
To nas 
będą poszukiwać 

pracodawcy!
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SPIS TREŚCI

 

Pamiętaj, że wybierając szkołę, inwestujesz w swoją przyszłość. Dlatego warto dobrze 
się zastanowić, kim chcesz być, co robić, jak szybko zacząć zarabiać, jak długo się uczyć.
  

W znalezieniu odpowiedzi na te pytania pomogą ci rodzice, koledzy, nauczyciele, pedagog szkolny, doradca zawodowy. 
Nie wahaj się  pytać ich o radę i przegadaj z nimi swoje pomysły. Weź pod uwagę swoje marzenia i ambicje, ale 
również możliwości. Na szczęście w tej chwili żadna ze szkół nie zamyka drogi do kontynuowania nauki nawet na 
poziomie wyższych studiów.  Szkoły, które po kilku latach (np. branżowe, technika) dają konkretny zawód, zapewniają 
też chętnym możliwość dalszego kształcenia.  

CHCĘ MIEĆ DOBRĄ PRACĘ  
pytania o kształcenie zawodowe

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ  
kariera szkolna i zawodowa Piotra

PRACOWNICY POSZUKIWANI  
jakie zawody są najbardziej potrzebne 

ILE ZARABIAJĄ?  
przykłady pensji w zawodach technicznych

Wybieraj mądrze i pamiętaj,  
że wszystko jest możliwe,  
jeśli tylko będziesz tego chciał.

Właściwie wybrana szkoła to w przyszłości  
dobra praca. A dzięki niej możesz mieć  
udane i ciekawe życie. 
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ŚWIAT STOI PRZED TOBĄ OTWOREM. MOŻESZ WYBIERAĆ: SZYBKO ZACZĄĆ ZARABIAĆ PO SZKOLE 
BRANŻOWEJ, ŁĄCZYĆ PRACĘ Z NAUKĄ LUB UCZYĆ SIĘ DŁUŻEJ, AŻ DO UZYSKANIA DYPLOMU SZKOŁY 
WYŻSZEJ.  WSZYSTKO ZALEŻY OD CIEBIE! 

JAKĄ SZKOŁĘ 
POWINIENEM 

WYBRAĆ, BY SZYBKO 
ZDOBYĆ DOBRY 

ZAWÓD?
Wybierz jedną ze szkół dających upraw-
nienia zawodowe, stwarzającą możliwość 
szybkiego pójścia do dobrej pracy.  
Na absolwentów szkoły podstawowej cze-
kają pięcioletnie technikum lub trzyletnia 
branżowa szkoła I stopnia. We wszystkich 
tych szkołach możesz znaleźć wiele klas 
przygotowujących do różnych zawodów.

Wybieram zawód 
z przyszłością. To mnie  

będą szukać firmy.

Po zdaniu egzaminów zawodowych i ukończeniu 
szkoły dostaniesz dyplom potwierdzający wszyst-
kie twoje umiejętności. 

WYMAGANIA 
PRZY REKRUTACJI

Jeżeli chcesz się dostać do branżowej szkoły I stopnia, 
musisz:
–  ukończyć szkołę podstawową,
–  złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
–  złożyć zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzami-

nu ósmoklasisty,
–  złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
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UWAGA, BADANIA!
Jeśli składasz papiery do klasy 
pierwszej w szkołach prowadzących 
kształcenie zawodowe, musisz złożyć  
także zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych  
do nauki w wybranym zawodzie.  
Badania lekarskie można wykonać 
bezpłatnie w wybranych przychod-
niach medycyny pracy. 

PROGRAM NAUKI
Podczas 3-letniej nauki w programie będą:
–  przedmioty ogólnokształcące  

na poziomie podstawowym,
– przedmioty zawodowe.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się  
u pracodawcy lub w warsztatach szkolnych.

KRYTERIA REKRUTACJI
Jeśli kandydatów jest więcej niż miejsc w szkole, brane są 
pod uwagę:
– wyniki egzaminu ósmoklasisty,
–  oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiąz-
kowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora 
szkoły jako brane pod uwagę w trakcie rekrutacji,

–  świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,
– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie,  
np. uzyskane wysokie miejsca w konkursach wiedzy,  
artystycznych i sportowych, aktywność społeczna,  
np. wolontariat. Rekrutacja odbywa się drogą internetową.

Dzisiaj liczy się dobry fach w ręku. Jest gwarancją dobro-
bytu i satysfakcji z życia. Fachowcy cieszą się coraz 
większym szacunkiem.

WYKSZTAŁCENIE  
PO SZKOLE

Będzie to wykształcenie zasadnicze bran-
żowe. Absolwenci otrzymają świadectwo 
ukończenia branżowej szkoły I stopnia.
Osoby, które zdadzą egzamin potwierdza-
jący kwalifikacje w zawodzie, otrzymają 
świadectwo potwierdzające kwalifikację 
w (danym) zawodzie.
Egzamin składa się z:
– części pisemnej,
– części praktycznej,
Każdy, kto uzyskał wykształcenie branżowe 
i świadectwo potwierdzające kwalifikację 
wyodrębnioną w danym zawodzie, otrzyma 
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawo-
dowe.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA
– uczyć się dalej w branżowej 
szkole II stopnia kształcącej  
w zawodzie, w którym jedną 
z kwalifikacji jest ta zdobyta w 
branżowej szkole I stopnia 

PRACA 
W 

ZAWODZIE

KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH
– zdobywać nowe kwalifikacje 
w ramach: kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych, kursów 
umiejętności zawodowych, 
kursów kompetencji ogólnych 
i innych kursów umożliwiających 
uzyskiwanie i uzupełnianie 
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych w instytucjach 
kształcenia dorosłych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
DLA DOROSŁYCH

– uczyć się dalej w liceum ogólno-
kształcącym dla dorosłych 
(od drugiej klasy), a po zdaniu 
matury możesz kontynuować 
kształcenie na studiach wyższych

STUDIA WYŻSZE

MATURA
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Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych 
w roku szkolnym 2020/2021 
oferuje miejsca dla uczniów

Drzwi otwarte 25 kwietnia 2020 godz. 10.00

- XVIII Liceum Ogólnokształcącego,
klasa sportowa (piłka siatkowa, piłka
ręczna, taniec sportowy)

- Technikum Geodezyjno- Drogowego,
technik pojazdów samochodowych
technik geodeta
technik geodeta profil wojskowy

technik budowy dróg
technik geolog

- Branżowej Szkoły I Stopnia nr 18,
mechanik pojazdów samochodowych,
kierowca mechanik,
blacharz samochodowy,
lakiernik,

Informacje o szkole: 
www.zsgd.poznan.pl

Adres: 
ul. Szamotulska 33
Poznań



Informator ZAWODOWY 9

Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych 
w roku szkolnym 2020/2021 
oferuje miejsca dla uczniów

Drzwi otwarte 25 kwietnia 2020 godz. 10.00

- XVIII Liceum Ogólnokształcącego,
klasa sportowa (piłka siatkowa, piłka
ręczna, taniec sportowy)

- Technikum Geodezyjno- Drogowego,
technik pojazdów samochodowych
technik geodeta
technik geodeta profil wojskowy

technik budowy dróg
technik geolog

- Branżowej Szkoły I Stopnia nr 18,
mechanik pojazdów samochodowych,
kierowca mechanik,
blacharz samochodowy,
lakiernik,

Informacje o szkole: 
www.zsgd.poznan.pl

Adres: 
ul. Szamotulska 33
Poznań



Informator ZAWODOWY10



Informator ZAWODOWY 11



Informator ZAWODOWY12



Informator ZAWODOWY 13



Informator ZAWODOWY14



Informator ZAWODOWY 15



Informator ZAWODOWY16



Informator ZAWODOWY 17



Informator ZAWODOWY18



Informator ZAWODOWY 19



Informator ZAWODOWY20



Informator ZAWODOWY 21



Informator ZAWODOWY22



Informator ZAWODOWY 23



Informator ZAWODOWY24

 PRACOWNICY  
POSZUKIWANI
SPRAWDŹ, JAKIE ZAWODY MAJĄ PRZED SOBĄ PRZYSZŁOŚĆ. JEŚLI WYBIERZESZ  
JEDEN Z NICH, NIE BĘDZIESZ MIAŁ KŁOPOTU ZE ZNALEZIENIEM DOBRZE  
WYNAGRADZANEJ  I SZANOWANEJ PRACY. 

W zawodach BUDOWLANYCH
Niemal w całym kraju 
poszukiwani są pracownicy 
w zawodach budowlanych. 
Najbardziej brakuje: betoniarzy 
i zbrojarzy, brukarzy, cieśli  
i stolarzy budowlanych, deka-
rzy i blacharzy budowlanych, 

monterów instalacji budow-
lanych, murarzy i tynkarzy, 
operatorów i mechaników 
sprzętu do robót ziemnych, 
pracowników robót wykończe-
niowych w budownictwie  
oraz robotników budowlanych. 

Ekonomiści cały czas analizują 
rynek pracy i ogłaszają, jakich 
pracowników najbardziej  
w Polsce brakuje, a jakich jest 
zbyt wielu. Warto znać te pro-
gnozy, bo to pomaga zaplano-
wać własną karierę.

Wybieram szkołę, która daje  

duże możliwości i nie zamyka  
żadnej drogi.
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 energetycy,
 operatorzy obrabiarek skrawających, 
 robotnicy obróbki drewna,
 stolarze,
 spawacze, 
 ślusarze, 
 elektrycy, 
 elektromechanicy,
 elektromonterzy, 
 mechatronicy,
 pracownicy produkcji odzieży. 

W branży transportowej 
brakować będzie kierowców  
z uprawnieniami do prowa-
dzenia autobusów i ciężarówek 
powyżej 3,5 tony. Pracodawcy 
z branży transportowej będą 
też poszukiwali magazynie-

rów. Na rynku brakuje osób 
z uprawnieniami do obsługi 
wózków widłowych i znających 
specjalne dla branży programy 
komputerowe. Zbyt mało   
jest również mechaników 
pojazdów samochodowych.

W branży TRANSPORTOWEJ

W branży gastronomicznej 
poszukiwani będą szefowie 
kuchni, cukiernicy, kucharze  
i piekarze.
W branży usługowej proble-
mów ze znalezieniem pracy 
nie powinni mieć wykwalifiko-
wani fryzjerzy i kosmetyczki.

W branży GASTRONOMICZNEJ I USŁUGOWEJ

Dla pracodawców z branży produkcyjnej szczególnie cenni 
są pracownicy, którzy mają szeroki wachlarz umiejętności. 
Na przykład wśród operatorów obrabiarek skrawających 
jest duże zapotrzebowanie na operatorów CNC, którzy będą 
jednocześnie tokarzami i frezerami, ze znajomością rysunku 
technicznego i obsługi komputera.

Pracowników szukają pracodawcy z branży produkcyjnej. 
 W całej Polsce pracę niemal natychmiast mogą dostać:

        W branży PRODUKCYJNEJ

OPRAC. NA PODST. BAROMETR ZAWODÓW 2019. RAPORT PODSUMOWUJĄCY BADANIE W POLSCE
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ILE  
ZARABIAJĄ?  
ZANIM ZDECYDUJESZ SIĘ NA WYBÓR SZKOŁY, ZOBACZ, JAKIE SĄ ORIENTACYJNE  
ZAROBKI PRACOWNIKÓW W RÓŻNYCH ZAWODACH. PODAJEMY PRZYKŁADOWE  
PENSJE NA STANOWISKACH OBECNIE NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH.  

Szybko będę 
niezależny  

i samodzielny.

AUTOMATYK 
Miesięcznie w tym zawodzie 
można zarobić od 5 000 PLN  
do 7 500 PLN brutto.  

Nie wszyscy zatrudnieni na tym samym 
stanowisku zarabiają tyle samo. Pensje 
zależą od: stażu pracy, wykształcenia,  
firmy, województwa. 

BETONIARZ 
Miesięcznie w tym zawodzie 
można zarobić od 2 720 PLN  
do 5 010 PLN brutto.  

BLACHARZ 
Miesięcznie w tym zawodzie 
można zarobić od 3 700 PLN 
do 5 650 PLN brutto.  

CUKIERNIK 
Miesięcznie w tym zawodzie 
można zarobić od 2 600 PLN 
do 4 100 PLN brutto.  

ELEKTROMECHANIK  
SAMOCHODOWY 

Miesięcznie w tym zawodzie 
można zarobić od 3 380 PLN  

do 5 370 PLN brutto.  

DEKARZ 
Miesięcznie w tym zawodzie 

można zarobić od 2 850 PLN  
do 4 390 PLN brutto.  

KRAWIEC
Miesięcznie w tym zawodzie 

można zarobić od 2 400 PLN  
do 3 300 PLN brutto.  

ILE  
ZARABIAJĄ?  



(NA PODSTAWIE: HTTPS://WYNAGRODZENIA.PL/MOJA-PLACA#.)

KUCHARZ 
Miesięcznie w tym zawodzie 
można zarobić od 2600 PLN 
do 4 020 PLN brutto.  

LAKIERNIK 
Miesięcznie w tym zawodzie 
można zarobić od 2 980 PLN 
do 4 500 PLN brutto.  

MAGAZYNIER 
Miesięcznie w tym zawodzie 
można zarobić od 2980 PLN 
do 3 960 PLN brutto.  

TECHNIK  
GEODETA

Miesięcznie w tym zawodzie 
można zarobić od 2 990 PLN 

do 4 640 PLN brutto.  

TAPICER
Miesięcznie w tym zawodzie 

można zarobić od 2 860 PLN 
do 4 850 PLN brutto.  

TECHNIK  
LOGISTYK

Miesięcznie w tym zawodzie 
można zarobić od 3 060 PLN 

do 3 910 PLN brutto.  

MECHANIK  
POJAZDÓW 
Miesięcznie w tym zawodzie 
można zarobić od 3380 PLN 
do 5 370 PLN brutto.  

OPERATOR MASZYN  
PRODUKCYJNYCH  
Miesięcznie w tym zawodzie 
można zarobić od 3 440 PLN  
do 5 080 PLN brutto.  

STOLARZ
Miesięcznie w tym zawodzie 

można zarobić od 2 690 PLN 
do 4 180  PLN brutto.  

PIEKARZ 
Miesięcznie w tym zawodzie  

można zarobić od 2 700 PLN 
do 4 210 PLN brutto.  

OPIEKUN  
MEDYCZNY  
Miesięcznie w tym zawodzie 
można zarobić od 2 350 PLN  
do 3 100 PLN brutto.  

TECHNIK  
MECHATRONIK
Miesięcznie w tym zawodzie 

można zarobić od 3 450 PLN 
do 4 840 PLN brutto.  

TECHNIK  
TECHNOLOGII  

ŻYWNOŚCI 
Miesięcznie w tym zawodzie 

można zarobić od 3 490 PLN 
do 4 500 PLN brutto.  

OPIEKUN OSÓB 
STARSZYCH  
Miesięcznie w tym zawodzie 
można zarobić od 2 410 PLN  
do 2 900 PLN brutto.  
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