KROK PIERWSZY – POZNAJ SIEBIE

Od czego zacząć? Poznaj pojęcia, dzięki którym możesz opisać siebie. Znajdziesz je w zakładce Poznaj
siebie. Następnie odpowiedz na Pytania o sobie. Później możesz wypełnić bezpłatne testy, które
znajdziesz w zakładce Wykonaj testy predyspozycji zawodowych.

A może wolisz poczytać? Oto nasze propozycje:
 Michał Zawadka - Chcę być kimś - jak osiągać cele w czasach, gdy wszyscy dookoła mają
wywalone (Część I,II,III). Wyd. Mind&Dream, 2016.
 Paweł Gnatek, Kim chcesz być? Wybierz zawód najlepszy dla siebie. Wyd. OnePress, 2012.
 David Allen - Getting things done dla nastolatków - jak ogarnąć wiele spraw i zyskać mnóstwo
czasu. Wyd. Helion, 2020.
 John C.Maxwell - Czasem wygrywasz, a czasem się uczysz - dla nastolatków. Jak porażkę
zmienić w sukces. Wyd. MT Biznes, 2018.

KROK DRUGI – POZNAJ ZAWODY

Chcesz kontynuować naukę w technikum lub szkole branżowej? Najwyższy czas poznać zawody.
W tym miejscu przygotowaliśmy dla Ciebie pakiet informacji na ten temat. Tym razem proponujemy
zacząć od zakładki Zestawienie zawodów w Technikach i Branżowych Szkołach I st. na rok szkolny
2020/21, a następnie przejść do Mój wymarzony zawód (koniecznie pobierz planszę). Nie zapomnij
zaopatrzyć się w Mapę Karier. Oczywiście pozostałe zakładki boczne też są warte Twojej uwagi.

Dodatkowo:
 Pod tym adresem zaś czekają na Ciebie krótkie filmiki na temat wyboru zawodu:
https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/
 W tym miejscu poznasz interesujący Cię zawód pod względem przedmiotów, jakich będziesz
się uczyć i kwalifikacji, jakie zdobędziesz:
https://www.ore.edu.pl/2019/08/programy-nauczania-zawodu-2019/

KROK TRZECI – POZNAJ SZKOŁY

Bez adresu trudno trafić do celu – przygotowaliśmy dla Ciebie Adresy przydatne w wyborze szkoły
ponadpodstawowej. Ale to zaledwie początek drogi prowadzącej do dobrego poznania nie tylko
Schematu szkolnictwa w Polsce, ale przede wszystkim szkół ponadpodstawowych. Jak widzisz
zgromadziliśmy dla Ciebie sporo informacji o szkołach. Od września jedna z nich może być tą, w której
będziesz się uczyć. Przejrzyj zakładki zgodnie ze swoimi planami i potrzebami. W zakładce Zanim
wybierzesz szkołę czeka na Ciebie tabela, dzięki której zbierzesz najważniejsze informacje o klasach,
które już od maja będziesz mógł wpisywać do swojego Wniosku o przyjęcie do szkoły.

Dodatkowo:
 Pod tym adresem znajdziesz informacje o liczbie godzin z poszczególnych przedmiotów
w różnych typach szkół:
https://www.nowaera.pl/oferta-edukacyjna/reforma/szkola-ponadpodstawowa/reformaoswiatowa
 W tym miejscu przejrzysz Informator o szkołach ponadpodstawowych z całego województwa
wielkopolskiego:
http://rekrutacja.ko.poznan.pl/przegladanie

KROK CZWARTY – POZNAJ ZASADY REKRUTACJI

Odliczamy – marzec, kwiecień, maj i… od 11 maja do 23 czerwca masz czas na złożenie Wniosku
o przyjęcie do szkoły. Zapoznaj się ze zgromadzonymi tu informacjami. Część z nich będziemy na
bieżąco aktualizować - w miarę pojawiania się odpowiednich wytycznych ze strony instytucji
odpowiedzialnych za rekrutację.

PAMIĘTAJ, by równolegle do tych kroków znaleźć czas na naukę
i przygotowanie się do egzaminu ósmoklasisty – Twoje oceny na świadectwie
i wyniki egzaminu są procentowo najistotniejszą „przepustką” podczas rekrutacji.
Przeszedłeś wszystkie kroki przygotowawcze. Jesteś gotowy. Powodzenia 
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