
PLAN DZIAŁAŃ DLA NAUCZYCIELI 
REALIZUJĄCYCH WSDZ (maj-czerwiec 2021) 

 
 
Szanowni Nauczyciele uczniów klas ósmych, zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami 
oraz informacjami przygotowanymi przez zespół doradczyń zawodowych z Centrum Doradztwa 
Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu i umieszczonymi w poniższych linkach. Dzięki temu będą 
mogli Państwo skuteczniej wesprzeć swoich uczniów podczas tegorocznej rekrutacji do szkoły 
ponadpodstawowej. Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z prezentacją >>Kliknij 

 
1. Omówienie z uczniami infografiki: Jak trafnie wybrać szkołę 

ponadpodstawową  
>> Pobierz 
 

2. Wskazanie i omówienie zakładek: O sobie, O zawodach, O szkołach 
ponadpodstawowych, O rekrutacji (obligatoryjnie), Cudzoziemcy i powracający 
(o ile dotyczy danej klasy) 
>> Kliknij 
 

3. Przedstawienie uczniom prezentacji: SYSTEM EDUKACJI W POLSCE  
>> Pobierz 
 

4. Omówienie z uczniami infografiki: Co różni szkoły ponadpodstawowe 
>> Pobierz 
 

5. Prezentacja zawartości zakładki: UCZNIOWSKI NIEZBĘDNIK 

>> Pobierz 
 

6. Praca z zakładką: Zestawienie zawodów w poznańskich technikach i 
branżowych szkołach I st. na rok szkolny 2020/2021 wraz z prezentacją stron 
umożliwiających poznanie zawodów  
>> Pobierz 
 

7. Wskazanie i omówienie zakładki: Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/22 – 
Prezentacja (prezentacja pojawi się w kwietniu 2021) 
>> Kliknij 
 

8. Przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla wychowawców klas 8, 
nauczycieli informatyki, uczniów klas 8 i rodziców w oparciu o materiały  
zamieszczone w zakładce: Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021- 
Prezentacja oraz dokumentu: Informacje dotyczące zasad rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych opracowane przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta 
Poznania 
>> Kliknij 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1XTTR1q9LNfgDIzTUnfwMTDOfXabgYC2ePgYBost8xK8/edit#slide=id.p
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https://www.cdzdm.pl/PL-H5/aktualnosci/C13/niezbednik-podstawowa.html
https://www.cdzdm.pl/PL-H571/dla-uczniow-szkol-podstawowych.html
https://www.cdzdm.pl/PL-H511/o-zawodach.html
https://www.cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.html
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https://www.cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.html


9. Omówienie materiałów zamieszczonych w zakładce: Zanim wybierzesz szkołę  
a także rozpoczęcie z uczniami pracy w tabeli Ranking klas - szkoła 
podstawowa   
>> Pobierz 
 

10. Zaprezentowanie uczniom zawartości informacji zamieszczonych na stronie 
naboru (marzec - kwiecień) oraz przeprowadzenie przez proces wypełnienia 
Wniosku (maj - czerwiec)  
>> Kliknij 
 

11. Przekazanie informacji o targach edukacyjnych w Poznaniu 
>> Kliknij  

 

12. Przekazanie informacji o wydarzeniu realizowanym przez pracowników 
CDZdM: Akcja Rekrutacja CDZdM 
>> Kliknij  

 

13. Przekazanie i wykonanie z uczniem planszy Mój wymarzony zawód 
>> Kliknij  

https://www.cdzdm.pl/PL-H441/o-szkolach-ponadpodstawowych.html
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/
https://edukacja.mtp.pl/pl/
https://www.facebook.com/cdzdm/?ref=profile
https://www.cdzdm.pl/PL-H511/o-zawodach.html

