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Materiały dla uczniów 

SZKOLNY PEDAGOG RADZI … 

Co należy wiedzieć o szkołach ponadpodstawowych? 

 

Drogi Absolwencie! 

 

         Za chwilę rozpocznie się nabór do szkół 

ponadpodstawowych. Wszystkie informacje dotyczące 

postępowania rekrutacyjnego przeczytasz w zakładce 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH.  

Jeśli jeszcze nie wiesz jaką szkołę wybrać to przeczytaj 

poniższe informacje. Przemyśl dobrze, co chciałbyś w życiu 

robić. Bierz pod uwagę swoje predyspozycje i umiejętności. 

Pamiętaj o swoich zainteresowaniach i hobby. 

1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

To dobra szkoła dla Ciebie, jeżeli nie masz jeszcze sprecyzowanych planów 

dotyczących dalszej nauki i wyboru zawodu lub zamierzasz kontynuować naukę na 

studiach wyższych. 

➢ Wybierając szkołę, musisz zastanowić się, jakich przedmiotów szkolnych chcesz 

się uczyć w zwiększonym wymiarze, ponieważ klasy tworzone są w oparciu o 

przedmioty rozszerzone, przygotowujące ucznia do egzaminu maturalnego z 

danego przedmiotu. 

➢ Nauka trwa 4 lata. 

➢ Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego uzyskujesz wykształcenie ogólne na 

poziomie średnim. 

➢ Możesz pójść do pracy 

➢ Kształcić się zawodowo /z maturą lub bez/ w szkole policealnej lub na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dzięki którym uzyskasz kwalifikacje 

zawodowe w wybranym zawodzie.  

➢ Mając zdany egzamin maturalny, możesz podjąć naukę na studiach wyższych. 

. 

2. TECHNIKUM  

To odpowiednia szkoła dla Ciebie, jeżeli wiesz, co Cię interesuje i wybrałeś już zawód,  

w jakim chciałbyś pracować. 

➢ Nauka w technikum trwa 5 lat.  

➢ Równolegle uczysz się przedmiotów ogólnokształcących, przygotowujących Cię do 

egzaminu maturalnego i przedmiotów zawodowych na poziomie teorii  i praktyki. 

➢ Na koniec nauki w technikum możesz przystąpić do egzaminu maturalnego  oraz do 

egzaminu, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ). 

➢ Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości i będziesz mógł 

podjąć naukę na studiach wyższych, przygotowujących do wykonywania tego samego 

zawodu lub innego zawodu. 
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➢ Zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe daje Ci uprawnienia do 

wykonywania pracy w wyuczonym zawodzie. 

➢ Po ukończeniu technikum możesz rozpocząć pracę w zawodzie. 

➢ Kształcić się zawodowo w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych. 

➢ Kontynuować naukę w szkole wyższej. 

 

3. SZKOŁA BRANŻOWA  

To odpowiednia szkoła dla Ciebie, jeśli chcesz się szybko usamodzielnić i rozpocząć 

pracę zawodową. 

➢ Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata.  

➢ Ucząc się w szkole branżowej, zdobędziesz ogólną wiedzę i praktykę zawodową. 

➢ Naukę zawodu w praktyce możesz zdobywać na warsztatach szkolnych, w Centrach 

Kształcenia Praktycznego, w zakładach pracy. 

➢ Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie 

praktycznym, będziesz mógł rozpocząć pracę w wyuczonym zawodzie. 

➢ Możesz kontynuować naukę w liceum dla dorosłych i zdobyć wykształcenie średnie; 

jeśli przystąpisz do egzaminu maturalnego i otrzymasz świadectwo dojrzałości, 

będziesz mógł podjąć nauką na studiach wyższych. 

➢ Możesz również kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia. Nauka w tej 

szkole będzie trwać 2 lata. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, będziesz mógł uzyskać dyplom technika w nauczanym zawodzie. 

➢ Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości i będziesz mógł 

podjąć naukę na studiach wyższych, przygotowujących do wykonywania tego 

samego lub innego zawodu. 

Zachęcam też do analizowania informacji o zawodach, które znajdują się na następującej 

stronie. 

https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/ 

Jeśli masz wątpliwości i jeszcze nie wiesz co zrobić, jaką szkołę wybrać służę pomocą. 

 

                                                                                   Pedagog szkolny – Bożena Koniecka 
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