
           TRAFNY WYBÓR SZKOŁY  
 

               PRZYSZŁOŚCIĄ TWOJEGO  

                                  DZIECKA 

 Opracowanie: Janusz Suszyna - Wydział Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Sandomierzu 

                         dla doradców zawodowych Powiatu Sandomierskiego 



Szkoła Podstawowa 

BS I stopnia 

3 lata 

Technikum 
5 lat 

4 lata 

Liceum 
Ogólnokształcące BS II stopnia 

2 lata 

MATURA 

Studia magisterskie 

1) Studia licencjackie 

2) Studia inżynierskie 

Studia magisterskie 

STUDIA DOKTORANCKIE 



 KRYTERIA WYBORU SZKOŁY ????? 



 KRYTERIA WYBORU SZKOŁY ????? 

- łatwa szkoła, 

- wolność od domu rodzinnego, 

- moda/opinia rówieśników, 

- spełnienie ambicji rodziców, 

- prestiż szkoły/kadra szkoły, 

- dobry zawód/ekonomiczne, 

- perspektywy dla zawodu, 

- zainteresowania/hobby,  

- tradycje rodzinne, 

- potrzeby rynku pracy, 

- potencjał intelektualny i predyspozycje. 



                 

Kto decyduje o wyborze 

kierunku kształcenia  ????? 

 

 



                 

Kto decyduje o wyborze 

kierunku kształcenia  ????? 
 

- zainteresowany ? 

- rodzice lub opiekunowie ? 

- nauczyciel/szkoła ? 

- sponsor ? 

- autorytet ? 

- sympatia ? 

- koleżanki i koledzy ?  



Udział uczniów szkół ogólnokształcących i zawodowych  

w szkołach Powiatu Sandomierskiego 

60%
40%

Ogólnokształcące Zawodowe

Parytet oczekiwany 

47%

53%

Ogólnokształcące
Zawodowe

W sandomierskim ogółem 2015/16  

38%

62%

Ogó lnokształ cące
Zawodowe

I klasy  2015 

43%

57%

Ogólnokształcące
Zawodowe

I klasy 2016  I klasy  2020  

56% 44%

Ogólnokształcące Zawodowe



Struktura jakościowa uczniów I klas 

na podstawie egzaminu ósmoklasisty 
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Średnio 97 pkt 



Kierunki rynkowe  
i przykładowe oferty kształcenia zawodowego 

1. Kierunki teleinformatyczne:  
    - T. informatyk – ZSE,  

    - T. informatyk specjalność: e-sport - ZSTiO, 

    - T. grafik i poligrafii cyfrowej – ZSE, 

    - T. programista – ZSE, 

3. Zawody biznesowe/przedsiębiorczość: 
    - T. ekonomista/handlowiec – ZSE, 

    - T. logistyk – ZSE. 

    - T. mech. rolnictwa i agrotroniki – ZSCKR, 

    - T. ogrodnik – ZSCKR, 

    - T. rolnik – ZSCKR, 

4. Zawody usługowe: 
    - T. hotelarstwo – ZSGiH, 

    - T. żywienie i usługi gastronomiczne – ZSGiH, 

    - T. organizacji turystyki – ZSGiH, 

    - T. usług kelnerskich – ZSGiH, 

    - T. robót wykończeniowych w budownictwie sp. aranżacja wnętrz – ZSTiO, 

    - T. fryzjer – ZSTiO, 

    - T. pojazdów samochodowych – ZSTiO, 

    - T. architektury krajobrazu – ZSCKR, 

    - T. weterynarii – ZSCKR. 

 

70 PKT 



Na poziomie Branżowej Szkoły I stopnia 
– przygotowanie zawodowe 

► cukiernik – ZSGiH, ZSE(dualne), 

► kucharz – ZSGiH, 

► kelner – ZSE(dualne) 

► piekarz – ZSE (dualne), 

► sprzedawca – ZSE(dualne), 

► ogrodnik – ZSCKR, 

► fryzjer – ZSE(dualne), 

► stolarz – ZSE(dualne), MOW, 

► magazynier logistyk – ZSE(dualne), 

► monter zabudowy i robót wykończ. w budownictwie – ZSTiO, MOW, 

► mechanik-monter maszyn i urządzeń – ZSE(dualne), 

► mechanik pojazdów samochodowych – ZSTiO, ZSE(dualne),  

► mechanik-operator poj. I maszyn roln – ZSCKR, 

► operator maszyn przem. przetwórczego – ZPO Koprzywnica.  

MOW – tylko z orzeczeniem „niedostosowanie społeczne” 



6. Ogólnokształcące (min 100 pkt), 

    nie dają zawodu 

    - I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu 

     profil: politechniczny, ekonomiczno-menedżerski, przyrodniczo-medyczny, humanistyczno-prawniczy 

 

   - II LO w Sandomierzu,  
          profil: matematyczno-fizyczny, biologiczno-chemiczny, humanistyczny, 

   - LO przy ZSGiH profil: podstawy wojskowości i ratownictwa medycznego, 

   - LO w Klimontowie.  

   - LO w Koprzywnicy 

   - LO w Chobrzanach 

   - KLO w Sandomierzu 

 

Brak zdanej matury w LO  

to potencjalny bezrobotny.    

 

I dalej nie 

wiem co w 

życiu chcę 

robić. 



Dualny System Kształcenia 
1) teoria/praktyka; 50/50,  

2) Umowa o pracę (I-155 zł, II-194 zł, III-249 zł) 

 

 Zalety: 

1) Nauka w zawodach przydatnych na rynku, 

2) Nabywanie umiejętności społecznych w trakcie 

praktycznej nauki zawodu, 

3) Zatrudnienie na podstawie Kodeksu Pracy, 

4) Możliwość śledzenia nowych technologii, 

5) Drożność systemu kształcenia, 

6) Uzyskanie kwalifikacji czeladniczych uznanych na rynku 

europejskim (+Europass) 
 

Andrzej Pakos – kierownik biura Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Sandomierzu, 

Piotr Prędota – dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach. 



System naboru elektronicznego - harmonogram 
od 17 maja do 2 sierpnia 2021 

 

 

1► wejdź na stronę: https://nabor.pcss.pl/sandomierz 

2► wpisz wymagane dane osobowe we wniosku. Po wypełnieniu wniosku 
otrzymasz login i hasło, które należy wydrukować i zachować. 

3► wybierz szkołę, do której chcesz się dostać. Po zarejestrowaniu możesz 
dokonać wyboru max. trzech szkół ponadpodstawowych, a w nich dowolną 
liczbę klas. 

      Przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół ale konkretną szkołę np.: 
Technikum nr x w Zespole Szkół Y.  

      Przez klasę należy rozumieć profil/zawód. 

      Pamiętaj, że lista preferencji jest to lista wszystkich klas, do których chcesz 
kandydować. Na pierwszym miejscu wybierz tę klasę w szkole, w której 
najbardziej chciałbyś się uczyć i odpowiada ona Twoim predyspozycjom i 
oczekiwaniom. 

4► Wydrukuj wniosek rekrutacyjny !!! 

5► Podpisz wniosek. Kandydat oraz rodzic lub opiekun prawny kandydata, 
podpisuje własnoręcznie piórem lub długopisem wypełniony wniosek. 







Harmonogram naboru do szkół 

ponadpodstawowych 
 

6► W terminie od 17 maja do 21 czerwca, do godz. 15.00 złóż podpisany 
wniosek tylko w szkole pierwszego wyboru tj. wskazanej na pierwszym 
miejscu na liście preferencji we wniosku. Złożenie wniosku jest równoznaczne 
z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, 
wymienionych we wniosku. 

     Pamiętaj!!!! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki 
mogą być przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

7► Dostarcz do wybranej szkoły świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.         
Masz na to czas od 25 czerwca do 14 lipca, do godz. 15.00. 

 

8► Sprawdź listę. 22 lipca, będą dostępne listy kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych do szkoły (w szkole lub na stronie internetowej szkoły). 

 

9►Potwierdź chęć podjęcia nauki. Jeśli Twoje nazwisko i imię znajduje się na 
liście osób zakwalifikowanych, to od 23 do 30 lipca, do godz. 15.00 potwierdź 
swoją wolę podjęcia nauki w wybranej szkole, składając w niej oryginały 
dokumentów: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o 
wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 



Harmonogram naboru do szkół 

ponadpodstawowych 
  

10►Sprawdź listę. 2 sierpnia, do godz. 14.00 szkoły opublikują listy osób 
przyjętych i nieprzyjętych.     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych 
będą opublikowane na tablicy 
ogłoszeń na terenie wybranej 
szkoły oraz na jej stronie 
internetowej. 

 

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie 
zostaną przyjęci do szkół w postępowaniu rekrutacyjnym, od 3 sierpnia do 
23 sierpnia będzie prowadzona przez komisje rekrutacyjną szkoły 
rekrutacja uzupełniająca. Będzie dotyczyła przyjęć tylko na wolne miejsca. 

 


