymaganą ilość 

punktów z egzaminu ósmoklasisty oraz uzyskać jak najwyższe oceny z wiodących 

przedmiotów, aby dostać się do niej. Pamiętaj, że doceniane są dodatkowe osiągnięcia takie 

jak zakwalifikowanie się do etapu finałowego olimpiady przedmiotowej. Przemyśl dobrze 

swoją decyzję, gdyż nie ma takiej możliwości, jak przy wyborze szkoły podstawowej, 

że w ostateczności zawsze czeka szkoła rejonowa, która ma obowiązek przyjąć ucznia. 

Pamiętaj! Jeśli jesteś bardzo rozczarowany (-ana) szkołą, możesz ją zmienić w trakcie 

pierwszego nauki. Wiedz też o tym, że to nie jest takie proste. Pół biedy, jeśli próbujesz 

przejść z jednego liceum do innego, do klasy z tym samym rozszerzonym przedmiotem. 

Gorzej, jeśli w szkole, do której chcesz się przenieść, są inaczej sprofilowane klasy. Wtedy 

trzeba zdawać tzw. egzaminy klasyfikacyjne. Jeszcze trudniej przejść z technikum do liceum. 

To rzadkość, zbyt duże są bowiem różnice w programach nauczania. Nie jest to wykluczone, 

ale wtedy także czekają Cię egzaminy klasyfikacyjne. 

KROK 3                                                                                                                                       

Wybierz szkołę, do której będziesz miał(-a) dobry dojazd. Eksperci nie mają wątpliwości – 

odległość szkoły od domu to w wieku nastoletnim wciąż ważne kryterium. Dwugodzinna, 

codzienna jazda autobusem, czasem z przesiadkami potrafi zamęczyć oraz zniechęcić nawet 

najbardziej odpornych na trudy. Choć teraz może wydawać Ci się to błahym problemem, 

w przyszłości może zaowocować trudnościami w nauce. 
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KROK 4    

Rozmawiaj z rodzicami, nauczycielami i kolegami. Powinna być to przede wszystkim Twoja 

decyzja, jednak bez pomocy opiekunów może być o wiele trudniejsza do podjęcia. Nie chodzi 

o „prowadzenie za rączkę”, ale o konkretną radę i wsparcie. W przypadku silnych 

wątpliwości skonsultuj swoją decyzję ze szkolnym doradcą zawodowym lub poproś rodzica, 

aby umówił cię na wizytę u doradcy zawodowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Tczewie.   

KROK 5 

Odwiedź wcześniej wybraną szkołę. Zdecydowana większość placówek organizuje dni 

otwarte. To świetna okazja, żeby wejść do liceum, technikum i szkoły branżowej. Nie możesz 

jednak poprzestać na zbieraniu informacji na terenie szkoły. Trzeba pytać, najlepiej rodziców 

i znajomych uczniów szkół ponadpodstawowych. Pytaj:  

• o wyposażenie pracowni komputerowych (czy można z niej korzystać bez ograniczeń, 

czy tylko w czasie zajęć z informatyki), 

• salę gimnastyczną (są szkoły, zwłaszcza niepubliczne, które nie mają sali 

gimnastycznej, a uczniowie są dowożeni na zajęcia, albo – co gorsze – ćwiczą w 

prowizorycznych warunkach), 

• stołówkę (bufet, ile kosztuje posiłek), 

• bibliotekę (czy w ogóle jest i jaki księgozbiór zawiera), 

• tzw. klimat szkoły i panującą w niej atmosferę, 

• czy uczniowie i rodzice mają wpływ na życie szkoły, 

• działalność samorządu uczniowskiego, szkolnej gazetki, 

• warunki do nauki języków obcych – czy odbywa się ona w klasach, czy w grupach 

dzielonych na podstawie stopnia zaawansowania znajomości języka; czy można sobie 

wybrać język obcy; jaki jest poziom ich nauczania, 
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• organizację stypendiów (szkoły czasami mają system stypendialny dla zdolnych 

wychowanków). 

Pamiętaj, żeby odwiedzić strony internetowe szkół, tam również może być wiele cennych 

informacji. 

KROK 6 

Rankingi to kolejne źródło informacji. Wysokie miejsce w rankingu jest oczywiście zaletą 

szkoły. Jeśli bierzesz pod uwagę rankingi, to obowiązkowo musisz się dowiedzieć, na jakiej 

podstawie są tworzone (ilość laureatów olimpiad, zdawalność matur, ilość osób, które 

kontynuują edukację na studiach wyższych.  

KROK 7 

Przy wyborze szkoły powinieneś(-aś) pomyśleć o zajęciach dodatkowych, w których 

chciałbyś(-łabyś) uczestniczyć poza zajęciami lekcyjnymi. Dobierz je odpowiednio do klasy, 

którą wybrałeś(-aś). 

 

ŻYCZYMY TRAFNYCH WYBORÓW!!! 

doradcy zawodowi z  PPP w Tczewie: Dagmara Marut i Bogumiła Sankowska 

 

                                                                                                                                         


