
Moje dziecko na początku
drogi zawodowej

Poradnik napisany przez Rodziców dla Rodziców



3

Spis treści
Przedmowa, Sven-Georg Adenauer Starosta Powiatu) 4

Przedmowa Rodziców (Zespół ds. przejścia ze szkoły do aktywności zawodowej) 7

1 Wspieranie indywidualnych umiejętności – 
przygotowanie do nauki zawodu – radzenie sobie w życiu 8

2 Wybór zawodu����� ��������� 11

2.1 Odkrywanie uzdolnień i mocnych stron dziecka ����������� � ������� �������11

2.2 Wybór zawodu bazujący na mocnych stronach dziecka 12

2.3 Udział Rodziców �������������� ���������14

3 Szukanie miejsc praktycznej nauki zawodu ����� ���� ����������������� ��������15

4 Podanie – autoreklama� 17

4.1 Teczka z dokumentami aplikacyjnymi ����� � ����������� �����������17

4.2 Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej ���������� � �������������22

4.3 Pytania mogące pojawić się na rozmowie kwalifikacyjnej ��������� ������� ��� ������������� 26

4.4 Odmowa nie jest porażką 27

2

R
od

zi
có

w
 d

la
 R

od
zi

có
w

Pr
ze

w
od

ni
k 

na
pi

sa
ny

 p
rz

ez

Impressum

Herausgeber:
Kreisschulpflegschaft Gütersloh e. V., Feldbusch 19, 33442 Herzebrock-Clarholz 

Kontakt der Kreisschulpflegschaft – Arbeitskreis Übergang Schule-Beruf:
Edith Mathmann: Telefon 05245 7550

E-Mail: schulpflegschaft.gt.mathmann@t-online.de
Bärbel Diekhans: Telefon 05244 10347

E-Mail: schulpflegschaft.diekhans@web.de

Aufbau und Satz:
www.ad-department.de

Abbildungen:
Pressestelle Kreis Gütersloh; fotolia: S. 9, S. 14, S. 15, S. 20, S. 26, S. 28, S. 30

Die Angaben sind ohne Gewähr

Gütersloh, Januar 2012



5

Rodzice stawiają sobie wtedy często pytanie: „Jak mogę jako rodzic
mądrze wspierać moje dziecko w tej ważnej życiowej fazie?“
Sztuką jest tutaj znalezienie właściwych proporcji pomiędzy
wspieraniem a pozwoleniem dziecku na samodzielne podjęcie decyzji,
aby wspomagać zawodowy rozwój dziecka.

Pomocne rady oraz ważne informacje oferuje niniejsza broszura
napisana przez rodziców dla rodziców.

Niniejsza broszura wypełniona jest cennymi wskazówkami i prakty-
cznymi uwagami, mającymi na celu wspieranie Państwa dziecko w
wyborze zawodu. 

Dziękuję Rodzicom, którzy wzięli udział w powstaniu tej broszury,
którzy zebrali w niej swoją wiedzę i życzę Państwu jako Rodzicom
wszystkiego dobrego we wspieraniu swoich dzieci w kształtowaniu ich
przyszłości zawodowej i prywatnej!

Sven-Georg Adenauer (Starosta Powiatu)
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Przedmowa�����������
Na wybór zawodu młodzieży wpływają świadomie lub nieświadomie
wielorakie czynniki.

Rodzice oraz środowisko społeczne odgrywają w orientacji zawodowej
i planowaniu życia decydującą rolę. Szczególnie w naszym skomp-
likowanym świecie zawodowym z ponad 370 możliwymi do zdobycia 
zawodami ważne jest, by wspierać własne dzieci w wyborze zawodu,

pomóc im w rozeznaniu się w zawodach,
przekazać im kluczowe kwalifikacje oraz wspierać
ich gotowość do nauki zawodu. 

„Jaki zawód do mnie pasuje?“, “Jakie zdolności,
umiejętności i cechy charakteru mogę gdzie
wnieść?“, „Jak mogę się upewnić, że podejmuję
właściwą decyzję?“- to pytania, które często
stawia sobie młody człowiek.

Młodzież otrzymuje wsparcie w orientacji i planach
zawodowych od różnych osób oraz instytucji, jak

np. szkoły, poradnictwa zawodowego, kolegów z klasy, przyjaciół i
krewnych. Poza grupą rowieśników jedną z najważniejszych ról w 
zawodowej orientacji odgrywają rodzice. Oni są dla dzieci najbardziej
zaufanymi osobami.

Są postrzegani jako ostoja, mogą łagodzić rozczarowania, motywować
oraz aktywnie wspierać w szukaniu odpowiedniego miejsca prakty-
cznej nauki zawodu. 

Rodzice odgrywają ważną rolę w orientacji zawodowej oraz we
wkraczaniu w zawodową przyszłość!

R
od

zi
có

w
 d

la
 R

od
zi

có
w

Pr
ze

w
od

ni
k 

na
pi

sa
ny

 p
rz

ez



7

Przedmowa�����������
Kochani Rodzice,

wykształcenie zawodowe spełnia kluczową funkcję dla przyszłego życia
naszych dzieci.
Wspieranie indywidualnych kompetencji, wybór zawodu orientujący się
na mocnych stronach dziecka, szukanie miejsc praktycznej nauki 
zawodu, skuteczne podanie – w tych tematach nie może decydować
przypadek. Tematy te wymagają własnej inicjatywy i systematycznego
działania.

W grudniu 2008 roku w Powiatowej Radzie Rodziców został założony
zespół ds. przejścia ze szkoły do aktywności zawodowej z udziałem
rodziców wszystkich szkół Sekundarstufe1 – szkół średnich pierwszego
stopnia, tzn. klas 5-10.

Zespół ten intensywnie zajmował się wyżej wymienionymi tematami.

Wynikiem jego pracy jest

przewodnik „Moje dziecko na na początku drogi zawodowej”
...poradnik napisany przez Rodziców dla Rodziców

Ma on, drodzy Rodzice, Was wspierać Państwa, wspomagać i moty-
wować w podejmowaniu wraz z Waszym dzieckiem wyzwań związanych
z przejściem ze szkoły do aktywności zawodowej, aby stworzyć warunki
do uwieńczonego sukcesem wykształcenia zawodowego.
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aktywności zawodowej 

Powiatowej Rady 

Rodzicielskiej Gütersloh
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● Proszę zachęcać swoje dzieci do skorzystania z dobrowolnej
praktyki.

● Udział w pracy, np. drużyn młodzieżowych Ochotniczej Straży
Pożarnej, w pracy Czerwonego Krzyża albo zaangażowanie
społeczne w domach starców, w grupach młodzieżowych oraz
innych instytucjach kształtuje umiejętności socjalne Państwa dzieci.

Dlaczego jest to ważne?

● W kontakcie z ludźmi Państwa dziecko może zdobyć różne
doświadczenia

● Może ono zdobywać umiejętności potrzebne w przyszłym życiu 
zawodowym, może pogłębiać swoją wiedzę, jak również odkrywać
ukryte talenty.

● Zaświadczenia o wolontariatach oraz przebytych praktykach są u
pracodawców mile widziane. Świadczą one o zaangażowaniu
ubiegających się o miejsce nauki zawodu.

Zdobywać 
umiejętności, 
odkrywać talenty.
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1 Wspieranie indywidualnych 
umiejętności – przygotowanie 
do nauki zawodu – radzenie 
sobie w życiu

Za rozwój zdolności psychicznych i socjalnych naszych dzieci
odpowiedzialna jest poza szkołą również najbliższa rodzina. Aby 
nasze dzieci mogły stawić czoła wyzwaniom w życiu i w zawodzie, 
istotne znaczenie ma stworzenie im podstawy, na której będą rozwijały 
odporność na stres, zdolność przystosowania się do nowych
warunków, umiejętność pracy zespołowej oraz rzetelność!

Rodzice powinni dać dziecku dostatecznie dużo 
możliwości do kształtowania swojej osobowości.

Niech Państwo dają swoim dzieciom jak najwięcej okazji do
wypróbowania się!

Pytanie tylko, jak?

Oto niektóre z możliwości:
● Proszę włączać swoje dzieci w rozmaite aspekty życia

rodzinnego. Takie zadania jak robienie zakupów, pomaganie
rodzeństwu w odrabianiu lekcji, wynoszenie śmieci oraz 
wystawianie na drogę pojemników na śmieci według terminów
podanych na przeznaczonym do tego planie kształci umiejęt-
ność organizacji. Przedtem powinno się uzgodnić z dziećmi
przebieg tych czynności.

● Proszę wprowadzać swoje dzieci według ich upodobań w
prace w domu, w warsztacie, na podwórzu i w ogrodzie.
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Wsparcie 
najbliższej 

rodziny.

Dzieci i młodzież
muszą zdobywać

doświadczenie.
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2 Wybór zawodu

2.1 Odkrywanie uzdolnień i mocnych stron dziecka

Zdolności i mocne strony, zwane również kompetencjami można
określić, zadając sobie pytanie: “Co potrafię i co mnie szczególnie
wyróżnia?”

Możemy przy tym wyszczególnić następujące kompetencje:

1. Kompetencje zawodowe
- zalicza się tu umiejętności zastosowania wiedzy, jak np.
opanowanie języka niemieckiego albo ważnych technik
obliczeniowych.
W zależności od wybranego zawodu wymagane są różne
podstawowe, nabyte w szkole umiejętności.

2. Kompetencje inywidualne
- są to umiejętności właściwego w danej sytuacji działania.
Na podstawie hobby naszych dzieci możemy zobaczyć
przykładowo, w jaki sposób osiagają one swoje cele lub jak
samodzielnie rozwiazują problemy.
W wykształceniu i w zawodzie potrzebne są: gotowość do nauki i
zdobywania dobrych wyników, rzetelność, punktualność,
staranność, zdolność koncentracji, gotowość do podejmowania
odpowiedzialności, samodzielność, umiejętność wyciągania
wniosków z krytyki i/lub kreatywność. 

3. Kompetencje socjalne
- określają umiejętności w obcowaniu z innymi ludźmi. Chodzi
tutaj o umiejętność pracy w grupie, motywację, przyjazny
stosunek do innych, uprzejmość, jak również umiejętność
rozwiązywania konfliktów i tolerancję (zdolność empatii-
wczuwania się w sytuacje innych osób, szanowanie czyichś
poglądów).

Poznać swoje 
zdolności i 
mocne strony!
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Samodzielnie wykonywać zadania!

Jak mogę do tego zmotywować moje dziecko?

● Proszę zawsze najpierw rozważyć, jakie zadania Państwa dziecko
umie już samodzielnie wykonać.

● Proszę je zachęcać do samodzielnego wykonywania tych właśnie zadań.
● Proszę stworzyć atmosferę zaufania w rodzinie, proszę okazać zau-

fanie swojemu dziecku i wciąż podbudowywać jego wiarę we własne
możliwości.

● Pochwała w odpowiednim momencie działa zawsze podbudowywująco.
● Świadome odzwierciedlanie mocnych stron dziecka wzmacnia z reguły

jego motywację i własną inicjatywę. Stwarza również podstawę do
rozwoju dalszej zawodowej orientacji.

● Jeśli Państwa dziecko chce podjąć nowe wyzwanie, proszę mu dodać
odwagi. Proszę uwierzyć, ze potrafi „trochę więcej“ niż się może
Państwu właśnie wydaje.

Poznać swój potencjał, a nie skupiać się głównie na swoich
słabych stronach!

Kto bowiem zna swoje mocne strony, ten łatwiej dokonuje wyboru
zawodu i szybciej akceptuje swoje wady.

Dzieciom koniecznie potrzebna jest możliwość swobodnego rozwoju, aby
mogły zbadać swoje granice, zdobywać ważne doświadczenia, jak również
rozwijać poczucie własnej wartości, wiarę w siebie oraz siłę osobowości.

Jako matka lub ojciec muszą Państwo również umieć w porę pozwolić
swojemu dziecku na samodzielność, na popełnianie błędów i godzenie
się z nimi. Muszą się Państwo przyzwyczaić do tego, że Państwa rola
sprowadzać się będzie jedynie do pomocy dziecku.

Gdyż, jak wiadomo, także i dziś sprawdza się przysłowie:
Ćwiczenie czyni mistrza.

Tylko niezależne działania czynią człowieka samodzielnym.
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Samodzielność,
motywacja.

Pochwała
w odpowiednim

momencie.

Zauważyć mocne
strony.

Nie przywiązywać zbyt
wielkiej wagi do słabych

stron.

Rodzice “towarzyszą”
swoim dzieciom.
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W porę powinny być zatem wzięte pod uwagę zawody alternatywne:
Młody człowiek “na wszelki wypadek” powinien złożyć podania w
różnych miejscach praktycznej nauki zawodu, także w profesjach alter-
natywnych.

Dzisiejsi absolwenci szkół ponadpodstawowych (Hauptschule, 
Realschule, Gymnasium i Gesamtschule) mają do wyboru około
370 różnych zawodów, w których mogą zdobyć wykształcenie.

Gdzie mogę otrzymać informacje o zawodach? Jak mogę zaintere-
sować moje dziecko nowymi zawodami?

● Informacyjne targi i giełdy zawodów prezentują różnorakie zawody.
● Niech Państwo wspólnie ze swoim dzieckiem wykorzystają możli-

wość bezpośredniego nawiązania kontaktu z zakładami prowadzą-
cymi praktyczną naukę zawodu.

● Dni otwarte w zakładach, zwiedzanie firm lub szczególne akcje
organizowane przez zakłady stanowią ważne doświadczenia dla
uczniów.

● Liczne adresy internetowe, gdzie można zasięgnąć dokładnych
informacji o zawodach, znajdą Państwo na stronie głównej Rady
Rodziców Gütersloh - na: www.ksgt.de.

● Urząd Pracy umieszcza informacje o wszystkich zawodach na
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp.

● Na www.planet-beruf.de można znaleźć odpowiedni profil
zawodu – z rozmaitymi informacjami dla uczniów, rodziców i
nauczycieli.

● W każdym Urzędzie Pracy znajduje się „Berufsinformationszentrum“
(BiZ) – „Zentrum Informacji o Zawodach“, gdzie o każdej porze,
bez wsześniejszego zameldowania się i bezpłatnie można szukać
informacji.

W “labiryncie” 
Zawodów. 

Internet daje 
uczniom i rodzicom
wiele wskazówek!
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Odkryć kompetencje

Niech Państwo po prostu zapytają swoje dziecko:
„Możesz wymienić pięć rzeczy, w których jesteś dobra/y?“

Pomocne w odpowiedzi na to pytanie mogą okazać się propozycje
zamieszczone w Internecie. Znajdą je Państwo na stronie głównej
Powiatowej Rady Rodziców, na http://www.ksgt.de.

2.2 Wybór zawodu bazujący na mocnych
stronach dziecka �� ������� �������

Każdy człowiek posiada we wcześniej wymienionych zakresach 
kompetencji swoje zdolności nadrzędne. To one stanowią wskazówki
do trafnego wyboru zawodu.

Celem jest:
● znalezienie zawodu, który w pełni wykorzystuje możliwości dziecka,

ale go nie forsuje,
● zapewnienie sukcesu w wykształceniu, 
● zadowolenie z wybranego zawodu,
● dalszy rozwój w życiu zawodowym.

Proszę wziąć pod uwagę, aby w wyborze zawodu nie powstała zbyt
duża rozbieżność między zdolnościami a upragnionym zawodem. 
Zakłady prowadzące naukę zawodu przywiązują dużą wagę do 
dobrych ocen w przedmiotach głównych: w matematyce oraz w
językach angielskim i niemieckim.

O szczególnie modne i popularne zawody ubiega sią z reguły dużo
młodzieży. Trudno jest więc zdobyć miejsce praktycznej nauki w tych
profesjach. Koncentrowanie się wyłącznie na “wymarzonych za-
wodach” pociąga za sobą wiele odmów, w związku z czym może
prowadzić do frustracji. Dziecko myśli wtedy – “I tak nie mam żadych
szans” – a być może ubiega się po prostu o “nie te” zawody i nie 
zauważa profesji z lepszą perspektywą.
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predyspozycjami a
marzeniami
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3 Szukanie miejsc praktycznej
nauki zawodu

Informacje o istniejących miejscach nauki zawodu zdobędą Państwo
między innymi

● w prasie,
● na stronach internetowych pracodawców,
● w “atlasach zawodów możliwych do zdobycia” Regionalnej Izby

Przemysłu i Handlu (IHK),
● bezpośrednio u pracodawcy (w małych zakładach, które nie mają

swojej strony internetowej z ofertami nauki zawodu oraz ofertami
pracy).

Szeroki przegląd większości istniejących miejsc nauki zawodu otrzy-
mają Państwo
● za pośrednictwem Urzędu Pracy.

Dalsze adresy internetowe dotyczące szukania miejsc nauki zawodu
znajdą Państwo na stronie głównej Rady Rodziców Gütersloh
www.ksgt.de.

Znaleźć miejsca nauki
zawodu – wykorzystać
wszystkie propozycje.
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2.3 Udział Rodziców 

Jak jeszcze rodzice mogą zaangażować się w wybór zawodu
dziecka?

W szkole oferowane są Państwa dziecku lekcje o orientacji w zawodzie
i planowaniu przyszłości.

● Rodzice dają dziecku możliwość zapoznania się ze swoim
miejscem pracy i prezentują swoje zawody.

● Rady Rodziców organizują spotkania informacyjne o możliwych
do zdobycia zawodach.

● Rodzice wspierają zawodowe umiejętności i zainteresowania
swojego dziecka.

● Uczniowie prezentują swoje doświadczenia z praktyki.
● Pokazują swoje zainteresowanie propozycjami szkoły.
● Rodzice pełnią funkcję motywującą.
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Zaangażowanie
rodziców przynosi

owoce!
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4 Podanie – autoreklama

4.1 Teczka z dokumentami aplikacyjnymi �� ������� �������

Zakład prowadzący naukę zawodu wymaga z reguły od kandydata
przekonującego podania w formie teczki z dokumentami aplikacyjnymi.
Państwa dziecko uczy się w szkole, jak ma wyglądać dobre podanie.
Trzeba mieć wciąż na uwadze, że pracodawca w pierwszej turze
wyboru z wyglądu dokumentów wnioskuje o staranności i schludności
kandydata. Podania można wysłać za pomocą poczty elektronicznej
tylko wtedy, gdy firma wyraźnie zaznaczy taką możliwość.

Dobrze przygotowana teczka z dokumentami aplikacyjnymi wymaga
wiele pracy – ale jest to wysiłek, który się opłaca!

W teczce z dokumentami aplikacyjnymi muszą się również
znaleźć:

● świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo aktualnie
ukończonej klasy,

● zaświadczenia o ukończonych praktykach zakładowych,
● certyfikaty lub zaświadczenia o ukończonych kursach, jeśli nie

są one odnotowane na świadectwie,
● zaświadczenia o dodatkowo uczęszczanych kursach w czasie

wolnym, o szczególnych hobby, działalnościach i o wolontariatach.

Ważne: Proszę zawsze wysyłać kopie - nigdy oryginałów!

Dokumenty 
aplikacyjne – 
pierwsze wrażenie.
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List motywacyjny

Imię i nazwisko                                                           Data
Ulica z numerem
Kod pocztowy i miejsce zamieszkania
Numer telefonu
Adres e-mailowy

Adres przedsiębiorstwa z nazwiskiem osoby kontaktowej (jeśli jest znana)

Ważne:
Proszę poszukać, np. na stronie internetowej firmy odpowiedniej osoby kontaktowej.
Nieprzyjemne wrażenie sprawi pominięcie osoby kontaktowej w przypadku, gdy jest
ona podana w ogłoszeniu lub na stronie głównej firmy, a podanie zostanie zaadresowane 
po prostu na „firmę xy“ lub na „dział kadr“.

Brzmi banalnie, jednak proszę skontrolować, czy osoba kontaktowa, adres firmy na
kopercie i zawód, w którym chce się kształcić Państwa dziecko rzeczywiście się zgadzają.
Wiele uczniów przepisuje po prostu wersję roboczą pisma, dołączając go do każdego
nowego podania i wysyła w ten sposób pomyłkowo podanie do pani Müller, podczas
gdy w liście jest napisane „Szanowna Pani Meier“. Zdarza się także, że uczniowie piszą 
podanie dotyczące zawodu, w którym firma wcale nie oferuje kształcenia. Takie pomyłki 
zazwyczaj natychmiast eliminują podanie. 

Temat: dokładna nazwa miejsca nauki zawodu, podanie miejsca znalezienia oferty

Osobiste zwrócenie się do osoby kontaktowej; jeśli nie jest znana, wtedy „Szanowne
Państwo“

Powód listu motywującego, odniesienie do oferty kształcenia, zainteresowanie przed-
siębiorstwem (2 wiersze)

Motywacja, umiejętności i zdolności, wzbudzenie zainteresowania swoją osobą, odniesienie
do miejsca nauki zawodu (6 wierszy)

Data i rodzaj świadectwa ukończenia szkoły

Uprzejma prośba o rozmowę kwalifikacyjną

Z poważaniem
Imię i nazwisko podpisującego

Załączniki
Kopie ważnych świadectw i certyfikatów

18

Prawidłowa kolejność dokumentów 

List motywacyjny umieszczony jest osobno na teczce! Nie powinien
obejmować więcej niż jedną stronę.

Pozostałe dokumenty uporządkowane są w teczce w następującej
kolejności:

1. Strona tytułowa ze zdjęciem (Ważne: proszę koniecznie zrobić
profesjonalne zdjęcie u fotografa – to inwestycja, która się opłaca)

2. Curriculum Vitae (życiorys zawodowy), (ze zdjęciem, jeśli nie ma
strony tytułowej)

3. Załączniki
3.1 kopia (kopie) świadectw
3.2 zaświadczenie(a) o praktykach
3.3 zaświadczenia o kursach i wolontariatach
3.4 inne załączniki

Włożyć w kopertę i wysłać

● Teczkę należy włożyć w kopertę o formacie A4, najlepiej z
tekturową podkładką, aby uniknąć zagięcia dokumentów.

● Adres i nadawca powinny być napisane albo odręcznie
starannym pismem bezpośrednio na kopercie albo wydrukowane
na specjalnej etykiecie adresowej.

● Proszę pamietać o odpowiedniej opłacie za przesyłkę (minimum
1.45 Euro). Jeśli odbiorca będzie musiał dopłacić do przesyłki,
wywrze to pierwsze negatywne wrażenie.

Informacje: www.planet-beruf.de
www.ak-eltern-hc.de
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Przegląd wszystkich podań

Wskazówka: przegląd podań w osobnym folderze ułatwia orientację i jest pomocny
w planowaniu rozmów kwalifikacyjnych.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Curriculum Vitae (Życiorys zawodowy)

Dane dotyczące osoby
Imię i nazwisko:
Miejsce urodzenia:
Adres:
Rodzice: Dane dotyczące rodziców są dobrowolne
Rodzeństwo: Dane dotyczące rodzeństwa są dobrowolne

Wykształcenie szkolne
do Szkoła podstawowa
do Szkoła ponadpodstawowa (Haupt-, Realschule lub Gymnasium – 

liceum, Gesamtschule - Zespół Szkół Ponadpodstawowych)
Ulubione przedmioty: (dane są dobrowolne, podanie ulubionego              
przedmiotu jest wskazane, jeżeli w jakikolwiek sposób pasuje on
do wybranego zawodu)

Zajęcia szkolne:         Jeśli były uczęszczane
Świadectwo
ukończenia szkoły: Jakie? Kiedy zdobyte?

Szczególne umiejętności
Umiejętności: np. znajomości EPD (obsługi komputera), języków obcych, pisanie 

systemem pięciu palców, prawo jazdy

Praktyczne umiejętności
do praktyka zakładowa: Co? Kiedy? Gdzie? Jakie zadania?
do praca podczas wakacji: Co? Kiedy? Gdzie? Jakie zadania?

Zainteresowania
Hobby:

Data

Podpis

Podanie 
wysłane 
(data)

Zawód Przesiębiorst-
wo/osoba 
kontaktowa

Odpowiedź
od/ osoba
kontaktowa

Rozmowa
kwalifikacyjna
data, u kogo?

Uwagi/
rezultat

Wskazówka:
Proszę uzgodnić termin w Urzędzie Pracy i zameldować się jako szukający miejsca
praktycznej nauki zawodu. → Istnieje możliwość otrzymania wsparcia finan-
sowego o kwocie 5 Euro za przedłożone podanie. W tym celu trzeba oczywiście
zachować kopie listów motywacyjnych. Jeśli Państwa dziecko zostanie zaproszone
na rozmowę kwalifikacyjną w innym mieście, a firma nie pokryje kosztów podróży,
wówczas pokryje je Urząd Pracy. Proszę więc przypomnieć dziecku, aby przyniosło
z Urzędu Pracy odpowiedni formularz i po zakończonej rozmowie kwalifikacyjnej
wręczyło go do podpisu osobie odpowiedzialnej za personel w zakładzie.
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3. Państwa dziecko powinno natychmiast wpisać w terminarzu termin
rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli nie może ono dotrzymać danego
terminu, natychmiast powiadamia o tym firmę i zgłasza się z prośbą
o nowy termin. Jeżeli zaś termin przypada na czas lekcji, uczeń w
porę kontaktuje się z nauczycielem.

4. Proszę zwrócić uwagę, czy w piśmie z zaproszeniem firma prosi o
potwierdzenie terminu rozmowy. Niezwłoczny odzew będzie
świadczyć o zaangażowaniu Państwa dziecka.

5. Nawet jeśli Państwo pragną pomóc swojemu dziecku, kontakt z
firmą musi utrzymywać ono samo. Niech Państwo NIE dzwonią
sami do przedsiębiorstwa w przypadku pytań lub w celu
potwierdzenia terminu, to zadanie musi przejąć dziecko.
W przeciwnym razie sprawi wrażenie niesamodzielnego na osobie
odpowiedzialnej za personel firmy.

6. Państwa dziecko powinno jeszcze raz zasiegnąć ogólnych informacji
o danej firmie i sporządzić listę z najważniejszymi pytaniami, które
chce przedstawić zakładowi.

7. Państwa dziecko powinno znaleźć odpowiednie połączenie komu-
nikacyjne do zakładu oraz zaplanować przybycie na miejsce
15 minut przed terminem. 

8. Proszę wspólnie z dzieckiem zajrzeć do szafy i wybrać stosowny
strój. Ewentualnie będą musieli Państwo zaplanować zakupy lub
wizytę u fryzjera. Tenisówki nie wchodzą w rachubę!

9. Proszę jeszcze raz przećwiczyć z dzieckiem pytania i stosowne
zachowanie na rozmowie kwalifikacyjnej według zasad dobrej
kultury komunikacyjnej: pełne respektu powitanie, zainteresowane
słuchanie, nieprzerywanie rozmówcy, stawianie pytań oraz
odpowiednie pożegnanie.

Pokazać
zainteresowanie
przedsiębiorstwem.

22

4.2 Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej �� �������

W niżej podanych wskazówkach proszę rozważyć, czy Państwa
dziecko jest w stanie samo wykonać dane zadanie!

Proszę jednakże koniecznie skontrolować!

1. Proszę pamiętać, aby pismo z zaproszeniem od firmy, które z reguły
adresowane jest do Państwa córki lub syna, zostało przez nią/
niegoniezwłocznie przeczytane.

2. Proszę przypominać dziecku o codziennym sprawdzaniu poczty
elektronicznej na wypadek, gdyby firma kierowała pytania przez 
e-mail lub wysłała zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.
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Dobre przygotowanie
i zaplanowanie 

zapobiegają
niepowodzeniom!
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11. W przeddzień rozmowy kwalifikacyjnej dziecko powinno mieć
przygotowane:
● list z zaproszeniem na rozmowę,
● kopie dokumentów podania (proszę je jeszcze raz przeczytać),
● przygotowaną listę pytań,
● notatki dotyczące połaczenia komunikacyjnego,
● bilet,
● trochę gotówki „na wszelki wypadek“,
● kalkulator, jeśli ma być przeprowadzany jakiś test,
● długopis i notes,
● stosowny strój.

Jeżeli podróż lub wybór kandydata do nauki zawodu będą trwać
dłużej, trzeba zapakować jeszcze napój lub przekąskę.

12. Jeśli to możliwe, przed samym terminem rozmowy kwalifikacyjnej
nie należy planować żadnych większych przedsięwzięć. 

13. Niech Państwo sami zachowują spokój, dodawają dziecku odwagi
i utwierdzają je w przekonaniu, że jest dobrze przygotowane.

14. Państwa dziecko jest bardzo zestresowane? Często miewa „Black-
outs“ podczas egzaminów? Niech Państwo spróbują znaleźć
informacje na temat rozładujących napięcie ćwiczeniach oddechu i
wypróbują je wcześniej z dzieckiem.

15. Proszę się cieszyć wraz dzieckiem, gdy rozmowa przebiegnie
pomyślnie, a wesprzeć je, jeśli z jakiegoś powodu dziecko
nie jest zadowolone z rozmowy.

24

10. Proszę uświadomić dziecku, że rozmowa kwalifikacyjna polega na
dobrej prezentacji swojej osoby. Jeśli przykładowo grupa uczniów
znajduje się na rozmowie u osoby odpowiedzialnej za personel firmy,
nie wystarczy siedzieć spokojnie na swoim miejscu. Trzeba aktywnie
uczestniczyć w rozmowie, stawiając pytania i udzielając odpowiedzi.
Lepiej jest nieperfekcyjnie odpowiedzieć na jakieś pytanie, aniżeli nie
otworzyć ust podczas rozmowy. Bierność dziecka może sprawić
wrażenie, że jest ono niezainteresowane miejscem nauki zawodu.
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Pytania, które może postawić osoba ubiegająca się o miejsce
nauki zawodu:

Można zanotować pytania i wziąć je ze sobą na rozmowę

● Ilu pracowników zatrudnia dane przedsiębiorstwo?
● Czy są tam jeszcze inni uczniowie?
● Gdzie znajduje się szkoła przygotowująca do wybranego zawodu?
● Na co kładzie się główny nacisk w trakcie nauki danego zawodu?
● Czy istnieje szansa zatrudnienia przez dane przedsiębiorstwo po

ukończeniu nauki?

4.4 Odmowa nie jest porażką

● Pierwsze podanie o miejsce nauki zawodu bardzo rzadko kończy
się powodzeniem.

● Na nieliczne miejsca praktycznej nauki zawodu przypada duża
ilość podań.

● Jeśli Państwa dziecku udało się już wziąć udział w rozmowie
kwalifikacyjnej: Proszę zapytać w dziale kadr o uzasadnienie
odmowy przyjęcia dziecka na naukę zawodu.

● Proszę zasięgnąć informacji o zawodach alternatywnych.
Jeżeli Państwa dziecko otrzymało liczne odmowy bez żadnego
zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, może to oznaczać zbyt
dużą konkurencję i tym samym gorsze szanse w tym zawodzie.
W tym wypadku nie należy koncentrować się tylko na tym jednym
zawodzie, zobacz rozdział 3.
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4.3 Pytania mogące pojawić się na rozmowie
kwalifikacyjnej

● Jak doszło do wyboru danego zawodu?
● Co Pan/Pani wie o tym zawodzie?
● Z jakich powodów wybrał/a Pan/i ten zawód?
● Dlaczego zdecydował/a się Pan/i na nasze przedsiębiorstwo?
● Co jest dla Pana/i ważne w nauce zawodu?
● Jakie są Pana/i mocne i słabe strony? (Wskazówka: W odpowiedzi

na to pytanie nie należy kłamać, ale też nie powinno się podkreślać
tych słabych stron, które mogą być dla firmy kryterium dyskwalifiku-
jącym kandydata, jak np. niepunktualność czy bałaganiarstwo.)

● Jakie doświadczenia zebrał/a Pan/i podczas praktyki/ podczas
poznawania zakładu?

● Jak organizuje Pan/i swój wolny czas?
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