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Fakty i mity - stereotypy o szkolnictwie zawodowym 
Uczniowie  
w szkołach  
zawodowych 
(branżowych  
oraz technikach) 
są uczniami  
słabszymi.    

MITDo szkoły zawodo-
wej trafiają absol-

wenci szkół podstawowych, 
często osiągający bardzo do-
bre wyniki w nauce, którzy 
mają sprecyzowane przyszłe 
plany zawodowe. 

 
Po szkole zawodo-
wej mogę iść 
na studia? 

FAKTSzkolnictwo 
zawodowe 

jest jedną z dróg kształcenia, 
po szkole branżowej II stopnia 
czy technikum można konty-
nuować naukę na wymarzo-
nej uczelni. 
 
Szkoły zawodowe 
to takie do których 
trafia trudna mło-
dzież. 

MITDo Szkoły zawo-
dowe wybierane 

są przez młodzież, która 
na etapie wyboru szkoły po-
nadpodstawowej ma już spre-
cyzowane swoje przyszłe 
plany zawodowe. 

 
Wybierając szkołę 
zawodową będę 
gorzej zarabiała/ 
zarabiał. 
MITWybierając szkołę 

zawodową ucznio-
wie/uczennice maja szansę 
zdobycia dobrego zawodu 
z perspektywą podjęcia 
w przyszłości dobrze płatnej 
pracy. 
 
Ukończenie tego 
typy szkoły nie 
daje żadnych per-
spektyw na przy-
szłość.  
MITAbsolwentki i ab-

solwenci szkół za-
wodowych mają szansę zdo-
bycia dobrego zawodu z per-
spektywami podjęcia w przy-
szłości pracy, która będzie ich 
satysfakcjonować. Na rynku 
pracy najbardziej poszuki-

wani są specjaliści/specjalistki 
z różnych branż.  
 
Zawodowcy 
 są na wagę złota.  
FAKTW ostatnim 

czasie zaobser-
wowano na rynku pracy wzrost 
zapotrzebowania na wykwalifi-
kowanych fachowców. Brakuje 
osób, które mają „fach w ręku”. 
Szkoła zawodowa to szkoła da-
jąca zawód! 

„Branżówka” 
kształci  
bezrobotnych  

MITSzkoła branżowa  
łączy szkolenie 

teoretyczne z praktyką. Two-
rzone klasy patronackie po-
magają młodym ludziom 
w zdobywaniu doświadcze-
nia zawodowego u konkret-
nego pracodawcy. Dzięki ta-
kiej współpracy absolwenci 

nie mają problemu ze znale-
zieniem pracy, często podej-
mują współprace z przedsię-
biorstwami, w których odby-
wali praktyki zawodowe 
uczęszczając do szkoły.  
 
Niewielka  
oferta szkół  
zawodowych  

MITW Poznaniu i aglo-
meracji poznań-

skiej oferta szkół jest bardzo 
szeroka, do wyboru jest po-
nad 70 zawodów. Systema-
tycznie rozszerzana jest 
o nowe, atrakcyjne na rynku 
pracy zawody. Szkoły wdra-
żają innowacje,  mają dosko-
nale wyposażone pracownie, 
współpracują z pracodaw-
cami i przedsiębiorcami - 
dzięki temu młodzi ludzie 
funkcjonują w warunkach 
kształcenia na najwyższym 
poziomie.

Szkoła branżowa lub technikum to dobra droga do satysfakcjonującej kariery zawodowej i wysokich zarobków 

Kończysz szkołę podstawową? 
Wybierz zawód
Będąc uczniem ostatniej klasy 
szkoły podstawowej możesz 
już wybrać zawód. Technika 
i szkoły branżowe przygoto-
wały dla Ciebie bogatą ofertę 
edukacyjną. Warto, abyś zapo-
znał się z nią jak najszybciej. 

S zybkie zapoznanie 
się z ofertą eduka-
cyjną  szkół branżo-
wych i techników 

ułatwi Ci wybranie zawodu 
dopasowanego do Twoich za-
interesowań i predyspozycji.  

Co zatem zrobić, aby wy-
konywanie zawodu było 
przyjemnością, a nie koniecz-
nością? 

Zawodów jest bardzo 
dużo i co roku pojawiają się 
nowe. Zbierz informacje 
o różnych zawodach, zasta-
nów się i wybierz ten, który 
będzie dla Ciebie źródłem sa-
tysfakcji.  

Dopiero wtedy skonsul-
tuj się z rodzicami, nauczycie-
lami i innymi ważnymi dla 
Ciebie osobami. Zanim doko-
nasz ostatecznego wyboru za-
wodu, sprawdź, czy wybie-
rasz go na podstawie wiedzy, 
czy tylko wyobrażenia na jego 

temat. Pamiętaj, wyobrażenia 
często nie odpowiadają rze-
czywistości – mogą być zatem 
źródłem błędnych decyzji. 

Oczywiście łatwo wybrać 
szkołę i zawód pod namową 
innych ludzi albo ze względu 
na bliskość szkoły od domu 
czy też dlatego, że są – lub wy-

bierają się – tam Twoi znajomi. 
To, co jest ciekawe dla Twoich 
przyjaciół, niekoniecznie 
może odpowiadać Tobie. 

Każdy jest inny. Inny wy-
bór – nie znaczy gorszy. Naj-
ważniejsze, aby to był Twój 
wybór. Z ofertą szkół możesz 
zapoznać się podczas organi-

zowanych Drzwi otwartych. 
Harmonogram „Drzwi otwar-
tych” znajdziesz w aktualno-
ściach na stronie 
www.cdzdm.pl.  

Na stronie www.zawo-
dowcy.poznan.pl  znajdziesz 
informacje o zawodach, które 
cię interesują.

Wybierając zawód warto kierować się swoimi zainteresowaniami i pasjami 
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Wisienka na torcie akcji  
„Szacun dla zawodowców”  
czyli „Arena Zawodów”

Szacun dla zawodowców to za-
początkowana w 2015 roku 
kampania Miasta Poznania 
i Starostwa Powiatowego w Po-
znaniu promująca wiedzę o za-
wodach i kształceniu zawodo-
wym. 

Od 2016 roku organizo-
wana jest Arena Za-
wodów. Wydarzenie 
to przeznaczone jest, 

przede wszystkim dla uczniów 
ostatnich klas szkół podstawo-
wych i pozwala im w prak-
tyczny sposób poznać zawody 
znajdujące się w ofercie szkół 
ponadpodstawowych aglome-
racji poznańskiej. 

Pogrupowane w branże 
zawody prezentowane są 
na tzw. Wyspach Zawodów. 
Osoby ze szkół na poszczegól-
nych wyspach w sposób przy-
stępny i praktyczny opowia-
dają o swoim fachu. 

Uczniowie i nauczyciele 
techników i branżowych szkół 
I stopnia przygotowują najróż-
niejsze pokazy oraz zadania 
praktyczne dla uczniów klas 
ósmych. Wykonując je mło-
dzież ze szkół podstawowych 
może sprawdzić, na czym po-

lega dany zawód, czym się cha-
rakteryzuje, co znacząco może 
pomóc w podjęciu decyzji 
o wyborze przyszłego zawodu. 

Na Arenie Zawodów pre-
zentują się także pracodawcy, 
którzy wyjaśniają, na czym po-
lega nauka w klasach patronac-
kich, opowiadają o praktykach 
zawodowych, a także o możli-
wości pracy w ich firmach. 

Kolejna Arena Zawodów 
planowana jest na luty 2022. 
Bieżące informacje znajdziecie 
Państwo na stronie  
www.zawodowcy.poznan.pl. 
 
Trafnych wyborów życzy  
Zespół ds. promocji szkolnictwa  
zawodowego Urzędu Miasta Poznania
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Zdjęcie z Areny Zawodów 
w hali Arena 
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SZACUN DLA ZAWODOWCÓW


