
 Badanie potrzeb uczniów związane z doradztwem zawodowym oraz analiza czynników 

wpływających na wybór zawodu/szkoły przez uczniów klas I Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu 

 

Drogi uczniu, 

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię i sugestie na temat działań podejmowanych przez szkołę z zakresu 

przygotowania uczniów do podejmowania trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych.  

Ankieta jest anonimowa. Zbiorcze wyniki wykorzystywane będą wyłącznie do określenia działań 

szkolnego doradcy zawodowego. 

 

1. Jakiej pomocy i wsparcia oczekujesz ze strony szkolnego doradcy zawodowego, czego ona ma 

dotyczyć? Ustosunkuj się do każdej propozycji zaznaczając swój wybór poprzez zakreślenie jednej z 

cyfr od 1 do 5. Cyfry te oznaczają wagę danego obszaru pomocy dla ciebie: 1 – nieważne, 2 – raczej 

nieważne, 3 – trudno powiedzieć, 4 – raczej ważne, 5 – ważne. 

Poznanie siebie, własnego potencjału zawodowego i predyspozycji 
zawodowych 

1 2 3 4 5 

Poznanie charakterystyk zawodów oraz kwalifikacji 1 2 3 4 5 

Zapoznanie się z przydatnymi wzorami podstawowych dokumentów 
aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) i uzyskanie pomocy w ich sporządzeniu 

1 2 3 4 5 

Kształtowanie umiejętności związanych z planowaniem własnej kariery 
zawodowej 

1 2 3 4 5 

Poznanie instytucji wspomagających w planowaniu kariery zawodowej 1 2 3 4 5 

Poznanie różnych źródeł informacji przydatnych podczas planowania 
własnej drogi edukacyjno-zawodowej 

1 2 3 4 5 

Kształcenie umiejętności niezbędnych w podejmowaniu decyzji 1 2 3 4 5 

Wiedza dotycząca tego, jakie cechy kandydata są szczególnie cenione przez 
pracodawców 

1 2 3 4 5 

Rozwijanie kompetencji personalnych i społecznych w kontekście zawodu, 
w którym się kształcę 

1 2 3 4 5 

Wspieranie procesu planowania kariery edukacyjnej i zawodowej poprzez 
tworzenie portfolio 

1 2 3 4 5 

Skorzystanie z fachowych programów multimedialnych, publikacji, 
czasopism, ulotek 

1 2 3 4 5 

 

2. Jakie umiejętności chciał(a)byś nabyć w ramach zajęć prowadzonych z doradcą zawodowym? 

a) porozumiewania się (komunikacji) 

b) autoprezentacji 

c) rozwiązywania konfliktów 

d) prowadzenia negocjacji 

e) radzenia sobie ze stresem 

f) pisania listu motywacyjnego, CV, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej 

g) inne: ………………………………… 

 

 

 



3. Jaka forma zajęć/spotkań jest według Ciebie najkorzystniejsza? 

a) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym  

b) zajęcia warsztatowe w grupach 

c) wykłady, prelekcje 

d) wizyty w zakładach pracy, biurach karier, urzędzie pracy 

e) uczestnictwo w targach edukacyjnych, targach pracy 

f) inne: ………………………………… 

4. W jakim stopniu, według Ciebie, szkoła pomaga w planowaniu przyszłości edukacyjnej i 

zawodowej? 

a) bardzo dobrze 

b) dobrze 

c) dostatecznie 

d) niedostatecznie 

5. Jakie czynniki wpłynęły na wybór zawodu/szkoły? (możesz wybrać do 4 czynników) 

a) rodzice 

b) grupa rówieśnicza 

c) pedagog szkolny 

d) informator zawodowy 

e) sam wybrałeś 

f) rodzeństwo 

g) nauczyciel (napisz, jakiego przedmiotu): ………………………………… 

h) doradca zawodowy 

i) środki masowego przekazu 

j) poradnia psychologiczno-pedagogiczna 

k) „dziedziczenie zawodu” 

l) umundurowanie 

ł) prestiż szkoły 

m) inne: ………………………………… 

6. Jak sądzisz, w jakich zawodach w chwili obecnej najłatwiej znaleźć pracę? (wymień te zawody) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Czym, Twoim zdaniem, zajmuje się doradca zawodowy? (możesz wybrać wiele odpowiedzi) 

a) pomaga określić swoje mocne i słabe strony 

b) prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego 

c) doradza jak wybrać zawód, szkołę 

d) diagnozuje indywidualne problemy wychowawcze uczniów 

e) jest specjalistą od rynku pracy 

f) zastępuje innych nauczycieli, gdy nie mogą prowadzić lekcji 

g) pomaga zaplanować karierę zawodową 

h) pomaga uczniom, którzy mają problemy związane z niepowodzeniami szkolnymi i trudnościami w 

nauce 

i) inne: ………………………………… 

8. W czym może pomóc Tobie doradca zawodowy? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

9. O czym chciałbyś porozmawiać podczas indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Jakie, według Ciebie, zagadnienia/tematy powinny być poruszone w tym roku szkolnym na 

zajęciach w ramach realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego? Możesz wybrać 

5 tematów, którymi jesteś najbardziej zainteresowana/y. 

a) moje mocne i słabe strony 

b) planowanie, określanie celów 

c) lokalny rynek pracy 

d) zasady rekrutacji do szkół wyższych 

e) wiedza o dalszych możliwościach kształcenia 

f) wiedza o zawodach 

g) podejmowanie decyzji 

h) jak opracować dokumenty aplikacyjne 

i) możliwości pracy za granicą 

j) co zrobić, aby nie zostać bezrobotnym 

k) kwalifikacje i kompetencje zawodowe 

l) techniki skutecznej autoprezentacji 

ł) jak rozpoznawać predyspozycje zawodowe 

m) zawody, w których najwięcej się zarabia 

n) poznawanie własnych talentów 

o) jak rozmawiać z rodzicami o wyborze szkoły i zawodu 

 

 

Metryczka 

Płeć (podkreśl właściwe): 

a) mężczyzna 

b) kobieta 

Wiek: …… 

Klasa: …… 

Miejsce zamieszkania: 

a) wieś 

b) miasto 

 

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety, 

Zespół ds. doradztwa zawodowego Zespołu Szkół Morskich 

[data] 


