
 
 

Informacje edukacyjno-zawodowe dla Rodziców 
 
Szanowni Państwo! 
 
Rodzice to ważne ogniwo wsparcia doradczego dla swoich dzieci rozpoczynających 
planowanie kariery zawodowej. By wesprzeć Państwa wysiłki podejmowane na rzecz 
wspomagania nastolatków w podejmowaniu dalszych decyzji edukacyjno-zawodowych, 
przedstawiamy poniżej zestaw linków i źródeł informacji pomocnych w procesie planowania 
rozwoju edukacyjno-zawodowego. Mamy nadzieję, że okażą się dla Państwa oraz naszych 
uczniów cennym materiałem informacyjnym.  
 
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl  – portal zawiera oficjalne informacje o kierunkach 
studiów oraz zewnętrzne oceny ich jakości; 
 
www.barometrzawodow.pl –  (prognozy krótkoterminowe)  – „barometr zawodów”  
to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach na terenie naszego kraju. Barometr dzieli 
zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Barometr pokazuje 
zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce, dostępny jest także na poziomie 
województw; 

www.kwalifikacje.edu.pl – strona projektu „Opracowanie założeń merytorycznych 
 i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru 
Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych 
(IBE). Zawiera informacje o zintegrowanym systemie (rejestrze) kwalifikacji zawodowych; 
 
www.doradztwo.ore.edu.pl – strona Ośrodka Rozwoju Edukacji, na której znajdą Państwo 
m.in. informacje na temat rynku pracy, wyboru zawodu, ścieżek kształcenia; 
 
www.perspektywy.pl – portal edukacyjny dla młodzieży zawierający m.in. informacje 
dotyczące zawodów, kierunków studiów, egzaminu maturalnego, ponadto aktualizowane 
rankingi szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych; 
 
www.psz.praca.gov.pl – Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia pokazujący m.in. statystyki 
rynku pracy, akty prawne, znajdują się tam także oferty pracy, praktyk zawodowych oraz 
staży; 
 
www.psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-
specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow - na stronie dostępna jest elektroniczna wersja 
alfabetycznego spisu (klasyfikacji) zawodów i specjalności; 
 



www.magazynkariera.pl – uzyskacie tu Państwo informacje na temat niektórych branż  
i sektorów rynku pracy pod kątem możliwości zatrudnienia, a także potencjalnych ścieżek 
dostępu do zawodu; 
 
www.cke.edu.pl – strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej bogata w informacje dotyczące 
 zasad i procedur przeprowadzania egzaminu maturalnego, zawodowego; na stronie dostępne 
są także informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz przykładowe 
arkusze; 
 
www.europass.cedefop.europa.eu/pl - strona informuje o możliwościach nauki i pracy  
w Europie; 
 
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/urzad/wydzialy/centrum-informacji-i-planowania-
kariery-zawodowej - strona zawiera informacje o usługach doradczych oraz dane 
teleadresowe do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Płocku,  
ul. Kolegialna 19, 09-402 Płock, telefon: 24 264 03 75, 264 03 76 
 
www.metodagier.pl – strona z informacjami na temat rozpoznania predyspozycji  
i zainteresowań zawodowych oraz uzdolnień przedsiębiorczych uczniów powyżej 18 roku 
życia za pomocą specjalnie opracowanych gier społecznych.  
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