
Drogi Absolwencie  
Szkoły Podstawowej! 

 
Przed Tobą 

 
Szkoła…Edukacja…Kariera…Sukces 

 

Doradcy zawodowi 

PPPP w Tarnowie 



Kilka słów o PPPP w Tarnowie 

 

Siedziba 

Tarnów, ul. Krzyska 17 a 

 

 

Nasze filie:  

 

Tuchów, ul.  Wróblewskiego 1 

 

Wojnicz, ul. Jagiellońska 17 

 

Żabno, ul. Wł. Jagiełły 18 



Doradztwo zawodowe w PPPP  

w Tarnowie 



Celem warsztatu jest: 

• ułatwienie podjęcia decyzji o wyborze zawodu 

• poznanie siebie 

• określenie własnych predyspozycji i preferencji 
zawodowych, zainteresowań 

• zapoznanie ze ścieżkami kształcenia 
prowadzącymi do zdobycia wymarzonego 
zawodu 

• poznanie wymagań zawodów i porównanie 
ich z własnymi możliwościami i samooceną 
 



      Zaplanuj swoją przyszłość 



Przemyślane planowanie własnej 

kariery zawodowej obejmuje: 

• poznanie siebie 

 

• poznanie zawodów, rynku pracy 

 

• poznanie ścieżek edukacyjnych 



Samopoznanie 

• zainteresowania – skłonność do wykonania pewnych czynności 
dla przyjemności osiąganej  
z samego ich wykonywania 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

• zdolności – predyspozycje do łatwego opanowywania pewnych 
umiejętności 

• temperament – charakterystyczne dla danej osoby 
uwarunkowania biologiczne, siła oraz szybkość reagowania 

• cechy charakteru – charakter właściwy danej osobie, zespół 
względnie stałych podstawowych cech psychicznych, 
określający stosunek do rzeczywistości  

• system wartości – najważniejsze przekonania człowieka 

• stan zdrowia 
 
 

 

 

Jak spędzasz 

wolny czas? 

 

 

Jakie 

preferujesz 

przedmioty 

szkolne? 

 

 

 

 

 

 

 

W jakich zajęciach 

pozalekcyjnych 

uczestniczysz? 

 

 

 

 

 

 

Jaka tematyka czytanych 

książek, czasopism, 

oglądanych filmów jest Ci 

bliska? 



Ankieta skłonności zawodowych- 
ćwiczenie 

Interpretacja wyników: 
 

Podsumuj ilość wyborów 

IP:  człowiek – przyroda 

IIT:  człowiek – technika 

IIIC:  człowiek – człowiek 

IVD:  człowiek – dane 

VA:  człowiek – działalność artystyczna 
 

 

 

 

 



W tej grupie są zawody, które są związane  

z pracą wymagającą stałego kontaktu z ludźmi związane z 
nauczaniem, wychowaniem, opieką medyczną, handlem, 
usługami, udzielaniem informacji , porad. Są wśród nich: 

nauczyciel, pedagog, lekarz, pielęgniarka, adwokat, sędzia, 
menedżer, barman, kelner, psycholog, sprzedawca, 

dziennikarz, prezenter telewizyjny, stewardesa , 
sprzedawca i inne. 

CZŁOWIEK – CZŁOWIEK 



CZŁOWIEK – TECHNIKA 
 

 

Grupa zawodów, w których praca związana jest 

z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, obróbką różnorodnych 
materiałów, produkcją dóbr materialnych, eksploatacją urządzeń 

Do tych zawodów zaliczamy mechanika pojazdów samochodowych, 
montera aparatury radiowo-telewizyjnej, mechanika maszyn i 

urządzeń przemysłowych, mechanika obróbki skrawaniem, 
elektronika, elektromechanika, elektryka, kucharza, piekarza, 

ciastkarza, cukiernika, murarza, cieślę, stolarza, inżyniera 
budowlanego, inżyniera mechanika, inżyniera elektronika, krawca 



W tej grupie zawodów znajdują się te, w których praca 
wymaga kontaktu z przyrodą: zwierzętami, roślinami, z 
ich pielęgnacją, uprawą, hodowlą, a ponadto różnymi 
zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie. Wśród tych 

zawodów są np. 

 biolog, mikrobiolog, zootechnik, leśnik, rybak, rolnik, 
ogrodnik, sadownik, pszczelarz,  weterynarz, hodowca 

zwierząt. 

CZŁOWIEK - PRZYRODA 



CZŁOWIEK – DANE/SYSTEM ZNAKÓW 
 

Grupa ta obejmuje zawody związane z posługiwaniem się 
systemem znaków i pojęć  umownych np. cyfry,  

znaki kartograficzne, 

znaki stenograficzne, kody graficzne, znaki językowe (np. 
litery), systemy oznakowania pojęć językowych 

naturalnych i sztucznych. 

W tej grupie zawodów znajdują się informatyk, 
programista, matematyk, fizyk, astronom, kartograf, 
tłumacz, kreślarz, technik dokumentacji budowlanej, 

ekonomista, księgowy. 



Znajdują się tu zawody związane z działalnością 

artystyczną, plastyczną, aktorsko- sceniczna, z 
wykonywaniem wyrobów artystycznych, organizacją 
imprez artystycznych np. aktor, piosenkarz, malarz, 

architekt, projektant odzieży, fotograf, grawer, złotnik, 
rzeźbiarz, tancerz, grafik, zdobnik szkła, konserwator 

dzieł sztuki, muzyk. 

CZŁOWIEK – DZIAŁALNOŚĆ 
ARTYSTYCZNA 



Poznanie zawodów 

• wymagania psychofizyczne zawodu 
 

• zadania i czynności 
 

• narzędzia pracy 
 

• środowisko pracy 
 

• możliwości zatrudnienia 

 

• tendencje na rynku pracy możesz poznać 

wchodząc na stronę internetową: 

https://barometrzawodow.pl/ 

 

https://barometrzawodow.pl/


elastyczność 
 

inteligencja emocjonalna oraz wysoki 
poziom kultury osobistej 
 

umiejętność uczenia się – trzeba będzie 
stale i intensywnie dokształcać się 
 

zainteresowania i pasje 15 

Oprócz wykształcenia na rynku 
liczą się: 



Poznanie ścieżek edukacyjnych 

 



Typ szkoły w jakiej postanowisz podjąć naukę po 

ukończeniu szkoły podstawowej może 

w przyszłości wpłynąć na Twoją karierę 

zawodową. 

Różnorodna oferta kształcenia daje wiele 

możliwości wyboru własnej edukacji, 

gwarantując wszystkim uczniom kontynuację 

nauki po każdym etapie kształcenia. 

 

Szkoła??? 



CO PO SZKOLE  
PODSTAWOWEJ ? 

4 letnie liceum 

ogólnokształcące 

(matura) 

5 letnie 

technikum  

(matura) 

3 letnia  

branżowa szkoła  
I stopnia 

Liceum ogólnokształcące i technikum przygotowują 

uczniów do egzaminu maturalnego.  

3 letnia  

szkoła specjalna 

przysposabiająca 

do pracy 



Możliwości kształcenia po liceum 

ogólnokształcącym, technikum  

i branżowej szkole specjalnej I stopnia 

wyższe studia uniwersyteckie 
(np. prawo, ekonomia) 

wyższe studia zawodowe 
(np. politechnika) 

4 letnie liceum 
ogólnokształcące 

(matura) 

3 letnia  
branżowa szkoła  

I stopnia 

5 letnie 
technikum  
(matura) 

szkoła 
policealna 

 

PRACA 

PRACA 

PRACA 

2 letnia  
branżowa szkoła  

II stopnia 



Jeśli Twoim celem jest jak 
najszybsze zdobycie zawodu  

i rozpoczęcie pracy warto 
zastanowić się nad wyborem 
szkoły branżowej I stopnia 

lub technikum. 



Jeśli jednak już dziś 
postanowisz  

o kontynuowaniu  
w przyszłości nauki  

na wyższej uczelni wybierz 
liceum ogólnokształcące  

lub technikum.  



Nauka trwa cztery lata. Jeśli zdecydujesz się 

przystąpić do egzaminu maturalnego, to po jego 

pomyślnym zdaniu będziesz mógł/mogła 
kontynuować naukę na wybranej wyższej uczelni.  

W liceum ogólnokształcącym realizowane są 

rozszerzone programy nauczania 2-4 przedmiotów 
oraz liczne innowacje.  

To właśnie z tych przedmiotów 

najprawdopodobniej będziesz zdawać maturę. 

Liceum ogólnokształcące 



W przypadku, gdy nie przystąpisz 
do egzaminu maturalnego lub go 
nie zdasz, możesz kontynuować 

naukę w szkole policealnej. 



Kształcąc się w technikum  

po pięciu latach nauki będziesz mógł/mogła 

przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do 
egzaminu potwierdzającego  

kwalifikacje zawodowe. 

Możesz również kontynuować naukę na 
wyższych uczelniach. 

Technikum 



Branżowa Szkoła I stopnia i II stopnia 

Głównym celem branżowej szkoły 
I stopnia jest umożliwienie absolwentowi 

uzyskania kwalifikacji w wyuczonym zawodzie. 
Kształcenie trwa trzy lata.  

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia możesz 
kontynuować naukę  w dwuletniej branżowej szkole  

II stopnia, gdzie uzyskasz dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na 

poziomie technika oraz otrzymać świadectwo dojrzałości.  
Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu 

świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę 
na studiach wyższych. 

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie 
zdecydują się na naukę w branżowej szkole  

II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum 
ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy 

oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe. 



Pamiętaj !!!  
Twój wybór decyduje  
o Twojej przyszłości ! 



Zaplanuj swoją przyszłość 

Krok 1 – Sporządź swój niepowtarzalny inwentarz 
 Rozpoznaj jakie masz zainteresowania, zdolności, umiejętności i 

możliwości intelektualne 
 Poszukuj hobby 
 Określ swój temperament, cechy osobowości, stan zdrowia 
 Kształtuj osobowość 
 Rozwijaj uzdolnienia 
 Wykorzystuj umiejętności 
 Wyznacz swój cel 
Krok 2 – Zbierz informacje o świecie pracy 
 Określ preferowane przez ciebie stanowisko pracy, jakie zadania 

będziesz wykonywać w przyszłej pracy, jakie są wymagania zdrowotne i 
osobowościowe 

 Poznaj specyfikę interesujących ciebie branż, zawodów i specjalności 
 Poszukaj danych o rynkach pracy: lokalnym, krajowym, państw Unii 

Europejskiej 
Krok 3 – Określ ścieżki kształcenia prowadzące do zdobycia zawodu 
  Sprawdź ofertę edukacyjną: lokalną, krajową, zagraniczną 
 Zapoznaj się z charakterystyką typów i profili szkół, adresy i dojazdy, 

zajęcia pozalekcyjne 
 Dowiedz się jakie są wymagania rekrutacyjne 
 Wybierz optymalne dla siebie rozwiązanie 

 
 



JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY W DOKONANIU 

RACJONALNEGO I TRAFNEGO WYBORU ZAWODU 

I KIERUNKU KSZTAŁCENIA - SPOTKAJ SIĘ 

Z DORADCAMI ZAWODOWYMI W POWIATOWEJ 

PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ  

W TARNOWIE 



Korzystając z pomocy doradców 

PPPP w Tarnowie uzyskasz: 

• jasną świadomość siebie, swoich zdolności, 
możliwości, zainteresowań, ambicji, środków, 
ograniczeń i ich przyczyn 
 

• wiedzę o wymaganiach i warunkach 
osiągnięcia sukcesu, mocnych i słabych 
stronach, szansach i perspektywach na różnych 
ścieżkach kariery zawodowej 
 

• pomoc z konfrontacji własnych predyspozycji  
z wymaganiami zawodowymi 



Dziękujemy za uwagę 

POWODZENIA!!! 

 


