
МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ДОВІДНИК

www.cdzdm.pl

ВОСЬМИКЛАСНИКА

ЩОДО ВИБОРУ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Автори:
Magdalena Borak

Simona Marszałek
Julianna Nowicka

Anna Sikorska
Aleksandra Sznajger
Karolina Trochowska



Щоб прийняти найбільш обґрунтоване рішення щодо вибору старшої 
школи, збери інформацію за чотирма ключовими напрямками:

Які твої інтереси, таланти, навички, 
риси характеру, самооцінка, 
цінності, стан здоров’я?

Які типи шкіл можеш обрати?
Чим школи відрізняються одна 
від одної? Яка пропозиція (класи, 
профілі, професії) у школах тебе 
цікавлять?

Які професії можеш обрати?
Що вимагає від тебе конкретна 

професія?
До яких професій ти схильний/

схильна?
Які предмети по професії ти будеш 

вивчати?

Де відбувається електронний набір?
Як правильно розрахувати бали?

Як тобі створити свій шкільний 
рейтинг?

Які терміни та правила вступу?

ПІЗНАЙ СЕБЕ

ДІЗНАЙСЯ ПРО ШКОЛИ

ДІЗНАЙСЯ ПРО ПРОФЕСІЇ

ДІЗНАЙСЯ ПРО 
ПРАВИЛА ВСТУПУ

КРОК 
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КРОК 1: ПІЗНАЙ СЕБЕ
Сфера знань про себе є відправною точкою для правильного вибору 
старшої школи.

Не знаєш, з чого почати? Надихайся нашими короткометражними фільмами 
із серії «Як пізнати себе». Ми запрошуємо поглянути на себе та виконати 
вправи, які дозволять тобі визначити свої цінності, дізнатися свій тип 
темпераменту та навчитися формувати самооцінку на основі сильних сторін.

Натисни на картинку, 
щоб переглянути відео.

https://youtu.be/iz4ZjC_zY8k

https://youtu.be/votWmwHN53E



https://youtu.be/-8ck4BTzMtg

ДІЗНАЙСЯ ПРО СТАН СВОГО ЗДОРОВ’Я

Обов’язково необхідно знати свій фізичний стан та стан здоров’я, 
перенесені хвороби та свою схильність до них. Щоб дізнатися про це, 
звернись до сімейного лікаря, а потім до лікаря з медицини праці.

Усі наші відео цієї серії мають українські та російські субтитри.
Переглянь інструкції, якщо ти не знаєш, як їх увімкнути:
https://youtu.be/YnU79Ix7W94

https://www.cdzdm.pl/PL-H491

У контексті вибору 

майбутньої професії велике 

значення має стан здоров’я, 

адже кожна робота має різні 

особливості, у тому числі для 

здоров’я.

https://youtu.be/-8ck4BTzMtg
https://youtu.be/YnU79Ix7W94
https://www.cdzdm.pl/PL-H491


ПРОЙДИ ТЕСТИ НА ПРОФЕСІЙНУ СХИЛЬНІСТЬ

Різні тести можуть допомогти тобі пізнати себе. Багато з них - у вільному  та 
безкоштовному доступі в Інтернеті. Вони допоможуть тобі визначити свої 
інтереси та професійні цінності.

ПАМ’ЯТАЙ:
РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ НЕ ДАЮТЬ ГОТОВИХ  
РІШЕНЬ.

Після входу на веб-сайт натисни на кнопку «Пройти професійний тест 
на схильність» („Przystąp do testu predyspozycji zawodowych”), а потім 
вибери варіант «стандартна версія» („wersja standardowa”).

http://www.e-zamek.pl

ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ

ТЕСТ ОСОБИСТОСТІ

https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci  

ТЕСТ «ЯКОРІ КАР’ЄРИ, ТОБТО ЦІННОСТІ РОБОТИ» 
(„KOTWICE KARIERY, CZYLI WARTOŚCI PRACY”)

https://www.pracowniatestow.com/testy/coaching-kariery-5.html

ДОДАТКОВІ ТЕСТИ

https://www.cdzdm.pl/PL-H488

http://www.e-zamek.pl
https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci  
https://www.cdzdm.pl/PL-H488


Однак вони можуть вказати характерні професійні сфери та підказати 
напрямок, у якому у тебе є шанс розвинути свій потенціал. Вони можуть 
допомогти замислитися над тим, що важливо для тебе в житті, школі та 
майбутній роботі.

Тому після проходження тесту збережи результати на своєму комп’ютері або 
роздрукуй їх і проаналізуй, задавши собі три запитання:

З чим я згоден/згодна? Що мені підходить?

З чим я не згоден/згодна? Що мене не влаштовує?

Що мене здивувало? У чому я не впевнений/невпевнена? - 
Поговори про це з близькою людиною.

Перевір також інші питання, на які потрібно відповісти перед вибором 
школи та професії: https://www.cdzdm.pl/PL-H490

НАПИШИ НАЙВАЖЛИВІШІ ДУМКИ ТА ВИСНОВКИ НИЖЧЕ

https://www.cdzdm.pl/PL-H490


КРОК 2: ДІЗНАЙСЯ ПРО ПРОФЕСІЇ
Збери інформацію про професії. Подумай і вибери ту, яка буде для тебе 
джерелом натхнення. Перш ніж зробити остаточний вибір, перевір, чи 
обираєш ти професію на основі знань чи лише уявлень про неї. Часто наші 
уявлення про ту чи іншу тему не відповідають дійсності та фактам – вони 
можуть стати джерелом неправильних рішень!

Пошук професій, які можна вивчати в старших школах Познанської 
агломерації.

ПОШУК РОБОТИ

https://www.cdzdm.pl/PL-H147/zawody.html

Дізнайся історії учнів, які закінчили старші школи в Познані.

РОЗПОВІДІ ВИПУСКНИКІВ

https://www.cdzdm.pl/PL-H551

КАР’ЄРА

https://www.mapakarier.org/

Ознайомся з докладним описом 680 професій та скористайся інструментом 
«Фільтр уподобань» („Filtr preferencji”), який дозволяє розташувати професії 
в порядку, який найбільше чи найменше відповідає твоїм уподобанням.

https://doradztwo.ore.edu.pl/informator-o-zawodach-szkolnictwa-
branzowego

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОФЕСІЙНУ ОСВІТУ
Знайдеш тут детальні описи 219 професій (поділені на 32 галузі), які ти 
можеш вивчати в техніках та професійно-технічних училищах (szkoły 
branżowe) Польщі.

https://www.mapakarier.org/
https://doradztwo.ore.edu.pl/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego
https://doradztwo.ore.edu.pl/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego


Переглянь відео про професійні кваліфікації та дізнайся, що це таке, де їх 
отримати та як за допомогою них побудувати свою кар’єру.

ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ

Ось кілька прикладів того, як 
отримати кваліфікацію для певних 
професій.

https://www.cdzdm.pl/PL-H514

https://www.cdzdm.pl/PL-H574

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ У ПОЗНАНІ ТА ПОЗНАНСЬКОМУ 
ПОВІТІ

Ознайомся з переліком професій, яким навчаються в технікумах та 
професійно-технічних училищах (szkoły branżowe ) І ступеня у 2022/2023 
навчальному році.

https://youtu.be/_gzTsyZ3deg

Як ти вже знаєш,  в професіях існують  одиночні та подвійні кваліфікації.

https://youtu.be/_gzTsyZ3deg
https://youtu.be/-8ck4BTzMtg


Переглянь відео, які представляють окремі професії професійно-технічної 
освіти.

ФІЛЬМИ ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ОСВІТИ

www.youtube.com/user/koweziu/videos

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/ 

ЕКЗАМЕНИ З ПРОФЕСІЇ

Ознайомся з інформацією про іспити з професії – основний навчальний план, 
посібники, результати, звіти, зразки завдань.

ВКАЖИ ПРОФЕСІЇ, ЯКІ ЗДАЮТЬСЯ ТОБІ ЦІКАВИМИ

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/ 


СХЕМА ОСВІТИ:

УНІВЕРСИТЕТ

ПОЛІЦЕАЛЬНА ШКОЛА
ДЛЯ ДОРОСЛИХ 

ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНА ШКОЛА 

ІІ СТУПЕНЮ 
2 РОКИ 

ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНА  

ШКОЛА  
І СТУПЕНЯ 

3 РОКИ 

ТЕХНІКУМ
5 РОКІВ 

ЛІЦЕЙ 
4 РОКИ

ЛІЦЕЙ ДЛЯ 
ДОРОСЛИХ 

НЕПОВНА СЕРЕДНЯ 
ШКОЛА 
8 РОКІВ

+ КВАЛІФІКАЦІЙНІ 
ПРОФЕСІЙНІ КУРСИ 

ДЛЯ ДОРОСЛИХ 

КРОК 3: ДІЗНАЙСЯ ПРО ШКОЛИ
Знання про типи шкіл допоможе вибрати правильний для тебе навчальний 
заклад. З наведеної нижче інфографіки ти дізнаєшся, як виглядає система 
освіти в Польщі, які старші школи ти можеш обирати та що ти можеш робити 
після їх закінчення.



https://www.youtube.com/watch?v=4cZkfxmQUA8
&list=PLDusPfadugJeirB2anJC7sMxcuBvFk-lZ

ВІДЕО «ЯК ВИБРАТИ СТАРШУ ШКОЛУ»

Ми підготували для тебе шість короткометражних фільмів, завдяки яким 
ти познайомишся зі школами. Усі відео мають польські та українські 
субтитри.

МИНУЛОРІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ  ШКІЛ

https://www.cdzdm.pl/PL-H536

Перевір перелік минулорічних пропозицій загальноосвітніх шкіл, технікумів 
та професійно-технічних училищ І ступеню (включаючи бали).

НОВА ПРОПОЗИЦІЯ СТАРШИХ ШКІЛ

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/ 

Дізнайся про пропозицію загальноосвітніх шкіл, технікумів та професійно-
технічних училищ І ступеню на 2022/2023 навчальний рік. Після натискання 
на назву класу ти знайдеш детальний опис, предмети та вимоги.

Пам’ятай, що не всі школи беруть участь в електронному наборі! Щоб знайти 
список шкіл без електронного зарахування, див. крок 4: ДІЗНАЙСЯ ПРО 
ПРАВИЛА ВСТУПУ.

https://www.youtube.com/watch?v=4cZkfxmQUA8&list=PLDusPfadugJeirB2anJC7sMxcuBvFk-lZ
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/ 


Пропонуємо тобі подивитися інформацію:

на веб-сайтах, у Facebook та Instagram вибраних шкіл,

на дні відкритих дверей шкіл.

ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО ОБРАНІ ШКОЛИ

Дізнайся дати відкритих дверей у старших школах Познані!

СПИСОК ДНІВ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

https://www.cdzdm.pl/PL-H620

Якщо у тебе все ще занадто мало інформації, необхідної для правильного 
вибору школи, перевір список середніх результатів іспиту, здобутих учнями 
ліцеїв та технікумів у Познані. Дані взято зі звіту, опублікованого Окружною 
екзаменаційною комісією в Познані (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna).

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКЗАМЕНІВ

https://www.cdzdm.pl/PL-H66

НАПИШИ ШКОЛИ, ЯКІ ТИ РОЗГЛЯДАЄШ



СПИСОК ДНІВ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

КРОК 4: ДІЗНАЙСЯ ПРО 
ПРАВИЛА ВСТУПУ

Нижче ти знайдеш інформацію, яка допоможе тобі без проблем проходити 
процес набору до старших шкіл.

Перевір,  які бали ти отримаєш в процесі рекрутації.

Скільки балів можна отримати за іспит у восьмому класі?

Які предмети будуть включені в оцінювання?

За які ще дії та досягнення ти можеш заробити додаткові бали?

ПРАВИЛА ПЕРЕВОДУ БАЛІВ

https://youtu.be/2J09meXhx0g

Перевір, як створити 
свій рейтинг 

старших шкіл.

https://youtu.be/2J09meXhx0g


 

ПРИЙОМ ДО ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЛІЦЕЇВ, ТЕХНІКУМІВ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩ І СТУПЕНЮ – ПРАВИЛА 
РОЗРАХУНКУ БАЛІВ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ СТАРШИХ ШКІЛ 

2022/2023 1 

ПЕРЕМОЖЦІ або ФІНАЛІСТИ загальнопольських олімпіад з предметів або ПЕРЕМОЖЦІ регіональних (o zasięgu wojewódzkim  
lub ponadwojewódzkim) конкурсів з предметів приймаються в першу чергу - ст. 132 Закону від 14 грудня 2016 року - Закон про 
освіту (Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)) 

                                                           
1Документ підготовлено на підставі: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737). 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.). 

КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ВСЬОГО 

ДАНІ ЗІ СВІДОЦТВА (ЗАКІНЧЕННЯ НЕПОВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ) 

ОЦІНКИ ПО ПРЕДМЕТАМ   

Польська мова 

Оцінки: 
 відмінно – 18 балів 
 дуже добре – 17 балів 
 добре – 14 балів 
 задовільно – 8 балів 
 допуск – 2 балів 

м
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 7
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ли
 

Математика 

Перший предмет, який оцінюється, визначається директором школи 
 
У випадку двомовних класів  це буде оцінка з сучасної іноземної мови 
(враховується вища оцінка)  

Другий предмет, який оцінюється,  визначається директором школи  

ДОДАТКОВІ АКТИВНОСТІ АБО ДОСЯГНЕННЯ КАНДИДАТА   

Атестат про закінчення навчання з відзнакою. 7 балів 
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Залучення до громадської діяльності, у тому числі на благо шкільного 
середовища, особливо у формі волонтерства. 

3 бали 

ОТРИМАННЯ ПЕРШИХ МІСЦЬ В ОЛІМПІАДАХ, АРТИСТИЧНИХ ТА СПОРТИВНИХ 
ЗМАГАННЯХ 

  

Детальну інформацію про професії, які враховуються при процедурі прийому, 
можна знайти в Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych від 28 
лютого 2022 року 

 
1 – 18 балів  
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РЕЗУЛЬТАТИ ЕКЗАМЕНУ 8го КЛАСУ 

• ПОЛЬСЬКА МОВА  (100% x 0,35 = 35 балів) 
 
• МАТЕМАТИКА (100% x 0,35 = 35 балів) 
 
• СУЧАСНА ІНОЗЕМНА МОВА  (100% x 0,30 = 30 балів) 

 
дo 35 балів 

 
дo 35 балів 

 
дo 30 балів 
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МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ, ЯКІ МОЖЛИВО ОТРИМАТИ КАНДИДАТУ 200 



Більшість старших шкіл у Познані та в Познанському повіті проводять 
електронний набір. З пропозицією для випускників незакінченої середньої 
школи можна ознайомитися на сторінці набору. На тій же сторінці також 
містяться правила вступу, інструкції подачі заявки та документи, необхідні в 
процесі найму.

СТОРІНКА  ВСТУПУ

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/

https://www.cdzdm.pl/PL-H446

ШКОЛИ ПОЗА ЕЛЕКТРОННИМ НАБОРОМ

Деякі навчальні заклади з Познані не беруть участі в електронному наборі. 
Список шкіл з окремою системою зарахування можна знайти тут:

Не знаєш, скільки шкіл можеш вибрати, як заповнити заявку та надіслати її до 
школи або коли дедлайн для цього? Всю цю інформацію ти можеш знайти на 
сайті:

ПРАВИЛА ВСТУПУ

https://www.cdzdm.pl/PL-H458

Ти також можеш скористатися онлайн-калькулятором підрахунку балів.

https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/

КАЛЬКУЛЯТОР БАЛІВ

Також варто  поцікавитися 
у вихователя про правила 

набору або у вчителя по 
кар’єрній консультації. 

Якщо сумніваєшся, можеш 
зателефонувати нам.



 

 

 

 
 
 

 
 

24.05. 
25.05. 
26.05. 

31.05. 

20.06. 
 

24.06. 

1.07. 
8.07. 

12.07. 

20.07. 

1.08. 

1-14.06. 

2.08. 

2-3.08. 

ПОЧАТОК НАБОРУ ДО СТАРШИХ ШКІЛ 
  Початок подачі заявок 

 
Видача направлення на медичне обстеження навчальним 
закладом, що надає професійно-технічну освіту  
 
Екзамен учня 8го класу 

польська мова 
математика  
сучасна іноземна мова 
 
Закінчення прийому заявок до двомовних, міжнародних, 
спортивних та військових класів  
 
Тести з мовних компетенцій, мовних схильностей, тести з 
фізичної підготовленості 
 
Закінчення подачі заявок  
Результати тестів з мовних компетенцій, мовних схильностей, 
тестів з фізичної підготовленості  
 
Кінець шкільного року  
Початок подачі документів, складання заявок і внесення змін  
 
 
Результати екзамену учня 8го класу  
Оголошення результатів на wyniki.edu.pl 
Видача сертифікату(zaświadczeńie) 
 

  Закінчення подачі документів, складання заявок і внесення 
змін  
 

Оголошення прийнятих та неприйнятих кандидатів  
Початок підтвердження бажання бути прийнятим  
 
 
Кінець підтвердження бажання бути прийнятим  
 
Оголошення списку прийнятих  та неприйнятих кандидатів  
 
Публікація начальником Великопольського відділу освіти 
(Kurator Oświaty) інформації про кількість вільних місць 

16.05. 
 

24.05. 
25.05. 
26.05. 

31.05. 
do 15:00 

20.06. 
do 15:00 

 
 24.06. 

1.07. 
8.07. 

12.07.  
do 15:00 

20.07. 
do 10:00 

1.08. 
do 15:00 

1-14.06. 

16.05.  
-25.07. 

2.08. 

2-3.08. 



Тут ти зможеш знайти корисну інформацію для учнів з міграційним досвідом, 
які мають намір продовжити навчання в польській школі:

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ, ЯКІ 
ПОВЕРТАЮТЬСЯ

https://www.cdzdm.pl/PL-H586/cudzoziemcy-i-powracajacy.html

ТАКОЖ ПЕРЕВІР:

27 квітня 2022 р. - VI Молодіжний форум добрих практик

14 травня 2022 року - вебінар про правила набору

Кожного першого вівторка місяця о 20:00 у Facebook - стрімінг Live 

Q&A “Dwa Kwadranse z Doradcami”

МАЙБУТНІ ПОДІЇ, ОРГАНІЗОВАНІ CDZDM:

Слідкуй за нами на 
Facebook @cdzdm, 

щоб бути в курсі 
новин.

https://www.facebook.com/cdzdm
https://www.facebook.com/cdzdm


БУДЬМО НА ЗВ’ЯЗКУ

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

ul. Działyńskich 4/5
61-727 Poznań
tel. 61 851 97 84   |   61 855 76 04

www.cdzdm.pl   |   cdzdm@cdzdm.pl

https://www.youtube.com/c/cdzdmpoznan

https://www.facebook.com/cdzdm

https://www.cdzdm.pl/
https://www.youtube.com/c/cdzdmpoznan
https://www.facebook.com/cdzdm

