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Aby podjąć najtrafniejszą decyzję o wyborze szkoły ponadpodstawowej, 
zbierz informacje w czterech kluczowych obszarach:

Jakie są Twoje zainteresowania, 
uzdolnienia, umiejętności, cechy 
charakteru, samoocena, wartości, 
stan zdrowia?

Jakie typy szkół masz do wyboru?
Czym szkoły różnią się między sobą?
Jaką ofertę (klasy, profile, zawody) 
mają szkoły, które Cię interesują?

Jakie zawody możesz wybrać?
Czego wymaga od Ciebie  

konkretny zawód?
Do jakich zawodów masz 

predyspozycje? 
Jakich przedmiotów zawodowych 

będziesz się uczyć?

Gdzie odbywa się rekrutacja 
elektroniczna?

Jak dobrze przeliczyć punkty?
Jak stworzyć swój ranking szkół?

Jakie są terminy i zasady rekrutacji?

POZNAJ SIEBIE

POZNAJ SZKOŁY

POZNAJ ZAWODY

POZNAJ ZASADY
REKRUTACJI
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2

KROK
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4



KROK 1: POZNAJ SIEBIE
Obszar wiedzy o sobie jest punktem wyjścia do trafnego wyboru szkoły 
ponadpodstawowej. 

Nie wiesz, od czego zacząć? Zainspiruj się naszymi krótkimi filmami z serii „Jak 
poznać siebie”. Zapraszamy w nich do przyjrzenia się sobie i wykonani ćwiczeń, 
dzięki którym określisz swoje wartości, poznasz swój typ temperamentu  
i dowiesz się, jak budować samoocenę w oparciu o mocne strony.

Kliknij grafikę, 
by obejrzeć wideo.

https://youtu.be/iz4ZjC_zY8k

https://youtu.be/votWmwHN53E

https://youtu.be/iz4ZjC_zY8k
https://youtu.be/votWmwHN53E


https://youtu.be/-8ck4BTzMtg

POZNAJ SWÓJ STAN ZDROWIA

Konieczne jest, abyś znała/znał swój stan fizyczny i zdrowotny, przebyte 
choroby oraz skłonności do nich. By się tego dowiedzieć, skontaktuj się  
z lekarzem rodzinnym, a w dalszej kolejności z lekarzem medycyny pracy.

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

W kontekście wyboru 

przyszłego zawodu stan 

zdrowia ma duże znaczenie, 

bo każde stanowisko pracy 

wymaga innych predyspozycji, 

również tych zdrowotnych.

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


WYKONAJ TESTY PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

W poznaniu siebie mogą wesprzeć Cię różne testy. Wiele z nich jest dostępnych 
online i bezpłatnie. Pomogą Ci one określić swoje zainteresowania oraz 
wartości zawodowe.

PAMIĘTAJ: 
WYNIKI TESTÓW NIE DAJĄ GOTOWYCH ROZWIĄZAŃ.

Po wejściu na stronę kliknij w przycisk  „Przystąp do testu predyspozycji 
zawodowych”, a potem wybierz opcję  „wersja standardowa”.

http://www.e-zamek.pl

ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE

TEST OSOBOWOŚCI 

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

TEST „KOTWICE KARIERY, CZYLI WARTOŚCI PRACY”

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

DODATKOWE TESTY

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


Mogą natomiast wskazać wyróżniające się obszary zawodowe i podpowiedzieć, 
w jakim kierunku masz szansę rozwinąć swój potencjał. Mogą pomóc Ci 
zastanowić się nad tym, co jest dla Ciebie ważne w życiu, szkole i przyszłej pracy.
 
Dlatego po zrobieniu testu zapisz wyniki na komputerze lub wydrukuj je  
i przeanalizuj, zadając sobie trzy pytania:

Z czym się zgadzam? Co do mnie pasuje?  

Z czym się nie zgadzam? Co do mnie nie pasuje? 

Co mnie zaskoczyło? Czego nie jestem pewna/pewny? – Porozmawiaj  
o tym z bliską osobą.

Sprawdź też inne pytania, na które warto sobie odpowiedzieć przed wybraniem 
szkoły i zawodu: https://www.cdzdm.pl/PL-H490

ZAPISZ PONIŻEJ NAJWAŻNIEJSZE PRZEMYŚLENIA I WNIOSKI

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


KROK 2: POZNAJ ZAWODY
Zbierz informacje o zawodach. Zastanów się i wybierz ten, który będzie dla 
Ciebie źródłem satysfakcji. Zanim dokonasz ostatecznego wyboru, sprawdź, 
czy wybierasz zawód w oparciu o wiedzę czy tylko o wyobrażenia o nim. Często 
nasze wyobrażenia na dany temat nie odpowiadają rzeczywistości i faktom – 
mogą być zatem źródłem błędnych decyzji!

Wyszukaj zawody, których możesz się uczyć w szkołach ponadpodstawowych  
w aglomeracji poznańskiej.

WYSZUKIWARKA ZAWODÓW

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

Poznaj historie uczniów, którzy ukończyli poznańskie szkoły ponadpodstawowe.

OPOWIEŚCI ABSOLWENTÓW

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

MAPA KARIER

https://www.mapakarier.org/

Przeczytaj szczegółowy opis 680 zawodów oraz narzędzie „Filtr preferencji” 
pozwalające ułożyć te zawody w kolejności od najbardziej do najmniej 
odpowiadających Twoim upodobaniom.

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

INFORMATOR O ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO

Znajdziesz w nim szczegółowe opisy 219 zawodów (podzielonych na 32 branże), 
których możesz się uczyć w technikach oraz branżowych szkołach w Polsce.

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


Obejrzyj film o kwalifikacjach zawodowych i dowiedz się, czym są, gdzie je 
zdobyć i jak za ich pomocą zbudować swoją karierę zawodową.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Tu znajdziesz przykłady, jak zdobyć 
kwalifikacje w poszczególnych 
zawodach.

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

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

ZESTAWIENIE ZAWODÓW W POZNANIU ORAZ POWIECIE 
POZNAŃSKIM
Sprawdź zestawienie zawodów nauczanych w technikach oraz branżowych 
szkołach I stopnia w roku szkolnym 2022/2023.

https://youtu.be/_gzTsyZ3deg

Jak już pewnie wiesz,  zawody dzielą się na  jedno- i dwukwalifikacyjne. 

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


Obejrzyj filmy przedstawiające wybrane zawody szkolnictwa branżowego.

FILMY OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI

www.youtube.com/user/koweziu/videos

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

EGAZAMINY ZAWODOWE
Zapoznaj się z informacjami na temat egzaminów zawodowych – podstawa 
programowa, informatory, wyniki, sprawozdania, przykładowe zadania.

WYPISZ ZAWODY, KTÓRE WYDAJĄ CI SIĘ INTERESUJĄCE

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


SCHEMAT SZKOLNICTWA:

SZKOŁA WYŻSZA

SZKOŁA POLICEALNA
– DLA DOROSŁYCH

BRANŻOWA
SZKOŁA

II STOPNIA
2 LATA

BRANŻOWA
SZKOŁA

I STOPNIA
3 LATA

TECHNIKUM
5 LAT

LICEUM
4 LATA

LICEUM DLA
DOROSŁYCH

SZKOŁA
PODSTAWOWA

8 LAT

+ KWALIFIKACYJNE
KURSY ZAWODOWE

DLA DOROSŁYCH

KROK 3: POZNAJ SZKOŁY
Wiedza o typach szkół ułatwi Ci wybór szkoły odpowiedniej dla Ciebie. Z niżej 
zamieszczonej infografiki dowiesz się, jak wygląda system edukacji w Polsce, 
jakie szkoły ponadpodstawowe masz do wyboru i co możesz po nich robić.



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

SERIA WIDEO „JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ PO PODSTAWÓWCE”

Przygotowaliśmy dla Ciebie sześć krótkich filmów, dzięki którym poznasz  
szkoły. Wszystkie mają polskie i ukraińskie napisy.

ZESZŁOROCZNA OFERTA SZKÓŁ

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

Sprawdź zestawienie zeszłorocznej oferty liceów ogólnokształcących, techników  
i branżowych szkół I stopnia (wraz z progami punktowymi).

NOWA OFERTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

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

Poznaj ofertę liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia 
na rok szkolny 2022/2023. Po kliknięciu w nazwę klasy znajdziesz szczegółowe 
opisy, nauczane przedmioty oraz wymagania.

Pamiętaj, że nie wszystkie szkoły biorą udział w elektronicznym naborze! Listę 
szkół spoza naboru elektronicznego znajdziesz w kroku 4: O REKRUTACJI.

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


Zachęcamy Cię do sprawdzania informacji:

na stronach internetowych oraz na Facebooku i Instagramie wybranych szkół, 

podczas drzwi otwartych szkół.

POZNAJ WYBRANE SZKOŁY JESZCZE LEPIEJ

Poznaj terminy drzwi otwartych w poznańskich szkołach ponadpodstawowych! 

LISTA DRZWI OTWARTYCH

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

Jeśli nadal masz za mało informacji potrzebnych do wyboru odpowiedniej 
szkoły, sprawdź zestawienie zawierające średnie wyniki egzaminu maturalnego 
uzyskane przez uczniów poznańskich liceów ogólnokształcących oraz 
techników. Dane zostały zaczerpnięte z raportu opublikowanego przez 
Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

WYNIKI MATUR 

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

WYPISZ SZKOŁY, KTÓRYCH WYBÓR ROZWAŻASZ



LISTA DRZWI OTWARTYCH

KROK 4: POZNAJ ZASADY 
REKRUTACJI
Poniżej znajdziesz informacje, które pomogą Ci sprawnie przejść przez proces 
rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Sprawdź, za co otrzymasz punkty w procesie rekrutacji.

Ile punktów możesz maksymalnie uzyskać za egzamin ósmoklasisty? 

Z których przedmiotów oceny będą się liczyć?

Za jakie inne aktywności i osiągnięcia możesz otrzymać punkty dodatkowe?

ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW

https://youtu.be/2J09meXhx0g

Sprawdź, jak stworzyć 
swój ranking szkół 

ponadpodstawowych.

https://youtu.be/2J09meXhx0g


 

REKRUTACJA DO LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKÓW ORAZ BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA -  
ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

2022/2023 1 

LAUREACI lub FINALIŚCI ogólnopolskich  olimpiad przedmiotowych lub LAUREACI konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  
lub ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności - art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

                                                           
1Dokument przygotowano w oparciu o: 
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.). 

OCENIANE KRYTERIUM  PUNKTACJA ŁĄCZNIE 

WPIS NA ŚWIADECTWIE 

OCENY Z PRZEDMIOTÓW    

Język polski 

Ocena: 
 celująca – 18 punktów 
 bardzo dobra – 17 punktów 
 dobra – 14 punktów 
 dostateczna – 8 punktów 
 dopuszczająca – 2 punkty 
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Matematyka  

Pierwszy punktowany przedmiot  
ustalony przez  dyrektora szkoły 
 
W przypadku klas dwujęzycznych będzie to ocena z języka obcego nowożytnego  
(uwzględnia się ocenę wyższą) 

Drugi punktowany przedmiot  
ustalony przez dyrektora szkoły  

DODATKOWA AKTYWNOŚĆ LUB OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA   

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 punktów 
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w
 

Angażowanie się w aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  
w szczególności w formie wolontariatu. 3 punkty 

UZYSKANIE WYSOKICH MIEJSC W ZAWODACH WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH, 
SPORTOWYCH 

  

Szczegółowe informacje dotyczące zawodów uwzględnianych w postępowaniu 
rekrutacyjnym zawarte są w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 
z dnia 28 lutego 2022 r.   

 
1 – 18 punktów  

 m
ax

  1
8 

pu
nk

tó
w

 
WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

 J. POLSKI  (100% x 0,35 = 35 pkt.) 
 
 MATEMATYKA (100% x 0,35 = 35 pkt.) 
 
 J. OBCY NOWOŻYTNY (100% x 0,30 = 30 pkt.) 

 
do 35 punktów 

 
do 35 punktów 

 
do 30 punktów 
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MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA 200 



Większość szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim 
prowadzi rekrutację elektroniczną. Ofertę dla absolwentów szkół podstawowych 
znajdziesz na stronie naboru. Będą się też na niej pojawiać zasady rekrutacji, 
instrukcja składania wniosku oraz dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji.

STRONA NABORU

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

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

SZKOŁY SPOZA NABORU

Część szkół ponadpodstawowych z Poznania nie uczestniczy w naborze 
elektronicznym. Listę szkół, które mają odrębny system rekrutacji, znajdziesz 
tutaj:

Nie wiesz, ile szkół możesz wybrać, jak wypełnić wniosek i przesłać go do szkoły 
ani do kiedy masz na to czas? Wszystkie te informacje znajdziesz na stronie:

ZASADY REKRUTACJI

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

Możesz też skorzystać z kalkulatora punktów rekrutacyjnych dostępnego online.

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

KALKULATOR PUNKTÓW

O zasady rekrutacji warto 
zapytać też wychowawcę 

lub nauczyciela doradztwa zawodowego. 
W razie wątpliwości  

możesz zadzwonić do 
nas



 

 

 

 
 
 

 
 

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. 

START REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
Start składania wniosków  
 
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 
skierowania na badania lekarskie 
 
Egzamin Ósmoklasisty 

język polski 
matematyka 
język obcy nowożytny  
 
Koniec składania wniosków do klas dwujęzycznych, 
międzynarodowych, sportowych i wojskowych  
 
Sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, 
próby sprawności fizycznej  
 
Koniec składania wniosków 
Wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji 
językowych, prób sprawności fizycznej  
 
Koniec roku szkolnego 
Start dostarczania dokumentów, składnia wniosków i nanoszenia  
w nich zmian 
 
Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 
ogłoszenie wyników na wyniki.edu.pl 
wydanie zaświadczeń 
 
Koniec dostarczania dokumentów, składania wniosków i 
nanoszenia w nich zmian  
 
Ogłoszenie kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych 
Start potwierdzenia woli przyjęcia 
 
Koniec potwierdzenia woli przyjęcia  
 
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  
 
Opublikowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty informacji 
o liczbie wolnych miejsc  

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. 



W tym miejscu można znaleźć informacje przydatne dla uczniów  
z doświadczeniem migracji, którzy zamierzają kontynuować naukę  
w polskiej szkole:

INFORMACJE DLA CUDZOZIEMCÓW  
I OSÓB POWRACAJĄCYCH

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

SPRAWDŹ TEŻ:

27 kwietnia 2022 r. – VI Młodzieżowe Forum dobrych praktyk

14 maja 2022 r. – webinar o zasadach rekrutacji

Każdy pierwszy wtorek miesiąca o g. 20:00 na Facebooku – Live Q&A 

„Dwa Kwadranse z Doradcami”

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA ORGANIZOWANE  
PRZEZ CDZDM:

Obserwuj nas na 
Facebooku @cdzdm, 

aby być na bieżąco.

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


BĄDŹMY W KONTAKCIE

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

