
Na dzisiejszym rynku pracy 

liczy się: 
 

 kreatywność; 

 pracowitość; 

 zdyscyplinowanie; 

 przedsiębiorczość; 

 praktyczność; 

 kultura osobista; 

 komunikatywność; 

 umiejętność pracy w zespole; 

 gotowość do UCZENIA SIĘ! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wybierz zawód dla siebie! 

 
Informacje na stronach internetowych, 

które pomogą Ci w wyborze Twojego 

zawodu: 

 
 www.eures.praca.gov.pl 

 www.pracuj.pl 

 www.ohp.pl 

 www.mgpips.gov.pl 

 www.epuls.praca.gov.pl 

 www.praca.gov.pl 

 www.zawodowe.com 

 www.123test.pl/zawodow 

 www.perspektywy.pl 

 

Gdzie szukać pomocy 
 

 u doradcy zawodowego; 

 u pedagoga szkolnego; 

 w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych; 

 w Gminnych Centrach 

Informacji; 

 w Powiatowych Urzędach 

Pracy; 

 

 

Powodzenia i sukcesów życzy: 
 

Doradca zawodowy 

mgr Maria Hankus-Godzisz 

 

Poradnik dla maturzystów 

 

 

 

 

 

TWOJA DROGA 

DO KARIERY 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

„Najpewniejszą drogą do 

sukcesu jest wciąż próbować” 

T. Edison 

http://www.eures.praca.gov.pl/
http://www.pracuj.pl/
http://www.ohp.pl/
http://www.mgpips.gov.pl/
http://www.epuls.praca.gov.pl/
http://www.praca.gov.pl/
http://www.zawodowe.com/
http://www.123test.pl/zawodow
http://www.perspektywy.pl/


Kierunek Twojego rozwoju zawodowego, 

oraz osiągnięcie w przyszłości sukcesu 

zależy od Twojej decyzji. 

 

 
Kiedy wybierasz  zawód… 

 

Zastanów się: 

1. Co jest Twoją pasją? 

2. Jakie są Twoje priorytety życiowe? 

3. Jaki jest Twój temperament? 

4. Jaki jest Twój potencjał? 

5. W czym jesteś dobry, a nad czym musisz 

jeszcze popracować? 

6. Jaka jest obecnie sytuacja na rynku 

pracy? 

7. Jakie są wymagania pracodawców? 

8. Jakie zawody będą w przyszłości 

opłacalne? 
 

Jeśli to wszystko weźmiesz pod uwagę 

możesz być pewien, że wybierzesz zawód 

odpowiedni dla siebie!!! 

 
 

 

 

 

Kiedy wybierasz uczelnię… 

1. Bądź sobą – to ma być wybór osobisty. 

Nie należy wybierać kierunku 

sprzecznego z zainteresowaniami, 

zamiłowaniami. Nie należy też wybierać 

kierunku, który jest rodzinną tradycją, ale 

nie ma się do niego przekonania. Nie 

można spełniać niezrealizowanych 

marzeń rodziców.  

2. Zapoznaj  się z charakterem studiów 

na danym kierunku. 

3. Zastanów się - dziennie czy 

wieczorowo? 

4. Sprawdź uczelnie, korzystając z wykazu 

Państwowej Komisji Akredytacyjnej, to 

poważna instytucja, kontrolująca, czy 

szkoła spełnia wymogi bycia szkołą 

wyższą. Zajrzyj na stronę internetową 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, gdzie znajduje się pełny 

wykaz szkół posiadających akredytację 

PKA. 

5. Sprawdź ranking szkół wyższych. 

6. Zastanów się - wielkie miasto czy 

uczelnia blisko domu? 

7. Odwiedź uczelnie osobiście, jeżeli jest 

to tylko możliwe. 

8. Uważnie przeczytaj umowę, którą 

podpisujesz z uczelnią. 

9.  Zawsze opracuj plan B !!! 

Wybór szkoły to  wyłącznie Twoja decyzja! 

 

 

 

 
 

 

 

 

NIE REZYGNIUJ Z MARZEŃ! 

 

 

 

 Bądź przedsiębiorczy! 

 Nie bój się ryzyka i zmian! 

 Stawiaj sobie ciągle kolejne cele! 

 Bądź wytrwały! 

 Wierz w siebie! 

 

 

Ucz się języków obcych to 

Twoja przepustka do sukcesu!!! 
 


