Drodzy Rodzice uczniów klas 3 gimnazjów !
Wybór szkoły ponad gimnazjalnej i przyszłego zawodu to pierwsza samodzielna decyzja ucznia,
bardzo istotna z punktu widzenia kolejnego etapu kształcenia, ale także jego przyszłego życia. Warto
więc zadbać o to, aby młody człowiek mógł korzystać z różnorodnych form pomocy przy
przygotowywaniu się i podejmowaniu wyborów.
Zgodnie z obowiązującymi przypisami oświatowymi o pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
wsparcie edukacyjno-zawodowo jest jednym z ważniejszych zadań na etapie gimnazjalnym. I takie
działania od dłuższego już czasu szkoły prowadzą w różnym zakresie. Ale w dużej mierze to od
pomocy mądrego rodzica zależy jak jego dziecko wejdzie w świat zawodów i jak rozwinie swoją
przyszłą zawodową tożsamość . Skuteczna pomoc to wielostronne oddziaływania, które pozwalają
uczniowi zgromadzić jak najwięcej informacji niezbędnych do podjęcia optymalnej decyzji. Umożliwi
to młodzieży zminimalizować ryzyko dokonania błędnych wyborów, przypadkowych decyzji, które w
negatywny sposób odbijają się na jakości kształcenia na etapie ponad gimnazjalnym.
Decydując się, uczeń powinien sobie odpowiedzieć na wiele pytań, w tym m.in. jakie są jego zasoby
(zdolności, zainteresowania, mocne strony, preferencje), jak zadbać o rozwijanie swojego potencjału ,
ale również jakie trudności mogą wpływać na możliwości kształcenia się w różnorodnych kierunkach,
czy zawodach, z czym może mieć problemy (w tym czy istnieją jakieś przeciwwskazania zdrowotne
lub inne ograniczają możliwości kształcenia). Zdarza się , że nie wszystkie argumenty i wszystkie
możliwości zostaną i wątpliwości zostaną odpowiednio przeanalizowane i w nowym roku szkolny
konieczna jest korekta decyzji, wiążąca się ze zmianą szkoły, zawodu. Aby uniknąć takiej sytuacji

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z POMOCY SPECJALISTÓW W ZPPP- DORADCÓW
ZAWODOWYCH, PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW.
ZPPP od dawna prawdzie działania wspierające zarówno szkoły jak i uczniów, i ich rodziców w
formie grupowych zajęć aktywizujących uczniów ,do wyboru zawodu i szkoły, konsultacja, badań
diagnostycznych, porad zawodowych. Wizyty są bezpłatne, każdy uczeń i jego rodzic ma prawo
skorzystać z porad czy konsultacji. Termin spotkania rodzic może ustalić telefonicznie lub osobiście.
Gwarantowana jest poufność przekazywanych informacji.
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