
Uczniowie klas ósmych! 

Witam Was po przerwie, dzisiaj materiał do przejrzenia i….. czas dokonać wyboru. 

Celem dzisiejszej lekcji  jest zapoznanie się z siecią szkół zaplanowaną w  roku szkolnym 

2020/2021. 

Informator dotyczy  szkół z województwa łódzkiego. Znajduje się na stronie Kuratorium 

Oświaty w Łodzi, zakładka rodzice i uczniowie, dalej rekrutacja do szkół  (już kiedyś 

korzystaliśmy z tej strony, znajdują się tam inne przydatne informacje).  

Link do strony: 

https://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/ 

I. Wykonaj: 

1. Wejdź w powyższy link 

2. Zapoznaj się  ze szkołami  z  terenu Piotrkowa Trybunalskiego - od strony 71 

informatora, jeśli chcesz,  masz do dyspozycji przegląd szkół z całego województwa 

łódzkiego- może znajdziesz coś interesującego. 

3. Zwróć uwagę na przedmioty z rozszerzonym programem nauczania (znaczy, że 

będziesz uczył się ich w zwiększonej liczbie godzin). 

4. Zanalizuj, jaki jest wybór nauki języków obcych w danej szkole. 

5. Zobacz, jakie przedmioty są uwzględniane w procesie rekrutacji. 

Przypominam: 

W przypadku przeliczania na punkty ocen z czterech zajęć edukacyjnych, wymienionych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:  

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;  

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;  

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;  

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;  

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

II. Wybierz interesujące Cię szkoły- przypomnij  czynniki decydujące o wyborze zawodu  

     i szkoły.  

1. Porozmawiaj o swoich wyborach  z rodzicami, a jeśli chcesz możesz też ze mną. 

2. Możliwe są konsultacje z doradcami zawodowymi pracującymi  w Centrum 

Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim. 

( jeśli jesteś zainteresowany, podam Ci w jaki sposób to zrobić). 

https://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/


III. Nie zapominaj, że czasem w trakcie rekrutacji kierunki kształcenia oraz liczba oddziałów  

mogą ulec zmianie (śledź na bieżąco informacje na stronach szkół). 

IV. Dla chętnych, niezdecydowanych, wahających się… 

1. Wykonaj schemat drzewa decyzyjnego ( drzewo decyzyjne to graficzna metoda 

wspomagania procesu decyzyjnego). 

 

1. Sformułuj problem i wpisz w pień drzewa 

2. Określ cele i wartości najbardziej istotnych dla Ciebie;  zapisz je w koronie 

drzewa. 

3. Zaproponuj  różne rozwiązania, wpisz je w gałęzie drzewa. 

4. Określ pozytywne i negatywne skutki każdego rozwiązania z punktu widzenia 

stawianych celów i przyjętych wartości. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_decyzyjny


5. Podejmij najwłaściwszą decyzję. Podstawowej Maksymalna liczba punktów* 

V. Miłej pracy,  zachęcam  do kontaktu ze mną.  


