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nnaa rzzeeccz pprroommoccjii znnacczeennnia 

ddooraaddzztwwa zzawooodoowweeggo 

nnaa pooziommmiie sszkkkółł giimmmnaazzjjalnnyycchh

DDlacczeggo poowołaaliśśmmy ddo żyyccia parttnersstwoo lokkkalnee?

Potencjał jaki drzemie w młodych mieszkańcach naszego województwa 
pragniemy ukierunkować na sukces zawodowy, który w przyszłości prze-
łoży się na poprawę sytuacji na rynku pracy.

Dostrzegając potrzebę wsparcia ludzi młodych – uczniów gimnazjów, Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Lublinie organizuje pilotażowy projekt w dwóch 
powiatach województwa lubelskiego. Celem partnerstwa jest m.in. ujedno-
licenie usług i promocja poradnictwa zawodowego. Wypracowany Stan-
dard prowadzenia usługi poradnictwa zawodowego będzie podstawą pod-
jęcia działań na rzecz poprawy jakości usługi doradztwa zawodowego 
w szkołach gimnazjalnych naszego województwa.
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SSzannoowwnni RRRoddziicee, 

Pragnieniem naszym jest, abyście traktowali nasz Eddukaacyyjno-zawwoodoowy 
nniezbbędnnikk dlla roddziccaa gimmnazjjaalistty jako przewodnik po świecie rynku pracy. 
Znajdziecie tu informacje, wskazówki i praktyczne porady na temat wspiera-
nia młodego człowieka w procesie rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Ważne jest abyście Państwo zastanowili się nad predyspozycjami swojego 
dziecka, pomogli określić lub nawet odnaleźć jego atuty, umiejętności i za-
interesowania, które pomogą wybrać profi l szkoły… i przyszły zawód! Temu 
służy rozdział Samopoznanie: młody człowiek posiada cechy i zdolności, 
które jednak zarówno on, jak i jego rodzice muszą sobie uświadomić i od-
kryć. Najlepiej jeśli proces ten odbywa się z pomocą dorradccyy zaawoddowweego. 
Przekonawszy się o własnej sile, młody człowiek z większą pewnością siebie 
wkroczy w trudny świat pracy i obowiązków.

W ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej zastanawiamy się jak pomóc nasze-
mu dziecku, by wybrało słuszną i właściwą ścieżkę edukacji. O szczegółach 
zmian jakie zaszły w systemie edukacji przeczytacie Państwo w rozdziale 
poświęconym ofercie edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym oraz 
zmianom w systemie kształcenia zawodowego. Znajdują się tam informacje 
dotyczące egzaminów i dokumentów potwierdzających kwalifi kacje w od-
niesieniu do każdego rodzaju szkoły ponadgimnazjalnej.

Czym kierujemy się przy wyborze szkoły? Zastanówcie się razem z dziec-
kiem, która szkoła będzie najodpowiedniejsza? Czy tylko ta, która jest bli-
sko domu? Czy może zdobędziecie się na pewne poświęcenia, po to, żeby 
idealnie dopasować ścieżkę edukacji do predyspozycji Waszego dziecka? 

Chcemy także przybliżyć Wam informacje o zawodach oraz o lokalnym 
rynku pracy. Absolwent gimnazjum, następnie liceum lub szkoły zawodo-
wej i uczelni wyższej nie będzie zagubiony w chwili kiedy zdecyduje się 
podjąć zatrudnienie jeśli będzie miał solidną wiedzę i umiejętności poru-
szania się po rynku pracy.

Pamiętajcie proszę, że nie jesteście sami! Dorradccyy zawwoddoowi są po to by 
odpowiedzieć na pytania i pomóc przejść trudne i ważne chwile wyboru 
ścieżki edukacji i przyszłego zawodu. 

Powodzenia!



6

SSppis ttreeścci

11.  SSammoppozznanniee  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .77
1.1 DDoraddca zaawoddowyy

1.2 Poznaać sieebie?

22. Syysteem oośwwiatty .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
2.1 Jakiie mmoożliwwościi stwaarza wwybóór każżdejj ze szzkół?

3. Ryneek praacy .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.1 Annaliza rynku pracy

3.2 W jjakich zawwodach pooszukiwanni są pracoownicy?

3.3  Jakk dużo miejsc pracyy w tych zzawodach 
ofeerują praccodawcy?

3.4  Jakkie wymaagania stawwiają praccodawcy 
kanndydatomm do pracyy?

3.5  Jakki sektor ggospodarkki rozwija się, 
a nna jakim jest stagnaacja bądź sspadek?

3.6 Jakka jest stoopa lokalneego bezroobocia?

44. Noottaatki . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 335



9

1.1 Dooraddcaa zawwoodoowwy

Jako świadomy Rodzic z pewnością dobrze wiesz, jak ważna jest Twoja rola 
w planowaniu ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego Twojego Dziec-
ka. Zapewne też zdajesz sobie sprawę, że profesjonalna pomoc i wsparcie 
udzielane w tym zakresie młodym ludziom, na każdym etapie ich rozwoju, 
ma ogromne znaczenie.

Zastanawiasz się, kim zostanie Twoje Dziecko, gdy dorośnie. Jaką szkołę 
skończy, jaki zawód wybierze, czy znajdzie sobie dobrą i satysfakcjonującą 
pracę. Jako mądry Rodzic, który zna swoje Dziecko i chce dla niego jak naj-
lepiej, intuicyjnie czujesz, w jaki sposób najlepiej do niego dotrzeć, jak naj-
skuteczniej wspierać.

Rodzic może pomóc dziecku w rozpoznawaniu własnych talentów, umie-
jętności, uzdolnień, zainteresowań, natomiast doradcca zawwodoowy wskaże 
jego predyspozycje zawodowe, rozpozna cele życiowe i zawodowe, posiada-
ne możliwości i ograniczenia, mocne i słabe strony. Odpowiedzi na proste 
pytania pozwolą profesjonaliście wskazać kierunek rozwoju dziecka, zgod-
ny z jego cechami i zdolnościami.

DDooraddca zzawoddowy wskaże czynniki wewnętrzne związane z konkretną 
osobą, tym jacy jesteśmy, jakie posiadamy cechy, które mają wpływ na to 
jaki zawód powinniśmy wykonywać.

Najważniejsze z nich to:
• temperament,

• cechy osobowości i charakteru,

• zainteresowania,

• umiejętności i uzdolnienia.

 SSaammoooppoozznnaanniiee
…… czyyli jjak wsspieeraćć dziieckko 

ww prroceesiee roozzwooju zawwoddowweggo ??
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Wspierając Twoje Dziecko w wyborach edukacyjno-zawodowych, jako Ro-
dzic, powinieneś pamiętać o roli dorraadcy zzawoddoweggo, który:

•  pomoże przeanalizować, określić i realistycznie ocenić posiadane ta-
lenty, uzdolnienia, zainteresowania i predyspozycje zawodowe, zapo-
trzebowanie lokalnego rynku pracy,

•  pokaże wymagania dotyczące wykonywania zawodu (w tym zdro-
wotne),

• zapozna ucznia z ofertą edukacyjną.
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1.2.. Pooznnać sieebiee?

Planowanie przyszłości powinno rozpoczynać się od powyższego pytania. 
Z pozoru wydaje się, że znamy siebie lepiej niż kogokolwiek innego, ale jeśli 
zastanowimy się głębiej może się okazać, że nie jest to takie oczywiste i pro-
ste. Poniżej przedstawiamy wskazówki i informacje na temat samooceny.

SSaamooocenna to odkrywanie własnej osobowości poprzez analizę indywidu-
alnych cech, warunkujących nasz styl działania, myślenia i reagowania na 
otoczenie. 

SSaamooocenna pozzwalaa na okkreśleniee sswoicch:

• cech osobowości i temperamentu,

• zainteresowań,

• uzdolnień i umiejętności.

OOSSOBBOWOOŚĆ

Opisywanie swojej osoby za pomocą cech pozwala na podkreślenie tego co 
w nas najważniejsze, tego co jest charakterystyczne dla naszej osobowości. 
Najczęściej gdy opisujemy siebie lub innych, mówimy o cechach psychicz-
nych, które możemy podzielić na 4 kategorie.

np.

 jestem zdolny, 

inteligentny, 

elokwentny
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jestem uczciwy, 

szanuję pracę innych
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TTEEMPPERAAMENTT

Temperament to ogół biologicznych i psychicznych czynników współtwo-
rzących osobowość, określających formalne cechy zachowania, takie jak 
siła czy dynamika reagowania. 
Temperament przejawia się we wszystkich czynnościach człowieka nieza-
leżnie od ich rodzaju, treści i ukierunkowania. 

Dwa tysiące lat temu ojciec medycyny Hipokrates podzielił ludzi na czte-
ry typy temperamentalne. Dzięki nim uzyskasz przydatną wskazówkę, nie 
tylko przy podejmowaniu decyzji o kierunku dalszej nauki ale także zrozu-
miesz dlaczego Twoje dziecko, w niektórych sytuacjach zachowuje się tak 
a nie inaczej.

Sanngwiinik

• dar przyciągania do siebie ludzi,
• gadatliwy, narrator, dusza towarzystwa, 
• ma poczucie humoru, wesoły i spontaniczny, 
• pamięć do kolorów, 
• ciekawy wszystkiego wokół siebie,
• urodzony aktor ,
• prostoduszny, 
• żyje dniem dzisiejszym, 
• zmienność usposobienia, 
• szczerość serca, 
• ciągle jak dziecko. 

Najljlepiejj spraawdzizi się na a stannowisskachh: 

aktora, przedstawiciela handlowego, sprzedawcy, specja-

listy ds. marketingu oraz wszystkich tych, w których wy-

magana jest łatwość w nawiązywaniu kontaktu z innymi.
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Meelancholik

• skłonny do rozmyślań, 
• analityczny, 
• poważny i zdeterminowany, 
• ma zadatki na geniusza, 
• utalentowany i twórczy, 
• muzykalny, przejawia zdolności artystyczne, 
• fi lozofujący i poetyczny, 
• wyczulony na piękno, 
• wrażliwy na potrzeby innych, 
• skłonny do poświęceń, 
• sumienny, 
• idealista.

Chholeryyk

• urodzony przywódca, 
• dynamiczny i aktywny, 
• nieodparta potrzeba zmian, 
• musi korygować błędy, 
• silna wola i zdecydowanie, 
• nie ulega wzruszeniom, 
• trudno go zniechęcić,
• niezależny i samowystarczalny, 
• wzbudza zaufanie, 
• wszystkim pokieruje. 

Najljlepiejj spraawdzizi  się nnaa stannowisskachh: 

kierowniczych, menedżerskich, związanych z realizacją 

wyzwań np.: walka z konkurencją, zdobywanie nowego 

rynku klientów oraz wszędzie tam gdzie wymagana jest 

umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i radzenia 

sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Najljlepiejj spraawdzizi  się nnaa stannowisskach: 

księgowego, naukowca, analityka oraz wszystkich tych, 

które wymagają umiejętności analitycznego myślenia, 

systematyczności, uporządkowania i cierpliwości.
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Fleegmaatyk

• powściągliwy, 
• niewymagający i beztroski, 
• spokojny, chłodny, opanowany, 
• cierpliwy, zrównoważony, 
• cichy, a przy tym dowcipny, 
• życzliwy i uprzejmy, 
• emocje skrywa głęboko, 
• pogodzony z życiem, 
• uniwersalny. 

ZZAAINNTEREESOWWANIAA

Czym są zainteresowania? Są to skłonności do zajmowania się określonymi 
przedmiotami, czynnościami. Wszystko to, co lubimy robić w czasie wol-
nym. Pojawiają się w wieku 11–12 lat.

Określenie zainteresowań jest bardzo ważne. Jeżeli dziecko wie co lubi ro-
bić, łatwiej będzie mu podjąć właściwą decyzję przy wyborze zawodu. Bę-
dzie wiązało się to również z późniejszą satysfakcją podczas jego wykony-
wania. 

PPomóż dzieccku byy podąążało zaa głoseem swooich zzainterresowaań i fasscy-

nnacji. Gdy dziecko ma sprecyzowane plany i wie jaki zawód byłby dla Nie-
go interesujący, musi poznać go „od podszewki”. Nie powinien kierować się 
jedynie wyidealizowanym jego obrazem. Byłłoby iddealniee gdybby istnniała 

mmożliwwość wwcześnniejszeej rozmmowy zz ludźmmi, któórzy juuż praccują w da-

nnej profesji. To najbardziej właściwy sposób ku temu, by młody człowiek 
upewnił się czy wybrany przez niego zawód jest zbieżny z Jego wyobraże-
niami. 

Najljlepiejj spraawdzizi  się naa stannowisskachh: 

nauczyciela, dyplomaty, mediatora, sędziego, pielęgnia-

rza, kierownika ustabilizowanego zespołu oraz wszędzie 

tam gdzie wymagany jest spokój, opanowanie i umiejęt-

ność rozwiązywania konfl iktów.
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Podczas rozmowy można zapytać:
–– Co PPani//Panu najbaardziejj podooba ssię w teej praccy? 
–– Co ppodobba się najmniej?
–– Czegego muusiałaa/musiał sięę Panii/Pann nnauczzyć?

Zainteresowania powinny pełnić szczególną rolę przy wyborze kierunku 
kształcenia. To one sprawiają łatwiejsze i szybsze wykonywanie zadań, któ-
re są dla nas ciekawe (np. pomyśl, ile czasu zajmuje Twojemu dziecku na-
uczenie się wiersza, który wydaje się nudny, podczas gdy teksty piosenek 
śpiewanych przez jego ulubiony zespół zapamiętuje błyskawicznie). Jako 
rodzic powinieneś wziąć pod uwagę, to czym interesuje się dziecko i co lubi 
robić. Dzięki temu będzie dużo szybciej i efektywniej się uczyć, zapamięta 
więcej informacji i umiejętnie je wykorzysta. Jeśli nie ma konkretnych za-
interesowań, zastanów się, które przedmioty w szkole najbardziej lubi – to 
bardzo dobra wskazówka przy wyborze kierunku dalszej edukacji.

Poniżej przedstawiamy podział zainteresowań, którego głównym kryte-
rium jest specyfi ka czynności przejawianych w ramach zainteresowań.

TTeechnnicznne – pojawiają się podczas wykonywania takich prac, jak: pro-
ste naprawy sprzętu RTV i AGD, majsterkowanie i naprawianie instalacji 
urządzeń mechanicznych, samodzielnym wytwarzaniu rożnych przedmio-
tów i prototypów, umiejętność czytania planów i rysunków technicznych, 
znajomość zasad działania urządzeń technicznych.

UUrrzęddniczze – przejawiają się w chętnym wykonywaniu typowych czynno-
ści biurowych, takich jak prowadzenie korespondencji, wypełnianie różne-
go typu formularzy; towarzyszy im umiejętność obsługi komputera w za-
kresie edytorów tekstu, umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz po-
siadanie podstawowej wiedzy z zakresu księgowości.

NNaaukkowe – przejawiają się w czytaniu naukowych i popularnonaukowych 
publikacji, samodokształcania się w wybranych dziedzinach nauki, umie-
jętność stosowania różnych praw i zasad z zakresu wiedzy naukowej, np. fi -
zyki, chemii w życiu codziennym.

AArrtysstycznne – przejawiają się w uprawianiu form artystycznych lub wzbo-
gacaniu wiedzy na ich temat, np. rzeźbienie, malowanie, taniec, śpiew, gra 
na instrumencie, fotografowanie, pisanie poezji, powieści, zainteresowanie 
teatrem, tworzenie projektów, wizualizacji, szycie ubrań.
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SSppołeecznee – przejawiają się w czytaniu publikacji o tematyce socjologicz-
nej, psychologicznej, pedagogicznej, z zakresu stosunków międzyludzkich, 
podejmowaniu prac w organizacjach charytatywnych, opiekowaniu się 
ludźmi; zainteresowaniom towarzyszy umiejętność nawiązywania kontak-
tów interpersonalnych, prowadzenia dyskusji, wyjaśniania różnego rodza-
ju problemów społecznych, umiejętność organizowania zajęć i imprez oko-
licznościowych.

MMMeneedżerrskie – przejawiają się w zakresie poszerzania swojej wiedzy w za-
kresie ekonomii, handlu i biznesu, już w trakcie nauki potrafi ą znaleźć spo-
sób na zarobienie pieniędzy na swoje wydatki; towarzyszy im umiejętność 
radzenia sobie z innymi ludźmi, wpływania na zdanie i opinie innych przy 
równoczesnej niezależności własnego zdania; łączą się ze zdolnościami kie-
rowniczymi i organizacyjnymi, łatwością wypowiadania się, skłonnością do 
działań ryzykownych, energia działania, pewnością siebie i optymizmem.

UUZZDOOLNIENIA

ZZddolnnościi – naturalne i wyuczone umiejętności wykonywania pewnych za-
dań. Każdy z nas posiada uzdolnienia, które odpowiadają konkretnym za-
wodom. Rozbieżności między zdolnościami a wymaganiami konkretnego 
zawodu utrudniają pracę, np. trudno wyobrazić sobie muzyka bez uzdol-
nień muzycznych.
 
JJaakie zdolnności powiinien posiaadaćć nnp. ekkonommista??

•  zdolności rachunkowe – umiejętność szybkiego i prawidłowego wy-
konywania działań arytmetycznych

• zdolności myślenia analitycznego

• planowania

• wnioskowania

Jeśli Twoje dziecko lubi coś robić, to ma dużą szansę, że będzie to robił do-
brze z naturalną łatwością.

Zdolności są względnie stałymi cechami, dzięki którym bez trudu i chętnie 
wykonujesz określone zadania.
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JJeeśli ttrudnno oceenić cci zdollnoścci dziieecka, mmożeesz przzeanaalizowwać pooniż--

sszze wwskazóówki ii na icch poddstawwie ddookonaać oceeny.

WWWyobbraźnnia przzestrzzennaa – dobrze porusza się nawet w nieznanym tere-
nie, nie gubi się w nowych miejscach, dobrze posługuje się mapą, a rysunek 
techniczny nie sprawia mu żadnych problemów.

ZZddolnnościi analiitycznne – liczy bardzo szybko, zawsze wie ile reszty powi-
nien otrzymać w sklepie, często zastanawia się nad przyczynami różnych 
zjawisk, analizuje wpływy tych zjawisk i wyciąga z nich wnioski.

SSpprawwność języykowaa – lubi pisać wypracowania, potrafi  płynnie i ciekawie 
opowiadać, chętnie czyta książki i czasopisma.

ZZddolnnościi artysstycznne – lubi rysować i malować, pisze teksty piosenek 
i chętnie śpiewa, potrafi  wymyślić nowe zastosowanie dla codziennych 
przedmiotów, pisze wiersze i opowiadania.

SSpprawwność fi zyycznaa – ma sporo energii, dużo czasu poświęca na sport, 
specjalizuje się w określonej dziedzinie lub interesują go różne dyscypliny, 
ma dużą wytrzymałość fi zyczną.

np. językowe,
 matematyczne,

 techniczne, 
artystyczne,
 sportowe, 

organizacyjne
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np. inteligencja, 
spostrzegawczość, 

zręczność, 
wyobraźnia



UUMMIEEJĘTNNOŚCCI

Umiejętności w odróżnieniu od zdolności mogą się zmieniać i można je 
zdobyć poprzez naukę i dalej rozwijać, doskonalić. Umiejętności to nic in-
nego jak praktyczne wykorzystanie wiedzy, którą zdobywa się w trakcie na-
uki (np. obsługa komputera, prowadzenie samochodu, gotowanie, uprawa 
roślin, posługiwanie się językami obcymi i wiele innych).

KKIIM JJEST MOJEE DZIIECKOO?

Zainteresowania, umiejętności i uzdolnienia mojego dziecka

Zaainteresoowannia

(krótki opis) 

UUmieejętnoości i uzddolnnienniaa

(krótki opis) 

Co lubbi i uumiee robić mmojee ddzieccko??

(krótki opis) 

Co lubbi leccz niie ummie rrobiićć mooje dzzieckko?

(krótki opis) 

Czegoo na pewwno ddzieccko nnie luubi rrobićć?

(krótki opis) 
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PO ZAKOŃCZENIU SZKOŁY GIMNAZJALNEJ TWOJE DZIECKO MA DO 

WYBORU 3 RODZAJE SZKÓŁ:

• 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa

• 4-letnie technikum

• 3-letnie liceum ogólnokształcące

Ważną dla rodzica i ucznia informacją jest, iż nastąpił ppoodziałł zawoodóww 

nnaa kwaalifi kaacje. W zależności od zawodu, liczba kwalifi kacji jest róż-
na – wyodrębniono jedną, dwie lub trzy kwalifi kacje. Nowość stanowi 
fakt, iż każda z kwalifi kacji potwierdzona będzie oddzielnym egzaminem, 
o czym piszemy w podrozdziale poświęconym nauce w szkołach zawodo-
wych i technikach. 

Przykładowy podział na kwalifi kacje:

Techhnik bbuudowwnictwwa

KK1  Montaż
konstrukcji
budowlanych

K2  Organizacja
i kontrolowanie
robót
budowlanych

K3  Sporządzanie
kosztorysów oraz 
przygotowywanie 
dokumentacji 
przetargowej

 Syyssttemmm oośśwwwiiatyy
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22.1 JJakiie mmmożżliwwośccii stwaarzaa wwwybóór

kkażddej zze ssszkóół?

NAUKA W SZKOŁACH ZAWODOWYCH I TECHNIKUM

Uczeń, który decyduje się na naukę w zaasadniiczej sszkoolee zawoodoweej lub 
ttecchnikkum, po ich ukończeniu, zdobędzie dokumenty potwierdzające 
kwalifi kacje w zawodzie. 

EEggzamiin zawwodowwwy organizowany jest przez Okręgową Komisję Egzami-
nacyjną. Składa się z części pisemnej i praktycznej, a przeprowadzany jest 
dla każdej kwalifi kacji odrębnie. 

Część pisemna to trwający 60 minut test, gdzie do rozwiązania jest 40 za-
dań wielokrotnego wyboru.
Natomiast w części praktycznej uczeń ma do wykonania jedno z zadań, 
w określonym czasie 120–240 minut.

Do egzaminu przystąpić mogą uczniowie opisywanych szkół w trakcie na-
uki, ale także absolwenci – w systemie eksternistycznym.

Wynik egzaminu nie ma wpływu na dalszą naukę w szkole i promocję do 
następnej klasy. Uczeń może go zdawać w następnym możliwym terminie, 
jeśli jednak podejdzie do egzaminu w systemie eksternistycznym będzie 
musiał za niego zapłacić.

JJaakie dookummentyy uzyskka ucczeń, kktóóry sfi nallizuje nauukkę w sszkole 

zzaawodoowej luub teecchnikkum?

• Świadectwo ukończenia szkoły,

• Świadectwo potwierdzające nabycie konkretnych kwalifi kacji,

lub

•  Dyplom potwierdzający kwalifi kacje w zawodzie – jeśli zda egzami-
ny potwierdzające nabycie umiejętności w każdej z kwalifi kacji przy-
pisanej do zawodu.
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UUcczeń, któryy z róóóżnychh powwodóww niee ukońńczy szkoołły mooże zddobyćć 

zzaawód ii wyksształccenie ppoprzzez:

•  ukończenie kursu kwalifi kacyjnego, po którym zdaje egzamin na ta-
kich samych zasadach jak uczeń zasadniczej szkoły zawodowej czy 
technikum, z zastrzeżeniem, że musi mieć ukończony 18 rok życia,

•  ukończenie szkoły ogólnokształcącej dla dorosłych (jeżeli uczeń pra-
gnie zdobyć wykształcenie średnie).

UUwwaga! Nie funkcjonują już technika uzupełniające: uczeń szkoły zawodo-
wej może zdobyć wykształcenie średnie poprzez ukończenie 3-letniego li-
ceum ogólnokształcącego dla dorosłych (naukę rozpoczyna od klasy dru-
giej, pierwsza zostaje zaliczona na podstawie świadectwa ukończenia za-
sadniczej szkoły zawodowej).
 
Istnieje też możliwość kontynuacji nauki w ramach jednostek Ochotni-
czych Hufców Pracy w zasadniczej szkole zawodowej lub rzemieślniczej 
nauce zawodu. Naukę w tych jednostkach może pobierać młody człowiek, 
który w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych ukończył 15 lat, a nie ukoń-
czył 18. Uczniowie Ośrodka Szkolenia i Wychowania mają możliwość nie-
odpłatnego zakwaterowania w internacie. Po szczegółowe informacje odsy-
łamy na stronę wwwww.lubelskaa.ohp.pl.
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NAUKA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

LLicceumm ogólnnokszztałcącce stawia przed uczniem konieczność wyboru pro-
fi lu klasy, a tym samym, przedmiotów, które będzie realizował w zakresie 
rozszerzonym od klasy drugiej. Klasa pierwsza zakłada realizację tej samej 
podstawy programowej w zakresie podstawowym i taką samą ilość godzin 
poszczególnych przedmiotów.

Po pierwszej klasie uczeń ma możliwość przeniesienia się do klasy o in-
nym, niż pierwotnie wybrał, profi lu. Po klasie drugiej, o ile zmieni zda-
nie co do wybranego profi lu, zobowiązany będzie zdać egzaminy klasyfi -
kacyjne z przedmiotów, które są rozszerzone w klasie, do której zamierza 
się przenieść. Od klasy drugiej następują zmiany w treściach kształcenia, 
zgodne z profi lem klasy, ponadto, pojawiają się przedmioty w zakresie roz-
szerzonym (przygotowują ucznia do zdania egzaminu maturalnego) oraz 
przedmioty tzw. uzupełniające. 

DDlla każddej klaasy oobbowiąązkowwe przzeddmiioty too: 

• język polski, 

• dwa języki obce, 

• matematyka, 

• wychowanie fi zyczne 

• godzina wychowawcza.
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3.1 Anaaliza ryynku ppracy

Analizując rynek pracy, nie tylko naszego kraju, ale i całej Europy, może-
my dojść do wniosku, iż jedną z jego głównych cech jest nieprzewidywal-
ność. Dlatego przy wyborze zawodu ważne jest śledzenie dokonujących się 
na nim zmian. Młodzież powinna starannie planować proces wyboru szko-
ły i rzetelnie przygotować się do podjęcia jednej z najważniejszych decyzji 
w swoim życiu. Nie będzie to możliwe bez zgromadzenia niezbędnych in-
formacji dotyczących zawodów i rynku pracy. 

Młody człowiek, który kończy gimnazjum powinien z łatwością odpowie-
dzieć na pytania „Jaki jestem, co lubię, czego wolę unikać oraz czego szu-
kam?”. Wieddzę o sobiee samym mmusi skonfroontować z mmożliwościami, 

jakie daje mmu rynek prracy.

Taka analiza powinna nieść odpowiedź na konkretne potrzeby danej oso-
by, a przede wszystkim dać możliwość oceny indywidualnych szans na zna-
lezienie pracy w przyszłości. Poświęcając temu więcej czasu będzie pewny, 
iż dokonał trafnego wyboru. Może zdarzyć się również, że nie od razu tra-
fi  właściwie, ale w trakcie drogi zawodowej zawsze znajdzie się czas na po-
prawki. Warto też sobie uświadomić, że nie należy iść do szkoły tylko po to, 
żeby zdobyć dyplom, który zagwarantuje pracę, gdyż żaden jej nie zagwa-
rantuje. Zbyt szybkie zmiany na rynku pracy wymuszają na nas koniecz-
ność śledzenia trendów. W związku z tym, przy wyborze zawodu, uwaga 
powinna być skupiona na kompetencjach jakie posiadamy lub jakie jeste-
śmy w stanie zdobyć w trakcie nauki.

 Ryynekk praccy
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INFORMACJE KONIECZNE DO ANALIZY
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3.2 W jakich zawoddach 

poszukkiwani są praacownicy?

W badaniach Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy szczególną uwa-
gę zwrócono na pięć grrup zawodów, w którycch poszukiwwani są pracow-

nicy:

• Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni,

• Lekarze,

• Analitycy systemowi i programiści,

• Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii),

• Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie.

Z drugiej strony badania LORP zwracają uwagę na pięć grup zawoodów 

nadwyżkowwych, czyli takich, na które zapotrzebowanie na rynku pracy 
jest mniejsze. Są to: 

• pracownicy sprzedaży w sklepach, 

• pracownicy obsługi biurowej, 

•  nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

(z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego), 

• inni specjaliści nauczania i wychowania, 

• specjaliści dziedzin społecznych i religii.
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3.3 Jakk dużo miejscc pracyy 

w tychh zawoodach ooferująą pracoddawcyy?

Jak donoszą wyniki badań LORP, znacząca część rekrutacji na nowe stano-
wiska pracy nie jest w żaden sposób odnotowywana i odbywa się kanała-
mi nieformalnymi. 

W „Monitoringu ofert pracy w województwie lubelskim” za I–II kwartał 
2012 roku, spośród wszystkich pojawiających się ofert pracy w wojewódz-
twie lubelskim, 197 to oferty pracy dla średniej grupy zawodów robotnika 
budowlanego oraz 63 oferty pracy dla średniej grupy zawodów robotnika 
pomocniczego w górnictwie i w budownictwie. 

Zawody lekaarza i inżyyniera są natomiast w grupie najczęściej wskazywa-
nych zawodów, na które prowadzona była rekrutacja, przez pracodawców 
zatrudniających 10 i więcej osób. Zawód lekarza jest zawodem defi cyto-
wym nie tylko w Polsce, krajach Unii Europejskiej, ale i na całym świecie.

3.4 Jakkie wymmagannia stawwiają 

pracoddawcy kandyydatomm do praacy?

17%  

SAMOORGANIZACYJNE 
np.: 
samodzielność,
dyspozycyjność,
wykazywanie inicjatywy

53%   

DOŚWIADCZENIE

11%  
INTERPERSONALNE/

SPOŁECZNE 
np.: 
komunikatywność,
asertywność

19%   

POTWIERDZONE

KWALIFIKACJE



31

3.5 Jakki sektoor gosppodarkki rozwwija sięę, 

a na jakim jeest staggnacja bbądź sppadekk?

System edukacji stara się nadążyć za zmieniającymi się potrzebami rynku 
pracy, jednak nie jest to proste zadanie. Wprowadzane są nowe technolo-
gie, kolejne miejsca pracy z tym związane wymagają nowych lub chociażby 
uaktualnionych kwalifi kacji. 

Dla osoby stojącej dopiero przed wyborem zawodu, a w późniejszym cza-
sie poszukującej pracy niezwykle ważne jest posiadanie wiedzy o nowych 
możliwościach zatrudnienia w zawodach, które pojawiły się w ostatnich la-
tach. Można tu wyróżnić m.in.: Baristę, Brokera edukacyjnego, Fundra-
isera, Groomera, Hipoterapeutę, Taksatora, Testera gier, Trendsettera czy 
Zoopsychologa. 
 
O tych i wielu innych zawodach oraz trendach na rynku pracy można prze-
czytać na internetowej stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie: 
www.wup.luublin.pl w zakładce porradnictwo-informacja zawodowaa.

3.6 Jakka jest stopa 

lokalneego beezroboccia?

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w ostatnim dniu listopada 
2013 roku na poziomie województwa stanowili 14,0% w liczbie ludności 
aktywnej zawodowo. Wskaźnik krajowy natomiast wynosił w tym czasie 
13,2% (powiat lubelski – 12,7%, powiat rycki – 14,5%).

Szczegółowe informacje dotyczące współczesnego rynku pracy oraz zmian, 
jakie się na nim dokonują i jaki mają wpływ na przyszłość znajdziecie Pań-
stwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie: 
www.wup.luublin.pl w zakładce statystyka oraz w  zakładce Lubelskkiego 

Obserwatorrium Rynkuu Pracy.
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INFORMACJE O ZAWODACH

Gdzie mogęę zdobyć szzczegółowe informacjee o zawodziee:

(od kogo, gdzie, kiedy?):

1. 

2. 

3. 

Rozmowę z przedstawwicielami zawwodu wykoonam:

(z kim, gdzie, kiedy?):

1. 

2. 

3. 

Gdzie mógłbbym poznaać dokładniejj interesująccy mnie zawwód

(praktyka, staż, wolontariat, kiedy?):

1. 

2. 

3. 

Przyszłość ttego zawoddu (jego perspektywy) tto głównie:

1. 

2. 

3. 

Czy można w tym zawwodzie pracoować na właasny rachunnek? 

(jeśli tak to opisz w jaki sposób?):
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Pomocą, w dokonaniu wyboru ścieżki zawodowej, służy publikacja Krajo-
wego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: „Przewwod-

nik po zawoodach”.

Przewodnik zawiera informacje o 193 zawodach!!!!

Zawody pogrupowane są według poszczególnych specjalizacji, w czytelny 
sposób przekazują informacje o warunkach pracy, wymaganych umiejęt-
nościach oraz ścieżce edukacyjnej i zawodowej, związanej z każdym z opi-
sanych zawodów. Warto poświęcić chwilę na zapoznanie się ze szczegóło-
wymi, ciekawymi informacjami na temat zawodów, zwłaszcza, że podane 
są w bardzo przystępny (interesujący dla młodego odbiorcy) sposób.

Każdy zawód opisany jest na osobnej karcie zawwodu a samo ułożenie opisu 
dodatkowo ułatwia poruszanie się po Przewodniku gdyż każdy zawód ma 
tą samą strukturę. Opisy zawierają to, co Twoje dziecko będzie robić, pra-
cując w danym zawodzie, to, czego oczekują pracodawcy, to, czego musi się 
nauczyć. 

INFORMACJE O ZAWODACH:

•  „Przewodnik po zawodach” dostępny pod adresem:
www.kkoweziu.eduu.pl/index2.pphp?id=strefa_ucznia_zzawod

•  baza zawodów umieszczona na stronie Centrum Informacyjno-
Konsultacyjnego Zielonej Linii: 
www.zzielonalinia.gov.pl/Bazaa-zawodow-22071

•  fi lmy prezentujące określone zawody :
www.yyoutube.comm/user/koweeziu

INFORMACJE O SZKOŁACH:

• Informator o szkołach ponadgimnazjalnych w województwie lu-

belskim na rok szkolny 2013/2014 – Kuratorium Oświaty w Lublinie 
www.kurratorium.luublin.pl/inforrmator.php

• Internetowa strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie 
www.wupp.lublin.pl, zakładka: poradnictwo – informacja zawodowa 
oraz Adresy Instytucji (m.in. maapa szkół zawwodowych ww wojewóddz-

twie lubelskim)
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„Przewodniik po zawoddach” – Przykładowa Karta zawodu

372372

Wykonywanie zabiegów pie-
lęgnacyjnych i upiększających 

ciała

TECHNIK USŁUG 

KOSMETYCZNYCH 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH wykonuje klientom 

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające w obrębie twarzy

 i ciała zgodnie ze wskazaniami.

Wykonywanie zabiegów 
kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Wykonywanie zabiegów 
pielęgnacyjnych 

i upiększających dłoni i stóp

Wykonywanie zabiegów 
pielęgnacyjnych twarzy

Wykonywanie zabiegów 
kosmetycznych twarzy

Wykonywanie zabiegów 
upiększających twarzy

ja, ty, my, oni...

kariera zawodowa

kariera edukacyjna

warunki pracy

373

ja, ty, my, oni...

kariera zawodowa

kariera edukacyjna

warunki pracy
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Będziesz cały czas pracować z ludźmi. Ważna jest zatem życzliwość, wrażli-
wość, komunikatywność, kultura osobista. 
Ważne jest zainteresowanie modą i trendami przemysłu kosmetycznego 
Niezbędna jest wrażliwość estetyczna . zręczność i szybkie tempo ruchu.
W pracy potrzebne są: podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks, wy-
trzymałość na długotrwały wysiłek.

Wskazana jest umiejętność obsługi komputera oraz znajomość języków 
obcych. 

Większość czasu będziesz pracować „na stojąco”.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, często przegrzanych,  
wśród zapachów środków kosmetycznych. Często będziesz mieć kontakt z 
chemikaliami zawartymi w kosmetykach.
Przy niektórych zabiegach będziesz używać środków alergennych. 
Będziesz mieć kontakt z bardzo intensywnym oświetlenie.
Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy.

Pracę znajdziesz w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biolo-
gicznej, firmach kosmetycznych.
Możesz prowadzić własny gabinet kosmetyczny. 
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PPrzeedmmiooty szkoolne, któóre ddaają dziecckku satyysfaakkcję i z łaattwoościąą siię ich 

uuczyy:

aa. 

bb. 

cc. 

PPrzeedmmiooty szkoolne,, któórychhh naauka nie spraawiaaa dzieeckuu pprzzyjemmnnośści:

aa. 

bb. 

cc. 

CCoo mmmuszęę zzzroobićć bby ppoommóccc dzieeckku

oosiągggnnąć jeeegoo zaaapplannowaanne ccelee:
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ĆWICZENIE 1. (PPraca z ddziecckkiemm)

 
Poniżej znajdziesz pytania, które pomogą Ci w określeniu swoich mocnych 
stron. Te wiadomości będą Ci przydatne przy wyborze dalszego kierun-
ku kształcenia. Przed przystąpieniem do udzielenia odpowiedzi przeczytaj 
wszystkie pytania. Bądź z sobą szczery.

Co uumiiessz robićć nnaajleppiej?

Wymień wszystkie swoje umiejętności, 
nie pomijając nawet drobnych, takich jak: 
gotowanie czy artystyczny manicure.

W jaakieej ddziiedziiniee massz naajjwięęcej 

wiaadommooścci, doośwwiiadczeniiaa?

Może to być ta sama dziedzina a mogą 
to być dwie różne – jedną znasz najlepiej 
teoretycznie, a drugą praktycznie.

Co móggłbbyśś robbić bbardzzo dooobrzze (lepiej 
niż przeciętnie), gdyby zostały spełnione 
pewne warunki(takie jak uzyskanie środków 
na działanie, przeszkolenie, nabycie 
nowych doświadczeń, umiejętności).

Do jjakichh fuunkccji, stanoowisskk, zaadańń 

naddajesszz sięę najjbarddzieej?

Zapomnij na chwilkę o rzeczywistości, puść 
wodzę fantazji – jeżeli uważasz, że powinnaś 
zostać generałem lub modelką napisz to.

Wymmieeń,, zddolnoośccii, cecchy cccharrakteeruu, kktóre 

uwaażassz zaa swooje zzaaletyy oraz walory fi zyczne.

Czyy maaszz jaakieśś ummmiejęętnośścci 

rzaddko sppottykanne??

Nie muszą one osiągać poziomu 
nieprzeciętnego, wystarczy, że są rzadkie 
w twoim środowisku (np. wysoka 
wyobraźnia pozwalająca na realizację 
różnych nowatorskich projektów).



40

ĆWICZENIE 2. (PPraacca z ddzieccckieem) 

DDokońccz pooniżsszee zzdannia. SStarraj siię uudzieelaćć szczzerychh oodpoowiieddzi, 

kktórre jakkoo pierwwszee przyyszłyy Ci ddo głoowyy.

Jestem 
Gdy byłem mały, lubiłem 
Najbardziej interesuje mnie 
W wolnym czasie 
Potrafi ę 
Jestem bardzo dobry w 
Najczęściej jestem chwalony za 
Posiadam dużą wiedzę na temat 
Stale uzupełniam swoją wiedzę o 
Najbardziej cenię 
Lubię ludzi, którzy 
Moi przyjaciele są 
Wierzę, że najważniejsze w życiu jest/są: 
Ludzie powinni 
Inni mówią, że jestem 
Ludzie nie powinni 
Inni cenią mnie za 
Gdybym mógł spełnić jedno marzenie, byłoby to marzenie o 
Nigdy nie chciałbym w sobie zmienić 
Rodzice powinni uczyć swoje dzieci (czego?) 
Najlepiej wychodzi mi 
Nie jestem zbyt dobry w 
Czuję, że dobrze byłoby, gdybym poprawił 
Lubię siebie za 
Dużą wagę przywiązuję do 

GGdyybymm mmiał oppisaaćć sieebie jjeednnym zddanniemm, tooo brzmmiałłoobyy onoo nnasstę-

ppująąco: 
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MMMMooojjeee 

uummmiieejęęttnnoośśści:

wwwieedddzaa:: 

zzddoollnnoośśścii:



PPlaann mmmojegggo ddziiecckaa

MMOJJE DDZZIECCKOO CHHCE ZZOSTTTAĆ: 

 żeby osiągnąć:

 

 

AABYY TO UUZYYSKAAĆ MMMUSII ZDOOOBYYĆ: 

 wykształcenie 

 

 

 wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne

 

 

 inne

 

 

 i przezwyciężyć bariery

 

 

PPUNNKTYY KRRYTYYCZZNNE RREALLIIZACCJI PPLLANNU

 

 

 

 



PPyytanniiaa, naa kkktórre mmmuuszzęę zznaaleeźźć oodpppowwieeddzzi:
((Tu wpisuj pojawiające się przed Tobą pytania i szukaj na nie odpowiedzi)

Gddziie moggę uuzyskać ddoddatkoowwą pommocc dorradccy zaawoddowweego 

(addrees)?

 OOdppowiiedźź::

Pytaaniee:  ?

 OOdppowiiedźź::

Pytaaniee:  ?

 OOdppowiiedźź::

Pytaaniee:  ?

 OOdppowiiedźź::

Pytaaniee:  ?

 OOdppowiiedźź::

Pytaaniee:  ?

 OOdppowiiedźź::



Planuj

Analizuj

wolontariat

praktyki

szkoleniarozwój

nauka
kariera

rynek 
j  

O SWOJEJ 

ZAWODOWEJ

    
     

      
     Umów si

         
      na rozmow  z dorad  zawodowym:

rynek 

zainteresowania
sje



Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Wydział Polityki Rynku Pracy

ul. Obywatelska 4

20-092 Lublin

sekretariat@wup.lublin.pl

www.wup.lublin.pl


