
 

Doradztwo zawodowe ! 

 

Mimo trudnej dla nas wszystkich sytuacji, w najbliższym czasie będziecie musieli podjąć decyzję 

dotyczącą Waszej dalszej drogi zawodowej.  Poniżej znajdziecie kilka rad i linków do przydatnych 

stron. Zaglądajcie tutaj czasami  to pomoże Wam w wyborze szkoły. W razie pytań piszcie do mnie na 

FB lub na email agnieszka.melakartosz_spwyrzysk@onet.pl  

 

 Pamiętajcie , że wybór szkoły powinien być związany z tym co planujecie dalej, kim chcecie 

zostać w przyszłości. Ważne też byście w przyszłości robili to w czym będziecie dobrze się 

czuli. 

W linku poniżej znajdziecie opisy rożnych zawodów. Wystarczy kliknąć w nazwę danego 

zawodu a zobaczycie więcej , przydatnych widomości.   

https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-

specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow 

 

 Niestety niektórych zawodów, które będzie wykonywać Wasze pokolenie jeszcze dokładnie 

nie znamy . O zawodach przyszłości możecie dowiedzieć się z tekstów poniżej.  

https://interviewme.pl/blog/zawody-przyszlosci-najbardziej-poszukiwane 

https://www.money.pl/gospodarka/zawody-przyszlosci-wedlug-men-w-kazdym-trudno-o-

srednia-krajowa-ale-ekspert-chwali-6473256480630913a.html 

Możecie też obejrzeć filmiku, który oglądaliśmy w ubiegłym roku.   

 https://www.youtube.com/watch?v=xSSZ62r4lok 

 

 Jak będziecie mieli już pomysł na to kim chcecie zostać w przyszłości (pamiętajcie to ma być 

WASZ wybór) zastanówcie się jaki typ szkoły bardziej Wam się przyda.  Tu polecam np. filmik :  

LICEUM, TECHNIKUM CZY ZAWODÓWKA? https://www.youtube.com/watch?v=D-

EcRY42R4A 

 

 Jeśli wiecie jaki typ szkoły (szkoła branżowa I stopnia, technikum, liceum,) byłby dla Was 

najbardziej odpowiedni, dopiero wówczas szukajcie konkretnej szkoły. 
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Z rozmów z Wami wiem ,że najwięcej osób wybiera się do szkół powiatów pilskiego i nakielskiego. 

Poszukajcie w wiadomościach poniżej może znajdziecie coś dla siebie. 

www.powiat.pila.pl/oswiata/szkoly    https://www.otouczelnie.pl/artykul/2902/Licea-w-Pile 

 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile  www.lo.pila.pl 

 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile 

            www.lo-ms.pila.pl 

 Zespół Szkół Technicznych w Pile ul. Ceglana 4  www.zst.pila.pl 

 Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile (Technikum nr 2, III liceum ogólnokształcące ) 

            www.szkolaprzyteatralnej.pl 

 Zespół Szkół Budowlanych w Pile (Technikum nr 4 ) www.zsb.pila.pl 

 Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile  www.zse.pila.pl 

 Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile  www.zsg.pila.pl 

 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile (II LO) www.zsstaszica.pila.pl 

 Zespół Szkół w Łobżenicy www.zsplobzenica.eu 

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku www.zspwyrzysk.pl 

 

Informacje o ofercie danej szkoły znajdziecie  min. w  informatorze powiatu pilskiego 

https://www.powiat.pila.pl/oswiata/informator  . Można również zerknąć na stronę 

internetową  danej szkoły ( zwróćcie uwagę na zakładki typu OFERTA lub REKRUTACJA) 

 

Kilka osób pytało o szkoły, których nie prowadzi powiat.  Tutaj macie linki do ich stron  

Centrum Kształcenia „Nauka”  www.nauka.pila.pl  

Liceum STO  http://szkolaspoleczna.pila.pl/index.php/liceum-ogolnoksztalcace 

LO Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko www.lots.pila.pl (zakładka rekrutacja) 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie http://ckrbrzostowo.pl 
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Niektórzy z Was wybierają się do szkół powiatu nakielskiego  

http://powiat-nakielski.pl/pl/contents/content/147/114 

https://portal.vulcan.net.pl/jst/powiatnakielski/Szkoly.aspx 

Najbardziej popularne wśród uczniów naszej szkoły, placówki tego powiatu to: 

 I LO im. Bolesława Krzywoustego  w Nakle nad Notecią http://www.krzywousty.edu.pl/ 

 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią http://staszic.info/ 

 Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. komandora Bolesława Romanowskiego w 

Nakle nad Notecią http://zegluganaklo.pl/ 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu 

https://zspsamostrzel.edu.pl/ 

 Zespół Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu www.zsplubaszcz.com 

 

Jeżeli chcecie poczytać o szkołach z całego województwa wielkopolskiego, możecie zajrzeć 

na stronę kuratorium w Poznaniu. http://rekrutacja.ko.poznan.pl/przegladanie 

Jeśli interesuje Was konkretny powiat, u góry, w okienku powiat wpisujecie np. „pilski” i 

automatycznie przejdziecie do szkół naszego powiatu.  

Klikając lewym przyciskiem myszki na jedno z okienek, zobaczycie więcej informacji na 

temat danej szkoły.   

Natomiast jeśli myślisz o szkołach podlegających pod kuratorium w Bydgoszczy, polecam 

inną stronę: https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/baza.php 

Żeby się nie pogubić , warto wybrać typ szkoły np. Liceum ogólnokształcące . Kiedy 

rozwinie się Wam lista szkół, możecie kliknąć na daną placówkę lewym przyciskiem i 

wówczas rozwinie się Wam opis szkoły. Jeśli chcecie uzyskać jeszcze więcej informacji 

kliknijcie w link z adresem danej szkoły.  

 

Terminy rekrutacji mogą ulegać zmianom, ale w tej chwili  rekrutacja zaplanowana jest w 

terminach od 11.05.2020r. do 23.05.2020r.  

Rekrutacja najczęściej elektroniczna będzie odbywać się na stronie danego powiatu  

 https://pila.edu.com.pl/kandydat/app/  

 https://naklonadnotecia.edu.com.pl/kandydat/app/    

 https://bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat/app/ 

W tej chwili te strony nie są jeszcze aktywne.  

Pozdrawiam i życzę zdrowia. 
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