Czym kierowac się, podejmując decyzję o wyborze szkoły?
Informacjami o sobie (czy to dla ciebie? Weź pod uwagę zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, temperament, cechy charakteru, stan zdrowia. *),
Informacjami o swoich możliwościach (trzeba pamiętać, że dostanie się do nowej szkoły - to jedno, a to czy sobie poradzisz z nauką w niej i będzie ci się w niej podobać - to drugie),
Ofertą edukacyjna, zawodową szkoły – jej zgodnością z zainteresowaniami, uzdolnieniami itp. (wszystko o szkole ponadgimnazjalnej, która Cię interesuje wyczytasz na jej stronie www.),
Wynikami nauczania szkoły ponadgimnazjalnej (weź pod uwagę wyniki z matur, egzaminów potwierdzających kwalifikacje)
Wymogami rekrutacyjnymi obowiązującymi w danej szkole (zasady rekrutacji są te same dla liceów, te same dla techników i te same dla szkół zawodowych, ale!!! Zdarzają się wyjątki: trzeba pamiętać, że do szkół sportowych, artystycznych wcześniej są organizowane testy sprawnościowe, rozmowy kwalifikacyjne itp. – trzeba to śledzić na stronach www. tych szkół. Należy też wiedzieć, że np. w ubiegłym roku w LO im. R. Traugutta dodatkowo trzeba było napisać życiorys, czasem też inne przedmioty są przeliczane na punkty niż te, które są podane w rozszerzeniu - profilu klasy)
Osiągnięciami szkoły np. w olimpiadach, konkursach zawodowych, turniejach
Informacjami np. w przypadku szkół zawodowych o tym, czy szkoła współpracuje 
z pracodawcami,
W przypadku liceum ogólnokształcącego tym, co kryje się pod nazwą profilu 
(co oferuje i do czego się przyda, jaki kierunek wybrać na studia),
Jakie zajęcia dodatkowe proponuje szkoła.

*Informacje o sobie, predyspozycje zawodowe pomogą Ci określić testy znajdujące się:
www.talentgame.pl
http://labirynt-zawodow.progra.pl
http://zawodowe.info
http://einsteinpce.strefa.pl/gimnazjum/index.htm
http://www.kariera.pl/psychotesty/pokaz/id/1

PONADTO:
Pedagog szkolny dysponuje takimi testami, możesz je zrobi na miejscu w szkole.

Jeśli szukasz informacji o szkołach, koniecznie zajrzyj na:
www.koweziu.edu.pl
www.ore.edu.pl
www.interklasa.pl
www.edubaza.pl
www.perspektywy.pl
www.szkolnictwo.pl
WWW Kuratorium  Oświaty naszego województwa
PONADTO:
3 XII 2013 r. odbędą się warsztaty dla klas III z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej
U pedagoga szkolnego znajdują się do dyspozycji uczniów informatory z limitami punktowymi do szkół ponadgimnazjalnych z terenu CZ-WY,  z roku 2013, 2012, 2011
Zaglądaj na strony www szkół ponadgimnazjalnych, które bierzesz pod uwagę, przygotowując się do podjęcia decyzji edukacyjnej (sprawdzisz tam wymogi rekrutacyjne, obowiązujące na ten rok szkolny pojawią się do końca lutego 2014r., jeśli przez te szkoły są organizowane konkursy, warto brać w nich udział)
Rozmawiaj z rodziną, znajomymi o szkołach, poznaj ich zdanie
Na terenie naszej szkoły w II półroczu odbywa się będą prezentacje szkół ponadgimnazjalnych.
Uczestnicz w Dniach Otwartych Szkół (ponadgimnazjalnych)– II półrocze.
Sposoby zbierania informacji o zawodach:
Jeśli Cię interesuje jakiś konkretny zawód warto zajrzeć do „Przewodnika po zawodach”- nowe wydanie KOWEZIU – jest w naszej szkole!!! Znajdziesz w nim opis zawodów; zadania i czynności jakie wykonuje osoba uprawiająca ten zawód; jakie wymagania stawia się osobom zainteresowanym tym zawodem; w jakich warunkach wykonuje się dany zawód; jakie są przeciwwskazania do wykonywania tego zawodu; jakie trzeba zdobyć wykształcenie; jakie są możliwości dokształcania i poszerzania zakresu kompetencji w tym zawodzie; jakie są szanse na znalezienie pracy; czy dany zawód mogą wykonywa osoby niepełnosprawne.
W powyższym przewodniku opisano 193 zawody. Jest on również dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.euroguidance.pl
Warto zaglądać do czasopism młodzieżowych np. „Victor gimnazjalista”. W każdym numerze jest opis jakiegoś zawodu i ścieżki edukacyjnej.
Zgadnij ile jest zawodów?
2360
Klasyfikacja zawodów i specjalności www.psz.praca.gov.pl
Baza opisów zawodów i specjalności www.psz.praca.gov.pl
                                                                  www.ohpdlaszkoly.pl
informacje o lokalnym rynku pracy (zawody nadwyżkowe – na które nie ma zapotrzebowania lub deficytowe – na które jest zapotrzebowanie) www.psz.praca.gov.pl
Warto jeszcze zajrzec:
www.uczelnie.info.pl/index.php?mod=zawody
www.perspektywy.pl
www.kluczdokariery.pl
www.euroguidance.pl/ondex.php?id=ksiazki

Jeśli mimo tych wskazówek masz trudności w określeniu swoich predyspozycji zawodowych i wyborze szkoły ponadgimnazjalnej poradź się – Co dalej? - pedagoga szkolnego, który 
w naszej szkole pełni funkcję doradcy zawodowego. On umówi Cię na spotkanie 
z profesjonalistą. Doradcy zawodowi są w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej tel: 34 3229201; przy Ochotniczych Hufcach Pracy – Mobilne Centrum Informacji Zawodowej tel: 34 3637292 i Centrum Informacji Zawodowej (niestety podobno jest tylko dla uczniów z miasta, ale warto próbować) tel: 34 3619392
http://ciz.ids.czest.pl/ciz/news.php
(tam ważne do przejrzenia: Testy, Charakterystyki oraz ścieżki dojścia do niektórych zawodów)


