
ZANIM   WYBIERZESZ

Kończysz  szkołę podstawową 
lub średnią i musisz podjąć 
decyzję o dalszej ścieżce 
edukacyjno – zawodowej.  

W i e d z , ż e p o s i a d a n i e 
określonego wykształcenia – 
zawodowego, średniego, czy 
kierunkowego wyższego jest 
podstawowym wymaganiem  
do wykonywania danego          

zawodu. 

Zatem od decyzji - którą  wybierzesz  szkołę.              
i jaki wybierzesz  zawód  

w dużej mierze zależy Twoje przyszłe życie. 
Naturalnym jest… 

że w  życiu każdego człowieka dzieje się coś, co ma wpływ na to 
jak ono wygląda. Na jedne z tych zdarzeń mamy wpływ, na 
niektóre nie zawsze. A jak jest z wyborem szkoły i zawodu? 

Na to mamy wpływ, bo wybór zależy od każdego z nas.                      
Jednak fakt, że to pierwsza tak ważna decyzja dla młodego 
człowieka, to wybór  może być trudny.  Warto zatem zwrócić 
uwagę na  czynniki wp ływające na jego trafność .                       
Przede wszystkim wybór nie może być pochopny i przypadkowy. 

Jakie zatem podjąć działania, aby właściwie 
zaplanować swoją drogę zawodową?  

Co   zrobić, żeby to była dobra decyzja?  

Na pewno żeby dobrze wybrać decyzja ta wymaga zastanowienia, 
głębszego przemyślenia czynników ją warunkujących. Wymaga 
analizy oczekiwań i możliwości.  Rozważania nad wyborem 
szkoły, uzyskaniem wykształcenia dającego uprawnienia do 
wykonywania konkretnego zawodu warto rozpocząć od określenia 
w  jakim zawodzie będę chciał/a w przyszłości realizować się. To 
może nie być łatwe. Poznanie siebie, dysponowanie wiedzą o sobie 
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dotyczącą zainteresowań, zdolności,  charakteru i temperamentu, 
preferowanych wartości  jest jednak  kluczowe w poszukiwaniu 
odpowiedzi na postawione pytania.  

Pomocne w tym mogą okazać się zamieszczone niżej informacje. 

Zacznij od tego, żeby wyobrazić  sobie role jakie możesz  pełnić w 
przyszłości . Postaw  sobie pytanie „Kim chcę być”. 

 Być może okaże się, że to Twoje wyobrażenie uzupełnione o próby 
lepszego poznania siebie i rozpoznania do czego nadaję się najbardziej, 
i co będzie moją pasją nie przetrwa próby czasu. Będziesz podejmować 
kolejne poszukiwania i próby. Jednak próbuj, bo tylko wtedy dojdziesz 
tam gdzie Twoje miejsce. 

Przy podejmowaniu decyzji zawodowych i edukacyjnych młodzież 
powinna posiadać 4 typy informacji:  

1. o sobie i o swoich zainteresowaniach , uzdolnieniach, temperamencie , 
cechach charakteru , stanie zdrowia.  

2. o zawodach : zadaniach i czynnościach, warunkach i środowisku 
pracy, wymaganiach jakie stawia zawód kandydatowi na pracownika.  

3. o możliwościach kształcenia w zawodzie : odnośnie poziomu 
kształcenia, typów i rodzajów szkoły , w której można uzyskać  
kwalifikacje w preferowanym zawodzie , możliwościach kontynuowania 
nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.  

4. o możliwościach zatrudnienia : instytucjach , firmach 
organizacyjnych i zakładach pracy , w których można znaleźć 
zatrudnienie, wymaganiach pracodawców, sposobach poszukiwania 
pracy. 

A zatem warunki trafnej decyzji  to: 

1.  Poznanie samego siebie  – swoich zdolności, umiejętności, 
zainteresowań, wartości 

2. Poznanie zawodów 

3. Poznanie oferty szkolnictwa 

4. Poznanie rynku pracy 
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1. Poznanie siebie … 
Zastanów się i stwórz autoportret… 

Jakie masz talenty, uzdolnienia, czego uczysz się najchętniej? 

Proponuję, żebyś wykonał/a  próbę  samobadania. Zastanów się czego 
uczysz się najchętniej. Oceń zainteresowanie przedmiotami 
szkolnymi. Uszereguj je od najbardziej lubianych (ciekawych) do 
najmniej lubianych (nudnych) 

1. Język polski 

2. Historia 

3. Język obcy 

4. Matematyka 

5. Fizyka 

6. Chemia 

7. Biologia 

8. Geografia 

9. Informatyka i technika 

10.Sztuka 

11. Wychowanie fizyczne 

Ocena pozwala określić Twoje skłonności zawodowe w zależności 
od zainteresowania przedmiotami szkolnymi. Sprawdź której 
kategorii odpowiada Twój wybór ulubionych przedmiotów. 

1. Człowiek – człowiek – j.polski, biologia, historia, wychowanie 
fizyczne, WOS; 

2. Człowiek technika – matematyka, fizyka, informatyka, technika; 

3. Człowiek przyroda – biologia, chemia, fizyka; 

4. Człowiek – system znaków- geografia, matematyka, chemia, 
fizyka, informatyka; 

5. Człowiek – działalność artystyczna – j. polski, sztuka, 
informatyka, technika; 
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Poszczególnym kategoriom odpowiadają podane w tabeli 
przykładowe typy zawodów  oraz kluczowe wymagania do ich 
wykonywania.  

Zawody można najogólniej podzielić na takie które są  związane z:  
ludźmi, techniką, przyrodą, danymi i działalnością  artystyczną. 

Tabela może okazać się pomocna w określeniu preferencji 
zawodowych, chęci  wykonywania określonych czynności, 
posługiwania się specjalistycznymi narzędziami czy pracy w danym 
środowisku. 

   Typ 
zawodu 

Zawody danego 
typu 

Cechy predysponujące do zawodu. Wymagania 
zawodowe    

1 człowiek- 
człowiek

np. nauczyciel, 
sprzedawca, 
lekarz, 
fryzjer,psycholog

Cechuje Cię otwartość na kontakty z ludźmi. 
Umiejętność uczenia innych, umiejętność 
nawiązywania kontaktów z innymi.  Lubisz pracować 
z ludźmi i dla ludzi. Interesuje Cię nauka, 
wychowanie, obsługa klienta, okazywanie pomocy 
potrzebującym itp.    

• Wymagania: odpowiedzialność, 
komunikatywność, wrażliwość społeczna;

2  
 

człowiek- 
technika 

np. elektryk, 
naukowiec, 
kierowca,stolarz

 Preferujesz konkretne  prace. Jesteś praktyczny/a. 
Nie przeszkadza ci praca fizyczna. Interesuje cię 
praca z techniką wymagająca  dobrze rozwiniętych 
ruchowych zdolności.  

• Wymagania: sprawność fizyczna i koordynacja  
ruchowa, zdolności manualne zdolności 
techniczne, logiczne myślenie i wytrwałość. 

3 człowiek- 
przyroda 

np. mikrobiolog, 

weterynarz, 
leśnik, 

agronom

Lubisz prace wymagające aktywności ruchowej, w 
terenie, na powietrzu. 

• Wymagania: spostrzegawczość, zdolność  
orientowania się w warunkach ekstremalnych, 
odporność, wytrzymałość na brak komfortu.
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Jakie czynności preferujesz, co Cię interesuje, co lubisz 

robić, jak najchętniej spędzasz czas?  

 Według autotestu „Profil zainteresowań”                                    

( POLSKA WERSJA TESTU DUŃSKIEGO) 

czynności które lubimy wykonywać   

przynależą do określonych grup zawodów.  

Manualne – Zawody, w których ważna jest sprawność manualna, 
wrażliwy dotyk, skoordynowane użycie oczu i rąk, zwinność, 

szybkość, siła lub wytrwałość. Precyzyjne prace z użyciem narzędzi 
lub przyrządów ( mechanika, rzemiosło, stolarstwo, projektowanie 

wnętrz, narzędzi). 

Rachunkowe – Obliczanie, działanie na liczbach, prowadzenie 
rachunkowości, wykonywanie inwentaryzacji, obliczanie z dużą 
dokładnością , umiejętności w dziedzinie arytmetyki, 
wykonywanie kalkulacji , precyzyjne wykonywanie i 
formułowanie zadań statystycznych, przeprowadzanie 
rozumowania na liczbach, budowanie wykresów, przygotowanie 

4

człowiek- 
system 
znaków 
(dane)

np. informatyk, 
makler giełdowy, 

ekonomista, 
księgowy

Lubisz pracę z danym, zajmowanie się  
dokumentami, tekstami, cyframi. Interesuje cię 
praca spokojna, bez ryzyka,  związana  z informacji, 
obliczeniami, wymagająca dokładności, staranności, 
wytrwałości.  Unikasz  kontaktów i rozmów,  
zarządzania innymi oraz odpowiedzialności za  
rezultaty ich pracy.  

• Wymagania: zdolności matematyczne, 
logiczne myślenie, opanowanie, wytrwałość.. 
Dokładność, uporządkowanie. Kierujesz się 
zasadami.  

5
człowiek- 

działalność 
artystyczna

np.  aktor 
malarz, muzyk, 
pisarz, fotograf

Lubisz zajęcia umożliwiające swobodne wyrażanie 
siebie. Nie wymagające ścisłych ram czasowych i 
formalności.  

• Wymagania:  ekspresyjność, kreatywność, 
bogata wyobraźnia, oryginalność.
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sprawozdań finansowych, szacowanie, ocena kosztów, planowanie 
finansowe, kontrolowanie rachunkowości (ekonomia, bankowość, 
rachmistrz, inspektor, planujący działalność gospodarczą). 

Handlowe – Zdolność oszacowania możliwości innych ludzi, 
szybkie orientowanie się w sytuacji, realistyczna ocena potrzeb 
innych ludzi, wpływanie na osoby, wzbudzanie zaufania i 
lojalności, zachęcanie, przejrzyste wyrażanie myśli, trafne 

wysławianie się, umiejętne redagowanie dokumentów, zmysł 
organizacyjny, dobra pamięć, koncentracja i przerzutność uwagi 

(handel, prace biurowe). 

Językowe – Umiejętność posługiwania się słowami w mowie i piśmie, 
śmiałe występowanie przed grupą, wrażliwość na nastroje 
widowni, prowadzenie wykładów wyjaśnianie, instruowanie, 
reprezentowanie innych, tłumaczenie czyichś idei i języka 
(tłumacz, nauczyciel, dziennikarz, spiker).  

Badawcze  – Wyszukiwanie, badanie, wybitna inteligencja, 
upodobanie do zajmowania się ideami, informacjami oraz 
koncepcjami, okazywanie nieustannej ciekawości, zamiłowanie do 
rzeczy drukowanych, oddanie dla ciągłego osobistego rozwoju i 
ciągłe uczenie się, przeszukiwanie zbiorów danych, odkrywanie, 
stwierdzanie, określanie (zawody „książkowe” związane z długim 
wykształceniem, historyk, biochemik, językoznawca). 

Społeczne – Sfera socjalna, bliski, „ciepły” kontakt z ludźmi, 
umiejętność rozpoczynania rozmów z nieznajomymi, uważne i 
dok ładne s łuchanie, intuicyjne rozumienie, delikatne 
wypytywanie, umiejętność obserwowania ludzi, precyzyjna ocena 
nastrojów społecznych, pomaganie osobom z problemami 
psychicznymi, duchowymi, społecznymi, fizycznymi lub 
zawodowymi, usługi szpitalne (doradca zawodowy, terapeuta, 
fizykoterapeuta, pielęgniarka). 

Obsługa klienta  – Powierzchowny, „zimny” kontakt z ludźmi, 
wykonywanie poleceń, obsługiwanie lub pomaganie, świadczenie 
usług bez wchodzenia w głębsze relacje interpersonalne (kelner, 
szatniarz). 

Praca  w terenie – Praca związana z ciągłym ruchem, zmianą 
otoczenia, w terenie, dyspozycyjność, wytrzymałość fizyczna, 
zdolności adaptacyjne, odporność na stres, łatwość nawiązywania 
kontaktów, ciekawość świata i ludzi (transport, podróżowanie, 
kierowca, pilot wycieczek). 
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Realistyczne  – Zawody wykonywane na wolnym powietrzu, 
uprawa i pielęgnacja roślin, umiejętne obchodzenie się ze 
zwierzętami, hodowla i tresura (rolnik, ogrodnik). 

Artystyczne – Kreatywność , wymyś lanie, tworzenie, 
generowanie nowych pomysłów, wynajdowanie i wprowadzanie 
innowacji, posiadanie dużych zdolności koncepcyjnych, 
oryginalność, wyobraźnia i improwizowanie pod wpływem 
impulsu chwili, komponowanie, nieustanne tworzenie nowych 
pomysłów dotyczących systemów, metod i procedur (kompozytor, 
projektant, copywriter, architekt). 

Testy do samobadania możesz znaleźć na stronach 

-  https://zawodowe.info/test/ 

• Zastanów się nad swoimi umiejętnościami: Jakie 
masz umiejętności, co potrafisz, co umiesz robić, co 
dobrze Ci wychodzi? 

- umiejętności uniwersalne to te, które rozwinąłeś/łaś realizując swoje 
zainteresowania i uzdolnienia (np. ogólna zręczność fizyczna, zręczność 
manualna,  recytacja, komunikatywność, obsługa komputera, 
rysowanie, wyobraźnia, opieka nad zwierzętami, przygotowywanie 
posiłków, praca w ogrodzie, uprawa i pielęgnacja roślin) 

- umiejętności wyuczone,  te które uzyskałeś/ łaś w toku nauki w 
szkole, na szkoleniu wykonując zajęcia typowe dla pewnego zawodu 
jak: naprawianie, montowanie, programowanie, instalowanie, 
wykonywanie obliczeń, kosztorysów itp. 

• Jaki jest Twój system wartości, co cenisz? To motyw 
decydujący o podjęciu konkretnej pracy.  

Na przykład: 

1. kwestie finansowe ( dobre zarobki) 

2. możliwość awansu  
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3. niezależność ( samodzielność w podejmowaniu zadań) 

4. chęć pomagania innym (niesienie pomocy) 

5. wyzwania ( potrzeba rozwiązywania problemów) 

6. odpowiedzialność  ( branie na siebie odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje i efekty  

    realizowanych zadań zawodowych) 

7. profesjonalizm ( dążenie do mistrzostwa, znanie się na rzeczy) 

 Co Cię cechuje                                                                  
Jaki/a jesteś ( twój charakter, temperament)? 

Na przykład: 

- Jesteś otwarty/a towarzyski/a  masz wielu przyjaciół.              
Wolisz zajęcia praktyczne, zmienność, ruch, nie przejmujesz się 
zbytnio niepowodzeniami. Bywasz spontaniczny/a, wybuchowy/a, 
optymistyczny/a.( sprzedawca, menedżer, przedstawiciel handlowy, 
nauczyciel, barman, pracownik społeczny, opiekunka). 

- Jesteś zamknięty, wolisz książkę niż towarzystwo, domator/ka, 
zadania traktujesz poważnie.                                                        
Można na Tobie polegać. Lubisz mieć uporządkowany tryb życia. 
(księgowy, informatyk, operator maszyn i urządzeń, naukowiec, 
laborant, mechanik, marynarz, kompozytor, bibliotekarz). 

- Jaki jest Twój stan zdrowia? Co może stanowić ograniczenie?  - 
wzrost, budowa ciała, sprawność ruchowa, uszkodzenie ciała, 
choroby, wady zmysłów.  

  

Zastanów się: 

• Czy lubisz pracować indywidualnie / czy w zespole? 

• Wolisz wykonywać zadania wymagające szybkości / czy zadania 
statyczne, monotonne? 

• Lubisz zadania niestandardowe wymagające pomysłowości / czy 
takie które nie wymagają samodzielności? 
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• Chętnie nawiązujesz kontakty z ludźmi / wolisz kiedy brak 

bezpośrednich kontaktów interpersonalnych 

• Lubisz kierować innymi / wolisz kiedy to inni kierują 
wykonywanymi przez Ciebie zadania 

2. Poznanie zawodów  
Poszukiwanie informacji o preferowanych zawodach, możliwych 
ścieżkach kształcenia, trendach na rynku pracy oraz ich konfrontacja z 
wyobrażeniami i osobistymi warunkami, stanowi bardzo ważny etap w 
planowaniu własnej ścieżki kariery. Wiedzę o zawodach możesz  
uzyskać na stronach internetowych: 

Warto sięgnąć do opracowanego w 2002 roku Przewodnika po 
zawodach. Zawarte tam charakterystyki zawodu szczegółowo określają 
wymagania psychologiczne i te związane z rozwojem biologicznym, jak 
stan zdrowia, siła fizyczna, budowa ciała, wzrost, sprawność ruchowa 
na dane stanowisko pracy. Pozwoli to na korektę planów życiowych            
i dopasowanie  wyborów do możliwości psychofizycznych. 

Każda z charakterystyk zawodowych składa się z następujących części: 

1. nazwa zawodu 
2. zadania i czynności robocze 
3. środowisko pracy 
4. wymagania psychologiczne  
5. wymagania fizyczne i zdrowotne 
6. warunki podjęcia pracy w zawodzie 
7. możliwości awansu w hierarchii zawodowej 
8. wiek a możliwości podjęcia pracy w zawodzie  
9. możliwości zatrudnienia oraz płace (w tym osoby niepełnosprawne) 
10.zawody pokrewne  
11. ważniejsze adresy  
12.polecana literatura. 

"Przewodnik po zawodach" składa się z 7 tomów i XVII rozdziałów.  

TOM I    • Administracja, zarządzanie, biznes, praca urzędnicza.                 
• Sztuka i projektowanie  artystyczne. • Nauczanie, wychowanie                   
i działalność kulturalna.  

TOM II   • Rozrywka, rekreacja, turystyka. • Gastronomia, hotelarstwo       
i usługi domowe • Ochrona zdrowia. • Służby socjalne i zatrudnienia.             
• Prawo o dziedziny pokrewne.  
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TOM III • Bezpieczeństwo i służby ochrony. • Finanse i dziedziny 
pokrewne.  

               • Handel, dziedziny pokrewne i usługi. • Nauka i dziedziny z 
nią związane.  

TOM IV • Przemysł wydobywczy, ciężki, elektryka.  

TOM V  • Przemysł lekki i rzemiosło. 

TOM VI • Budownictwo i architektura. • Rolnictwo, hodowla, 
ogrodnictwo, przyroda. 

               • Transport i łączność.  

TOM VII• Indeksy • alfabetyczny indeks zawodów; • indeks zawodów wg 
kodów z Klasyfikacji zawodów i specjalności; • załączniki; • wykaz CIZ, 
wykaz PUP i WUP, wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
literatura, informatory 

Na stronie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej (KOWEZiU)  możesz skorzystać z Wyszukiwarki 
zawodów  czyli informatora o zawodach szkolnictwa zawodowego w 
wersji on-line! Grupy zawodów ułożone są tutaj według podobieństwa i 
charakteru wykonywanych czynności, a każdy zawód opisany jest na 
osobnej Karcie zawodu. 

Karta zawodu zawiera:  
- wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, czyli wszystkie 
kwalifikacje, które trzeba uzyskać, żeby wykonywać dany zawód;  
- informacje dotyczące charakteru pracy, warunków pracy, możliwości 
kontynuacji nauki i rozwoju kariery w danym zawodzie. 
https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-animowane-o-wyborze-szkoly-i-
zawodu 

www.koweziu.edu.pl/filmy  znajdziesz 10 filmów informacyjnych między 
innymi Drogi Zawodowe, Zainteresowania, Mocne strony, Nauka. 

3. Poznanie oferty szkolnictwa  

Kolejnym ważnym krokiem jest gromadzenie informacji o 
szkołach i zawodach. W szczególności: 

- jaka jest oferta szkół w regionie,  nie tylko w oparciu o dane z 

Internetu lecz także, o ile to możliwe, podczas wizyt w 
wybranych placówkach. Zapoznaj się z ofertą szkół w mieście 

Lublin i okolicach lub poszukaj wymarzonej szkoły dalej. 

http://www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl/index.php?option=com_koweziu&template=informator
http://www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl/index.php?option=com_koweziu&template=informator
https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-animowane-o-wyborze-szkoly-i-zawodu
https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-animowane-o-wyborze-szkoly-i-zawodu
http://www.koweziu.edu.pl/filmy
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Pamiętaj, że uzyskanie wymarzonego zawodu to szansa na 
satysfakcjonująca pracę. 

N a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j  m i a s t a  L u b l i n  z o s t a ł a 

zamieszczona  informacja  o  ofercie  edukacyjnej  szkół   

prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2020/2021.  
Poniżej stosowny link: 

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-

edukacyjna-szkol-zawodowych-na-rok-
szkolny-20202021,464,1082,1.html 

- sprawdź jak wygląda nauka w każdym z typów szkół                  

i jakie są przedmioty obowiązkowe, 
- jakie są realizowane projekty, jakie są koła zainteresowań, 

jak wygląda nauczanie przedmiotów zawodowych, 

- jak organizowane są praktyki, jak urządzone są pracownie) 
- jakie są możliwości dalszego kształcenia i/lub podjęcia pracy 

po ukończeniu określonego profilu w szkole zawodowej 

( t e c h n i k u m /s z ko ła z awo d owa , k l a s y z awo d owe )                          

- jakie są wymagania, Zdarza się, że uczniowie o wysokich 
możliwościach intelektualnych podejmują naukę w typie 

szkoły poniżej swoich możliwości. Bywa też inaczej. Są tacy, 

którzy mają wygórowaną samoocenę i wybierają 
renomowane szkoły. Powoduje to potem niepotrzebny stres 

s p o w o d o wa ny n i e p o w o d z e n i a m i e d u k a c y j ny m i .  

Uwzględnienie możliwości intelektualnych, motywacji do 
uczenia się, sytuacji życiowej i rodzinnej będzie sprzyjało 

dokonaniu trafnego wyboru. 

Typy szkół średnich 

Liceum ogólnokształcące 

Nauka trwa 4 lata. W liceum ogólnokształcącym uczeń będzie miał 

obowiązek wyboru od 2 do 4 spośród przedmiotów rozszerzonych.            

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-szkol-zawodowych-na-rok-szkolny-20202021,464,1082,1.html
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-szkol-zawodowych-na-rok-szkolny-20202021,464,1082,1.html
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-szkol-zawodowych-na-rok-szkolny-20202021,464,1082,1.html
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To szkoła odpowiednia dla uczniów niezdecydowanych jeszcze jaką 
ścieżkę zawodową wybrać.  

Technikum 

 Technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości 
po zdaniu egzaminu maturalnego. Ten typ szkoły jest odpowiedni dla 

tych, którzy chcą zdobyć zawód i podjąć pracę, co nie wyklucza 

możliwości podjęcia studiów. Po ukończeniu technikum istnieją 
możliwości zdobywania dodatkowych kwalifikacji w szkole policealnej, 

bądź w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Nauka w  technikum 

trwa 5 lat. W technikach uczniowie uzyskują wyodrębnione w danym 
zawodzie kwalifikacje. Ich liczba uzależniona jest od zawodu 

(najczęściej są to dwie lub trzy kwalif ikacje zawodowe) .                            

W trakcie nauki w technikum uczeń odbywa praktyki zawodowe. 

Szkoła branżowa 

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata i w szkole branżowej        

II stopnia 2 lata. W zawodach wyodrębniono podobnie jak w technikum 

kwalifikacje. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się                          
u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego lub w warsztatach 

szkolnych. Absolwent szkoły branżowej może uzyskać tytuł technika, 

uzupełniając brakujące kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych oraz uzupełniając poziom wykształcenia ogólnego 

w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub przystępując do 

egzaminu eksternistycznego z zakresu liceum ogólnokształcącego dla 
dorosłych. Po spełnieniu tych warunków uczeń otrzyma dyplom 

technika, a po zdaniu matury może kontynuować naukę na studiach 

wyższych. 
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4. Poznanie  rynku pracy 
Przy wyborze zawodu warto uwzględnić zapotrzebowanie na rynku 
pracy… 

Dowiesz się o nim w serwisie internetowym: www.barometrzawodow.pl 
(dla wszystkich województw i powiatów) 

Barometr zawodów dzieli zawody na trzy grupy:                                
Zawody deficytowe: to takie, w których zapotrzebowanie pracodawców 
przewidywane jest duże. Natomiast  pracowników chętnych do podjęcia 

zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielu. 
Zawody zrównoważone:  liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby 
osób zdolnych i gotowych  podjąć zatrudnienie w danym zawodzie.  

Zawody nadwyżkowe: w tej grupie zawodów znalezienie pracy może 
być trudne. Kandydatów spełniających wymagania pracodawców i 

chętnych do podjęcia pracy przewiduje się wielu przy małym 
zapotrzebowaniu. 

Opracowanie: na podstawie materiałów źródłowych  Maria Dąbek 
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Osoby zainteresowane poradą zawodową, diagnozą 
preferencji i predyspozycji zawodowych mogą  zgłosić 

potrzebę  kontaktu z doradcą zawodowym  

nr telefonu: 882 436 851 

e-mail: mdabek@ppp2.lublin.eu 


