
 

              

 

 

 

 

Drodzy Rodzice, 
 

zbliża się okres bardzo ważnych decyzji, które będą miały wpływ na przyszłość edukacyjno-

zawodową Waszych dzieci. Dlatego też, tak istotne jest, abyście Państwo wspierali swoje dzieci              

w optymalnym wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Wiele czynników determinuje jego trafność, m.in. 

wiedza na temat własnych  predyspozycji  i preferencji zawodowych. W związku z tym na terenie szkół 

podstawowych w Legnicy zostały przeprowadzone  badania przesiewowe uczniów klas 8 w tym 

obszarze. Celem ich było wskazanie dominującej osobowości zawodowej, która w dużej mierze ma 

wpływ na wybór optymalnego środowiska pracy, a w konsekwencji dopasowanej do indywidualnych 

predyspozycji uczniów szkoły ponadpodstawowej. 

Wyniki przeprowadzonych badań przesiewowych wskazują, iż znaczna część badanej populacji 

wykazuje preferencje w obszarach przedsiębiorczym, realistycznym i społecznym, co w dużym stopniu 

sugeruje wybór przez uczniów szkół branżowych i technicznych.  Jednocześnie, duża grupa osób 

biorących udział w badaniu ma nieskrystalizowane zainteresowania.  W związku z powyższym, warto  

byłoby, aby przed wyborem szkoły ponadpodstawowej wzięły udział w pogłębionej, indywidualnej 

diagnozie predyspozycji i preferencji zawodowych. Wszystkie te osoby mogą skorzystać  ze wsparcia 

doradcy zawodowego w poradni, od którego otrzymają niezbędne informacje pomocne w wyborze  

dalszej ścieżki edukacyjnej. Na spotkaniu ze specjalistą  zdobędą wiedzę dotyczącą zawodów, rynku 

pracy czy też kierunków dalszej edukacji. 

Warto, aby osoby, które zaplanowały już  ścieżkę kształcenia, podczas spotkania z doradcą 

zawodowym,  potwierdziły swoje wybory i poszerzyły wiedzę o optymalnych dla siebie możliwościach 

dalszego rozwoju.  

Po przeprowadzonych badaniach,  poradnia może wydać opinię w sprawie pierwszeństwa  

w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej oraz opinię w sprawie  

zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub 

nauki zawodu. Druga z wymienionych opinii dotyczy osób, które w momencie pójścia do szkoły 

branżowej nie mają ukończonego 15 roku życia.  

Na terenie poradni funkcjonuje Miejski Punkt Informacyjny dla kandydatów do szkoły 

ponadpodstawowej. Tak więc, od kwietnia do sierpnia możecie Państwo i Państwa dzieci skorzystać  

z informacji o oferowanych przez szkoły  kierunkach kształcenia oraz tendencjach  na rynku pracy.   

Bogatym źródłem wiedzy będzie dla Państwa informator o ofercie  edukacyjnej szkół 

ponadpodstawowych w Legnicy w roku szkolnym 2022/2023, dostępny od początku marca 2022 r. 

Wydawany jest on przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnica i zamieszczony na 

jego stronie internetowej, jak również, m.in. na stronie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  

i Doskonalenia Nauczycieli. W informatorze, oprócz  oferty edukacyjnej, znajdują się wszelkie niezbędne 

terminy postępowania rekrutacyjnego. 

Biorąc pod uwagę, jak ważną rolę odgrywacie Państwo w wyborze szkoły przez Wasze dziecko 

(co potwierdzają również wyniki badań przesiewowych), warto abyście skorzystali z możliwości 

pogłębienia wiedzy o jego predyspozycjach i preferencjach zawodowych. Tego typu informacje znacznie  

zwiększają szanse trafnego wyboru szkoły przez uczniów. 

 

Zachęcamy do: 
 

 SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM 
 

 SKORZYSTANIA Z MIEJSKIEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO DLA 

KANDYDATÓW DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 
 

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy 

ul. B. Chrobrego 13, tel. 76 72 33 102 


