
Branżowa szkoła I stopnia,
technikum, liceum – co wybrać?

Jak zrobić to mądrze i być
zadowolonym?

Przewodnik ósmoklasisty

część 
...ostatnia!



Jeśli udało Ci się przeczytać dwie pierwsze części
przewodnika i zastanowić się nad poruszanymi w nich
zagadnieniami, wiesz już trochę więcej o sobie - o swoich
umiejętnościach, predyspozycjach, mocnych stronach,
talentach. Poznałeś też świat zawodów, a może nawet wiesz
już, który jest Ci najbliższy i najbardziej Cię pasjonuje. 
 
Dzisiaj przed Tobą ostatnia część tej ważnej układanki...
 
 

TYPY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
 

 
...czyli klucz do Twojego celu!
 
Znajdziesz tu kolejną porcję informacji na temat wyborów
edukacyjno–zawodowych, aby jeszcze bardziej rozszerzyć
swoją wiedzę w tym temacie i tym samym ułatwić podjęcie
decyzji o swojej przyszłości zawodowej. W tej części
omówimy rodzaje szkół ponadpodstawowych w naszym
systemie edukacyjnym i podpowiemy, czym warto się
kierować podczas dokonywania wyboru jednej z nich. 
 
 



Zawody dzielą się na takie, które można zdobyć w szkolnictwie
zawodowym, czyli w szkołach branżowych i technikach oraz
szkołach policealnych, a także na te, które są osiągalne
jedynie po ukończeniu studiów wyższych. Przykładowo zawód
weterynarz po studiach wyższych, nie jest tym samym
zawodem co technik weterynarii po technikum lub szkole
policealnej. Różnica dotyczy kompetencji i uprawnień
zawodowych, np.: receptę będzie mógł wypisać lekarz
weterynarz, a nie technik weterynarii.

KROK  TRZECI - TYPY SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH

Po ukończeniu szkoły podstawowej 
masz do wyboru:

liceum ogólnokształcące
 

technikum
 

szkołę branżową I stopnia
 

szkołę specjalną przysposabiającą do pracy
umożliwiającą naukę uczniom z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi



Nauka w liceum trwa 4 lata. Absolwenci otrzymują
świadectwo dojrzałości, a warunkiem jego otrzymania jest
zdanie egzaminu maturalnego. Możesz wówczas ubiegać się
o przyjęcie na studia. Kończąc liceum bez matury uzyskasz
wykształcenie średnie i będziesz mógł kontynuować edukację
jedynie w szkole policealnej lub uzyskać kwalifikacje
zawodowe w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W
liceum nie uczysz się zawodu. Ważne jest  natomiast to, jakie
wybierzesz przedmioty w zakresie rozszerzonym. Jeśli chcesz
w przyszłości zostać np.: prawnikiem, dobrze byłoby, żebyś
wybrał klasę z rozszerzoną historią, wiedzą o społeczeństwie,
językiem obcym; a przyszły lekarz dobrze zrobi wybierając
profil biologiczno-chemiczny. W poszczególnych klasach
przedmioty w zakresie rozszerzonym dobierane są do
konkretnych grup kierunków studiów, dlatego już przed
rozpoczęciem nauki w tej szkole warto sprecyzować swoją
ścieżkę edukacyjno-zawodową. Wybór właściwych rozszerzeń
umożliwi Ci lepsze przygotowanie do matury z wybranych
przedmiotów i oczywiście zwiększą się Twoje szanse
dostania się na wymarzoną uczelnię i upragniony kierunek
studiów.

Maison des arts
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE



Nauka  w technikum trwa 5 lat. Uczysz się przedmiotów
zawodowych i ogólnokształcących, odbywasz praktyki,
głównie w zakładach pracy. Ucząc się w tej szkole, po zdaniu
egzaminów zawodowych z dwóch kwalifikacji przewidzianych
dla wybranego przez Ciebie zawodu,  otrzymujesz tytuł
technika, np.: technik mechanik, technik usług fryzjerskich,
technik informatyk... i będziesz mógł podjąć pracę w
wyuczonym zawodzie. Oczywiście masz też możliwość
zdawania matury. Będziesz mógł wybrać przedmioty
realizowane na poziomie rozszerzonym i po uzyskaniu
pozytywnego wyniku matury i otrzymaniu świadectwa
dojrzałości możesz  dalej się kształcić na wybranych studiach
wyższych.
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TECHNIKUM



Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie będziesz uczyć się
przedmiotów zawodowych, przedmiotów ogólnokształcących
oraz odbywać praktyki zawodowe (nawet 2 – 3 dni w
tygodniu) w warsztatach szkolnych lub u pracodawców. Po
ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z
jednej kwalifikacji uzyskasz dyplom potwierdzający Twoje
kwalifikacje zawodowe. Będziesz więc wykwalifikowanym
kucharzem, fryzjerem, cukiernikiem, sprzedawcą, elektrykiem,
itd. Uzyskasz wykształcenie zasadnicze branżowe. Jednak
możliwość dalszej nauki się nie kończy. Możesz ją
kontynuować w szkole branżowej II stopnia (gdzie nauka trwa
kolejne 2 lata)  i tam zdawać maturę, doskonaląc się
jednocześnie w tym samym zawodzie uzyskując tytuł
technika, np.: zasadnicze branżowe - fryzjer, po ukończeniu
branżowej szkoły II stopnia - technik usług fryzjerskich. Jeśli
jednak zdecydujesz się na pracę zawodową, to nadal masz
możliwości edukacyjne, ale w systemie zaocznym. Możesz
podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, by
podwyższyć swój poziom wykształcenia (na średnie) oraz
mieć możliwość zdawania matury. Uzyskasz świadectwo
dojrzałości – masz drogę otwartą na studia.
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SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA



Jest to oferta skierowana do osób pełnoletnich
(możesz być jeszcze uczniem którejś z wyżej
wymienionych szkół – ważne żebyś miał ukończone
18 lat). Kursy odbywają się w systemie zaocznym w
szkołach zawodowych publicznych oraz prywatnych.
Jest to taki szybki sposób na zdobycie nowych
kwalifikacji lub na tak zwane „przekwalifikowanie
się” już dla osób pracujących. W ramach
 Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych zdobywasz
kwalifikacje wyodrębnione dla danego zawodu.

W tym miejscu  warto  podać krótką informację
na temat Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych!



Oto nasze podpowiedzi uwzględniające wszystkie
wcześniej omówione kroki Twojego działania na drodze
wyborów edukacyjno – zawodowych:

Liceum, technikum, czy
szkoła branżowa? 
Co będzie najlepsze?
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Szukaj szkoły, która może Ci pomóc w rozwijaniu
Twoich zainteresowań. Jeśli interesujesz się np.
programowaniem czy komputerami - poszukaj
odpowiedniego technikum. Pasje związane z
mechaniką samochodową, fryzjerstwem czy
gotowaniem świetnie można rozwijać w szkole
branżowej. Natomiast jeżeli masz wiele zainteresowań,
dobre i bardzo dobre wyniki w nauce i zamierzasz się
dalej kształcić - wybierz liceum.
 
Jeśli chcesz być w ruchu, lubisz zmiany, zastanów się
nad wyborem szkoły branżowej lub technikum, gdzie
będziesz miał  różnorodne przedmioty, w tym
zawodowe i oczywiście zajęcia praktyczne. Jeśli tak
naprawdę nie lubisz się uczyć, to lepiej nie wybieraj
liceum. Może bardziej interesujące dla Ciebie będzie
nauczenie  się jakiegoś konkretnego zawodu w
praktycznej formie. Natomiast jeżeli jesteś ambitny,
pilny i  lubisz się uczyć oraz chcesz  zdobyć zawód
wymagający ukończenia studiów - dobrym pomysłem
może być nauka w liceum.
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Jeśli chcesz wykonywać konkretny zawód, dowiedz
się, czy można się go nauczyć w technikum czy szkole
branżowej i wtedy właśnie taką szkołę wybierz. Jeśli
przyszła praca  np.: lekarza, prawnika, nauczyciela,
psychologa wymaga ukończenia studiów wyższych –
wybierz liceum ogólnokształcące i tam skoncentruj się
na nauce przedmiotów, które są brane pod uwagę w
procesie rekrutacyjnym.
 
Nie sugeruj się wyborem przyjaciół – to, że koleżanka
wybrała jakąś szkołę, nie znaczy, że musisz zrobić to
samo! To ma być tylko i wyłącznie Twój wybór, a nie
np. Twoich rodziców. Oczywiście porozmawiaj z nimi o
swoich planach, ale najlepsze dla Ciebie będzie, jeśli
decyzję podejmiesz sam. To nie rodzice ani znajomi
będą się za Ciebie uczyć  w danej  szkole..

A oprócz tego...
 

Zaglądaj na strony internetowe interesujących Cię szkół, ich
profile Facebook'owe, kanały na YouTube. Obejrzyj
zamieszczone tam zdjęcia, filmy, artykuły, sprawdź ofertę
zajęć dodatkowych. Każda szkoła ma swoje zwyczaje,
swoją własną małą kulturę - może właśnie to da Ci
inspirację. Jeśli do dla Ciebie istotne - sprawdź rankingi
szkół, opinie w sieci, porozmawiaj z jej uczniami.
 

Zebranie jak najwięcej różnorodnych informacji o szkole
ułatwi   Ci  również podjęcie dobrej decyzji!
 



Wśród czytelników są zapewne tacy, którzy już na ten
moment mają jasno sprecyzowane plany zawodowe i będą
śmiało podążać w kierunku ich realizacji. Też tak masz?
Trzymamy kciuki, aby to wszystko się udało! 
 

Prawdopodobnie są też takie osoby, które nie mają w tej
kwestii takiej jasności, dużo zastanawiają się i mierzą ze
swoimi wątpliwościami. Jeśli tak jest z Tobą, życzymy Ci
wytrwałości w poszukiwaniu swojej drogi! 
 

Jeszcze inni mogą nie przejmować się tym zbytnio, a nawet
zadawać sobie pytanie: o co tyle szumu z tym wyborem
szkoły i zawodu? W głowie mogą wtedy rodzić się myśli typu:
"wystarczy przecież złożyć dokumenty do jakiejkolwiek
szkoły, skończyć ją, a naukę mieć z głowy", "nie będę się
zastanawiał nad zawodem,  przecież  na ten czas nikt mi nie
da gwarancji, że znajdę w nim pracę". Takiego myślenia i
działania... nie polecamy. Pamiętaj - jeśli praca nam
odpowiada, lubimy ją i wykonujemy z przyjemnością, to...
jest nam o wiele łatwiej być spokojnym,
usatysfakcjonowanym. A co się dzieje z nami w przypadku,
kiedy nie lubimy swojej pracy? Jesteśmy ciągle zmęczeni,
niezadowoleni, często zmieniamy pracę, narzekamy. Zależy
nam na tym, aby to nigdy nie dotyczyło Ciebie :-) Wierzymy,
że naszym krótkim, trzyczęścowym przewodnikiem
udowodniłyśmy Ci, że warto poświęcić troszkę czasu i
dobrze zastanowić się nad wyborem szkoły i zawodu.
 
 

REASUMUJĄC!
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Konfucjusz mówił: „Wybierz pracę, którą kochasz, a nie
będziesz musiał pracować ani jednego dnia w życiu”.
Niech ta maksyma towarzyszy Twoim działaniom na drodze
dokonania satysfakcjonujących wyborów edukacyjno -
zawodowych!
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A tymczasem dziękujemy Ci za tę
wspólną, zawodoznawczą podróż.

Mamy nadzieję, że jesteś teraz trzy
kroki bliżej do wybrania najlepszej dla

siebie szkoły i zawodu, który w
przyszłości na Ci nie tylko pracę i

pieniądze, ale też przyjemność z jego
wykonywania. Z całych sił trzymamy

za Ciebie kciuki!

 
Przewodnik opracowały: Krystyna Zdan

Katarzyna Łukasiuk-Kalska


