
Strony internetowe przydatne w wyborze szkoły ponadpodstawowej: 
 

Poniżej znajdziesz listę stron internetowych, które mogą być bardzo przydatne przy wyborze 

szkoły ponadpodstawowej. 

Sprawdź koniecznie! 

 

 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
Informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 

Rekrutacja – Kuratorium Oświaty w Poznaniu (ko.poznan.pl)  
 

 

Informacje o konkursach i olimpiadach 

Konkursy, olimpiady, turnieje – Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym na rok szkolny 2022//23 

Aktualności – Kuratorium Oświaty w Poznaniu (ko.poznan.pl) 
 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza  
Informacje na temat nauki zawodu w rzemiośle  

Nauka zawodu (irpoznan.com.pl) 
 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
Raport dot. wyników egzaminu zawodowego 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - Raporty (oke.poznan.pl) 
 

 

www.waszaedukacja.pl  
Wyszukiwarka i katalog szkół (różne kategorie wyszukiwania, m.in. przedmioty rozszerzone, 

zawody, języki obce) – dotyczy szkół z całej Polski, w tym również kierunków studiów 

wyższych 

 

www.dokariery.pl  
Strona prowadzona przez OHP (Ochotnicze Hufce Pracy), gdzie znajdziesz informacje dot. 

m.in. nauki zawodu w ramach OHP, a także doradztwa zawodowego 

 

www.zawodowcy.poznan.pl  
Strona kampanii promującej kształcenie w zawodzie Szacun dla zawodowców, której 

zwieńczeniem jest coroczna Arena zawodów. Tu znajdziesz m.in. spis wszystkich 

poznańskich techników i branżowych szkół I stopnia, relacje z wydarzeń dotyczących 

kształcenia w zawodach w różnych szkołach. 

 

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji - Projekty programów nauczania. Tu możesz sprawdzić, jak 

będzie wyglądać rozkład zajęć w technikum czy branżowej szkole I stopnia oraz jak będą 

nazywać się przedmioty zawodowe i czego będzie dotyczyć nauka.  

Podstawy programowe kształcenia w zawodach - 2021 

Projekty programów nauczania zawodu 2019 
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INFORMATOR O ZAWODACH – Informator zawiera szczegółowy opis 219 zawodów, 

podzielonych na 32 branże. Adresatami publikacji są uczniowie szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych, ale także osoby dorosłe. 

 

Krótkie filmiki o zawodach.  
 

www.mapakarier.org 
Na tej stronie znajdziesz opisy różnych zawodów (Ścieżki kariery, Miasto zawodów, 

formularz preferencji) oraz zapoznasz się z różnymi informacjami związanymi z 

planowaniem kariery.  

 

www.barometrzawodow.pl  
Roczna prognoza zapotrzebowania w różnych zawodach (tzw. zawody deficytowe, 

nadwyżkowe, zrównoważone). www.wynagrodzenia.pl/moja-placa – informacje o zarobkach 

w różnych zawodach, ponadto ciekawe infografiki dotyczące wynagrodzeń 

 

www.perspektywy.pl 
Informacje o maturze, kierunkach studiów, uczelniach, ponadto rankingi liceów, techników 

(ogólnopolskie i wojewódzkie) 
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