




 Podejmując decyzje o wyborze szkoły  Podejmując decyzje o wyborze szkoły 
ponadpodstawowej, należy przede wszystkim 
wziąć pod uwagę zainteresowania, 
predyspozycje i cechy charakteru.predyspozycje i cechy charakteru.

Łatwiej uczymy się tego, co nas 
interesuje. interesuje. 

 Panuje brzydki stereotyp, że do liceum idą 
najmądrzejsi, a do technikum czy zawodówki najmądrzejsi, a do technikum czy zawodówki 
tylko słabi, którzy nie chcą się uczyć, tylko 
od razu iść do pracy. 

 Przekonajcie się, że to mit…



 Czeka Cię nauka w czteroletnim liceum 
ogólnokształcącym.

 W tej szkole zdobędziesz wiedzę ogólną ze wszystkich 
przedmiotów.przedmiotów.

 Liceum w największym stopniu przygotowuje do pójścia 
na studia, a w najmniejszym – do podjęcia pracy zaraz po 
skończeniu tej szkoły.skończeniu tej szkoły.

 W liceach istnieją tzw. klasy profilowane, czyli takie, w 
których jest większy nacisk np. na matematykę, biologię 
czy języki obce. Dzięki temu nie będziesz się uczyć cały czy języki obce. Dzięki temu nie będziesz się uczyć cały 
czas wszystkich przedmiotów na tym samym poziomie, 
tylko pogłębisz wiedzę z tych przedmiotów, które będą Ci 
potrzebne, aby dostać się na studia. Jeżeli np. chcesz 
zostać lekarzem, lepiej wybierz klasę o profilu biologiczno-zostać lekarzem, lepiej wybierz klasę o profilu biologiczno-
chemicznym niż humanistycznym.

 Na zakończenie liceum trzeba zadać egzamin dojrzałości, 
nazywany maturą.



Od dłuższego już czasu popularne są Od dłuższego już czasu popularne są 
następujące profile:

matematyczno-fizyczny, 
matematyczno-informatyczny, matematyczno-informatyczny, 

 humanistyczny, 
 biologiczno-chemiczny,  biologiczno-chemiczny, 
 fizyczno-informatyczne,
 artystyczny,  artystyczny, 
 geograficzny, 
 dziennikarski, 
 historyczny,



 językowo-turystyczne,
menedżersko-ekonomiczne, menedżersko-ekonomiczne,

 psychologiczno-społeczne,
 społeczno-prawne,

prawnicze, prawnicze,
 politechniczne,
 przyrodniczo-medyczne,

medyczne, medyczne,
 ekonomiczno-biznesowe,
 medialne,
 europejskie, europejskie,
 Cambridge,
 policyjno-mundurowe,
 programistyczne, programistyczne,
 e-sportowe.



 Można wybrać uczelnie zarówno publiczne jak i niepubliczne a 
wśród nich są m.in: Uniwersytet, Politechnika, Akademia wśród nich są m.in: Uniwersytet, Politechnika, Akademia 
Medyczna itp.
Można studiować w różnym trybie:

 – stacjonarne, czyli dzienne (bezpłatne na uczelni publicznej, 
płatne na uczelni niepublicznej)płatne na uczelni niepublicznej)
– niestacjonarne, czyli zaoczne/weekendowe (płatne zarówno 
na uczelni publicznej jak i niepublicznej)

 – wieczorowe (płatne zarówno na uczelni publicznej jak i 
niepublicznej) – zajęcia teoretycznie odbywają się wieczorami, niepublicznej) – zajęcia teoretycznie odbywają się wieczorami, 
w praktyce jednak często zaczynają się w okolicach południa.

 Studium/ Szkoła policealna – po zakończonym liceum, matura 
nie jest wymagana. Nawet jeżeli nie chcesz iść na studia nie nie jest wymagana. Nawet jeżeli nie chcesz iść na studia nie 
warto całkowicie rezygnować z dalszej edukacji. Oferta szkół 
policealnych jest bardzo bogata. Tego rodzaju placówki kształcą 
kucharzy, kosmetyczki, florystów, specjalistów od BHP, opiekunów 
osób starszych i dzieci, instruktorów fitness, spedytorów, 
masażystów czy techników weterynarii. Zajęcia odbywają się w 
osób starszych i dzieci, instruktorów fitness, spedytorów, 
masażystów czy techników weterynarii. Zajęcia odbywają się w 
dwóch trybach dziennym i zaocznym.



 Praca – można także od razu po szkole szukać pracy. 
Jednak ukończenie liceum ogólnokształcącego i zdanie Jednak ukończenie liceum ogólnokształcącego i zdanie 
matury nie daje żadnego konkretnego 
zawodu, tytułu, ani (zwykle) umiejętności 
wykonywania zawodu. Można jednak zacząć wykonywania zawodu. Można jednak zacząć 
budować swoje doświadczenie zawodowe, nawet jeśli w 
przyszłości zmienimy decyzję co do planowanego zawodu. 
Warto pomyśleć o połączeniu pracy ze studiami, najłatwiej 
będzie to robić przy studiach zaocznych. Obecnie przy będzie to robić przy studiach zaocznych. Obecnie przy 
większości kierunków studiów, nawet w trybie dziennym, 
można zdecydować się na pracę (dobrze ułożony grafik, 
dobra organizacja i logistyka swojego czasu i praca w 
niepełnym wymiarze godzin równolegle z nauką jest niepełnym wymiarze godzin równolegle z nauką jest 
możliwa – warto jednak nie zaniedbywać nauki).





 Nauka w technikum potrwa pięć lat.
W technikum zdobędziesz wiedzę na temat wybranego  W technikum zdobędziesz wiedzę na temat wybranego 
przez siebie zawodu oraz wiedzę ogólną z innych 
przedmiotów.

 Z przedmiotów zawodowych trzeba zdać egzamin  Z przedmiotów zawodowych trzeba zdać egzamin 
zawodowy, a z pozostałych przedmiotów – maturę.

 Po zdaniu egzaminu zawodowego możesz wykonywać 
wyuczony zawód, a po zdaniu matury możesz iść na studia.
Istnieją technika przygotowujące do różnych zawodów w  Istnieją technika przygotowujące do różnych zawodów w 
określonej branży (np. technikum hotelarstwa, technikum 
weterynaryjne, technikum gastronomiczne, technikum 
informatyczne), dlatego zanim wybierzesz jedno z nich, 
pomyśl dobrze, czy właśnie ten zawód interesuje Cię pomyśl dobrze, czy właśnie ten zawód interesuje Cię 
najbardziej.

 Co po technikum?
 studia studia
 praca



Ministerstwo Edukacji Narodowej donosi, że Ministerstwo Edukacji Narodowej donosi, że 
najpopularniejszymi kierunkami kształcenia 
w technikach są:
technik informatyk,  technik informatyk, 

 technik ekonomista, 
mechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, 

 technik hotelarstwa, 
technik mechanik. technik mechanik.



 ularnymi, znajdziemy:  geodezyjny ularnymi, znajdziemy:
 mechatroniczny,
 teleinformatyczny,
 mechaniczny,

 geodezyjny
 górnictwa podziemnego,
 administracyjny,
 turystyczny, mechaniczny,

 elektryczny,
 elektroniczny,
 gastronomiczny,

 turystyczny,
 kosmetyczny,
 weterynaryjny,

ratownictwa medycznego,
gastronomiczny,

 rolniczy
 ochrony środowiska,
 energetyczny,

 ratownictwa medycznego,
 cukierniczy,
 budowlany,

fryzjerstwa, geologiczny,
 graficzny,

 fryzjerstwa,
 wojskowy.



Współczesna młodzież jest Współczesna młodzież jest 
pragmatyczna. Ma wiedzę na temat 
rynku pracy oraz świadomość, że 
rośnie zapotrzebowanie na rośnie zapotrzebowanie na 
fachowców i specjalistów. Technikum, 
dla wielu, staje się szkołą pierwszego dla wielu, staje się szkołą pierwszego 
wyboru. Warto dodać, że absolwenci 
realizują tę samą podstawę realizują tę samą podstawę 
programową kształcenia ogólnego jak 
w liceum i przystępują do takiej 
samej matury. 
w liceum i przystępują do takiej 
samej matury. 



 Wybór technikum to dobry pomysł na życie dla 
młodych ludzi, którzy mają sprecyzowane i bardzo młodych ludzi, którzy mają sprecyzowane i bardzo 
konkretne plany na przyszłość. Myślimy, że bardzo 
ważne jest, aby absolwenci szkół podstawowych 
uświadomili sobie, co lubią robić i w jakich zawodach uświadomili sobie, co lubią robić i w jakich zawodach 
mogą rozwijać swoje pasje.

 Jeśli ktoś wybierze technikum, musi jednak wiedzieć, 
że nauki jest dużo. O wiele więcej niż w liceum że nauki jest dużo. O wiele więcej niż w liceum 
ogólnokształcącym. Poza przedmiotami zawodowymi, 
związanymi z danym profilem kształcenia, 
obowiązują tu przedmioty ogólnokształcące. obowiązują tu przedmioty ogólnokształcące. 

 Jeśli jesteś zainteresowany wyborem technikum, 
warto wcześniej zapoznać się z obowiązującymi 
przedmiotami. przedmiotami. 



 Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest 
w formie testu składającego się z 40 zadań w formie testu składającego się z 40 zadań 
zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do 
wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest 
prawidłowa. Część praktyczna polega na wykonaniu prawidłowa. Część praktyczna polega na wykonaniu 
zadania lub zadań egzaminacyjnych, których 
rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. 
Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie 
dłużej niż 240 minut. Jest   ona przeprowadzana w dłużej niż 240 minut. Jest   ona przeprowadzana w 
formie testu praktycznego, polegającego na 
wykonaniu przez zdającego   zadania egzaminacyjnego 
zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na 
stanowisku   egzaminacyjnym. Czas trwania części stanowisku   egzaminacyjnym. Czas trwania części 
praktycznej egzaminu zawodowego dla 
konkretnej  kwalifikacji określony  jest w informatorze 
publikowanym przez Centralną Komisję publikowanym przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną. 



Każdy uczeń technikum zobowiązany jest do 
odbycia praktyk. Praktyki zawodowe są 
realizowane w wymiarze określonym w realizowane w wymiarze określonym w 
podstawie programowej kształcenia w 
zawodach, w klasie ustalonej przez dyrektora 
szkoły. Trwają 4 tygodnie i podlegają ocenie. szkoły. Trwają 4 tygodnie i podlegają ocenie. 
Zasady organizacji praktyk zawodowych 
regulują przepisy prawa. 

Wiele szkół decyduje się na organizację 
praktyk zawodowych za granicą. W tym celu praktyk zawodowych za granicą. W tym celu 
wykorzystywane są różne programy unijne.



 W technikum, podobnie jak w liceum, ustawodawca 
gwarantuje naukę dwóch języków. Kontynuację gwarantuje naukę dwóch języków. Kontynuację 
pierwszego języka, który był nauczany w szkole 
podstawowej oraz naukę drugiego języka obcego. 

W wielu technikach dodatkowo uczy się języka 
obcego zawodowego. Język specjalistyczny 
(fachowy) to szczególna postać języka 
ogólnonarodowego, przystosowana do możliwie ogólnonarodowego, przystosowana do możliwie 
precyzyjnego opisu określonej gałęzi wiedzy lub 
techniki. Musi on być istotnym elementem 
kształcenia zawodowego, ponieważ wymaga tego 
mobilność pracowników w krajach Unii Europejskiej mobilność pracowników w krajach Unii Europejskiej 
oraz obecność obcojęzycznych firm na rynku polskimi 
i konieczność komunikowania się w języku 
angielskim, a także w innych językach w sytuacjach angielskim, a także w innych językach w sytuacjach 
zawodowych. 



 Wybór szkoły technicznej nie ogranicza 
późniejszych życiowych decyzji, ale jest późniejszych życiowych decyzji, ale jest 
niewątpliwym atutem na rynku pracy. 

Absolwenci technikum mogą uzyskać:Absolwenci technikum mogą uzyskać:
 świadectwo ukończenia technikum,
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

po zdaniu egzaminów potwierdzających po zdaniu egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w danym zawodzie (dyplom można 
odebrać z suplementem Europass, 
prezentującym umiejętności zawodowe i prezentującym umiejętności zawodowe i 
kompetencje w sposób uznawany na terenie Unii 
Europejskiej);

 świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu  świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu 
maturalnego.



 To szkoła dla osób, które od początku wiedzą, jaki zawód chcą 
wykonywać (np. elektryk, stolarz, kucharz, fotograf).wykonywać (np. elektryk, stolarz, kucharz, fotograf).

 Nacisk w niej jest położony przede wszystkim na naukę zawodu, 
zarówno w teorii, jak i w praktyce. Oznacza to, że jest w niej 
zdecydowanie mniej godzin polskiego, geografii czy biologii niż w innych 
szkołach.
Nauka w tej szkole nie kończy się egzaminem dojrzałości, ale  Nauka w tej szkole nie kończy się egzaminem dojrzałości, ale 
egzaminem, który potwierdzi, czy masz odpowiednie kwalifikacje do 
pracy w wybranym zawodzie.

 Po skończeniu szkoły branżowej I stopnia wcale nie musisz jednak iść 
do pracy. Możesz podjąć naukę w dwuletniej szkole branżowej II do pracy. Możesz podjąć naukę w dwuletniej szkole branżowej II 
stopnia, która kończy się maturą. Umożliwi Ci to podjęcie studiów.
Pamiętaj

 Co po szkole branżowej I stopnia?
 szkoła branżowa II stopnia szkoła branżowa II stopnia
 studia
 praca
 lub od razu po ukończeniu tej szkoły – praca.



 Zasadnicze szkoły zawodowe zapewniają naukę 
ogólnych przedmiotów oraz konkretnego, 

 Zasadnicze szkoły zawodowe zapewniają naukę 
ogólnych przedmiotów oraz konkretnego, 
wybranego zawodu. Nauka w nich trwa trzy lata. 
Do wyboru jest wiele branż – od Do wyboru jest wiele branż – od 
gastronomicznej, poprzez fryzjerską, po 
budowlane, mechaniczne i elektryczne. 
Uczniowie uczą się ogólnej wiedzy o świecie na Uczniowie uczą się ogólnej wiedzy o świecie na 
„tradycyjnych” lekcjach, a także teoretycznych 
podstaw zawodu, które potem mogą wykorzystać 
na praktykach w szkole lub u pracodawców. na praktykach w szkole lub u pracodawców. 
Nacisk na naukę konkretnego zawodu powoduje, 
że już w szkole średniej młody człowiek 
przygotowuje się do wejścia na rynek pracy z przygotowuje się do wejścia na rynek pracy z 
konkretnym fachem w ręku.



 Współcześni absolwenci szkół wyższych wcale nie 
mają łatwego startu. Często teoretyczne mają łatwego startu. Często teoretyczne 
wykształcenie i brak doświadczenia sprawiają, że po 
zakończeniu studiów ciężko jest znaleźć pracę nie 
tylko w wyuczonym zawodzie, ale często tylko w wyuczonym zawodzie, ale często 
jakąkolwiek. I tutaj właśnie zaznacza się przewaga 
wykształcenia zawodowego nad wyższym –
przynajmniej w niektórych przypadkach.

 Fryzjer, budowlaniec, mechanik czy kucharz to  Fryzjer, budowlaniec, mechanik czy kucharz to 
praktyczne zawody poszukiwane na rynku pracy, 
dzięki którym łatwo znaleźć zatrudnienie z całkiem 
przyzwoitymi zarobkami. I to już po szkole średniej! 
To ogromna przewaga nad rówieśnikami, którzy 
przyzwoitymi zarobkami. I to już po szkole średniej! 
To ogromna przewaga nad rówieśnikami, którzy 
postanowili kontynuować naukę na studiach i wkroczą 
na rynek pracy kilka lat później. Po tym czasie młody 
człowiek z wykształceniem zawodowym będzie już człowiek z wykształceniem zawodowym będzie już 
pracownikiem z kilkuletnim doświadczeniem.



 Na współczesnym rynku pracy brakuje fachowców z 
wielu dziedzin, dziś niemal 50% pracodawców w wielu dziedzin, dziś niemal 50% pracodawców w 
Polsce ma problem ze znalezieniem 
wykształconych specjalistów. Ciągle brakuje 
pracowników w branży motoryzacyjnej, energetyce, pracowników w branży motoryzacyjnej, energetyce, 
w przemyśle. Miejsca pracy w niewielkich 
miejscowościach, na przykład, są też i w bardziej 
tradycyjnych zawodach w zawodzie krawca, szewca, 
tapicera. W radio kilka razy dziennie można usłyszeć tapicera. W radio kilka razy dziennie można usłyszeć 
o pilnej potrzebie zatrudnienia operatorów maszyn 
CNC, spawaczy, magazynierów. W urzędach pracy i na 
portalach internetowych z ogłoszeniami o pracę 
pojawia się coraz więcej ofert dla pracowników pojawia się coraz więcej ofert dla pracowników 
wykształconych w profilu zawodowym. Jak widzisz, 
pracodawcy dziś mocno zachęcają młodych ludzi do 
nauki w szkołach zawodowych. nauki w szkołach zawodowych. 



Wybór szkoły nie musi Wybór szkoły nie musi 
być ostateczny. Jeżeli się 
pomylisz, możesz pomylisz, możesz 
przenieść się do szkoły 
innego typu. Stracisz innego typu. Stracisz 
przez to trochę czasu, 
ale zyskasz pracę, którą ale zyskasz pracę, którą 
będziesz lubić.będziesz lubić.



 Przypominam o możliwości konsultacji,  Przypominam o możliwości konsultacji, 

Pozdrawiam

Pani Ania- pedagog, 
koordynator doradztwa zawodowego w SP 1


