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JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ PONADPODSTAWOWĄ?

Najpierw zdobądź informacje – poznaj:

1. SIEBIE – zainteresowania, słabe i mocne strony, możliwości edukacyjne, stan zdrowia.

2. ZAWODY – zadania/obowiązki, warunki pracy, wymagania względem kandydata

3. RYNEK PRACY – zarobki, bezrobocie, zawody nadwyżkowe, deficytowe, nowe zawody

4. SZKOŁY – szkoła branżowa / technikum / szkoła policealna / studia 

Następnie wybierz najlepszą dla siebie ŚCIEŻKĘ DOJŚCIA DO CELU 

 ZDOBYCIA INTERESUJĄCEGO CIEBIE ZAWODU 



POZNAJ SIEBIE

cdzdm > dla uczniów szkół podstawowych > o sobie



JAKIE SZKOŁY MOGĘ WYBRAĆ 
PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

I
Z CZYM WIĄŻĄ SIĘ POSZCZEGÓLNE

WYBORY?
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

• 4 lata

• wykształcenie ogólne, głównie przygotowanie do matury

• wykształcenie średnie (także bez zdania matury)

• brak zawodu (też: LO kl. policyjna / wojskowa / strażacka)

• zawód zdobędziesz:

- bez matury – szkoła policealna (1,0 – 2,5 roku) – tytuł technika

- z maturą – studia (3,0 – 6 lat) – licencjat/ inżynier/ magister

• KKZ – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe



JAK WYBRAĆ KLASĘ W LO

Wybierając klasę w LO decydujesz, które przedmioty chcesz mieć

rozszerzone:

• jeśli jeszcze nie wiesz, czy i co chcesz studiować, ani jaki zawód 

będzie dla Ciebie najlepszy – daj sobie czas i wybierz swoje 

ulubione przedmioty

• jeśli już wiesz, co chcesz studiować - wybierz przedmioty, które 

będą przydatne podczas rekrutacji na studia, na które zamierzasz 

iść



PRZYKŁAD

Przedmioty zdawane na maturze są „biletem wstępu” 

na bezpłatne studia:

• PRAWO NA UAM  Język polski + Język obcy + Historia/Matematyka 

• WYDZIAŁ LEKARSKI NA UMP  Biologia + Chemia/Fizyka 



WAŻNE STRONY WWW

www.nabor.pcss.pl

Aktualizacja –

marzec

2019

www.waszaedukacja.pl



JAK ZDOBYĆ ZAWÓD 
PO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM?

• SZKOŁA POLICEALNA (z maturą lub bez)

• STUDIA (tylko z maturą)

• KKZ

Do tych szkół możesz iść również po technikum 

oraz szkole branżowej II stopnia



CHCESZ IŚĆ NA STUDIA – DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 
O UCZELNIACH I KIERUNKACH

www.cdzdm.pl > dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych > studia w Poznaniu

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl



CHCESZ IŚĆ NA STUDIA – JUŻ TERAZ 
SPRAWDŹ:

Jakie przedmioty musisz zdawać na 
maturze? – odpowiednio wybierz 
przedmioty rozszerzone w LO

Czy na te studia trudno się dostać? –

jeśli tak, wybierz możliwie najlepsze LO

www.cdzdm.pl > dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych



TECHNIKUM

• 5 lat

• wykształcenie średnie – tytuł technika (z maturą lub bez)

• możesz zdać maturę i iść na studia

• w trakcie nauki:

- praktyki zawodowe

- przedmioty zawodowe

- egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (2)

• 2 języki obce

• 2 przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

TECHNIKUM

SZKOŁA 
POLICEALNA 

KKZ – od 18 lat 

MATURA

STUDIA WYŻSZE



ZAWODY
w TECHNIKUM 

ORAZ
SZKOLE BRANŻOWEJ 

I STOPNIA
SĄ

PODZIELONE 
na KWALIFIKACJE
(liczba kwalifikacji

=
liczba egzaminów zawodowych)

FOTOGRAF
K1: Rejestruje i obrabia obraz

TECHNIK FOTOGRAFII 
I MULTIMEDIÓW

K1: Rejestruje i obrabia obraz
K2: Wykonuje i realizuje projekty     

multimedialne



TECHNIKUM CZY SZKOŁA BRANŻOWA I 
STOPNIA

TECHNIKUM SZKOŁA BRANŻOWA I

STOPNIA

TECHNIK FOTOGRAFII 

I MULTIMEDIÓW

FOTOGRAF

TECHNIK USŁUG 

FRYZJERSKICH

FRYZJER

TECHNIK INFORMATYK -

TECHNIK WETERYNARII -

- CUKIERNIK

- KUCHARZ

- STOLARZ
INFORMATOR O ZAWODACH



INFORMACJE O ZAWODACH

• Informator o zawodach (w Technikach i Szkołach 

Branżowych I stopnia) 

www.cdzdm.pl > dla uczniów szkół podstawowych > o zawodach

• Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego KOWEZiU

www.ore.pl

plus filmy i e-gazetki o zawodach



www.cdzdm.pl > dla uczniów szkół
podstawowych > o zawodach



CDZDM.PL - WYSZUKIWARKA ZAWODÓW



TECHNIK ARCHITEKTURY 

KRAJOBRAZU 
TECHNIK HANDLOWIEC 

TECHNIK OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

TECHNIK BUDOWNICTWA 
TECHNIK 

HOTELARSTWA 
TECHNIK OGRODNIK 

TECHNIK ELEKTRONIK 
TECHNIK INFORMATYK 

TECHNIK OPTYK 

TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK LOGISTYK 
TECHNIK TECHNOLOGII 

ŻYWNOŚCI 

TECHNIK GRAFIKI I 

POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK 

LOTNISKOWYCH SŁUŻB 

OPERACYJNYCH 

TECHNIK URZADZEŃ 

I SYSTEMÓW ENERGETYKI 

ODNAWIALNEJ 

TECHNIK ELEKTRYK 
TECHNIK MECHANIK 

LOTNICZY 
TECHNIK WETERYNARII 

TECHNIK ENERGETYK 
TECHNIK OBSŁUGI 

TURYSTYCZNEJ 

TECHNIK ŻYWIENIA 

I USŁUG GASTRONOMICZNYCH



ZOSTAĆ TECHNIKIEM PO TECHNIKUM, 
CZY PO SZKOLE POLICEALNEJ

• Część zawodów zdobędziesz zarówno w technikum, jak i w szkole policealnej (np. technik informatyk) 

Zasadnicze różnice:

 nauka w systemie LO + szkoła policealna zajmie Tobie trochę więcej czasu 

3 + 1,0 / 2,5 

jednak 

 będziesz mniej obciążony nauką  - w LO zdobędziesz wiedzę ogólną i przygotujesz się do matury, w 

szkole policealnej odbędziesz praktyki zawodowe i zdasz egzaminy potwierdzające kwalifikacje 

w zawodzie

Porównaj plany nauczania: www.ore.edu.pl



SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

• 3 lata

• wykształcenie zasadnicze branżowe

• brak wykształcenia średniego

• kończąc szkołę branżową I stopnia nie możesz podejść do matury ani iść do szkoły policealnej 

– żeby to zrobić będziesz musiał kontynuować naukę

w szkole branżowej II stopnia, w której nauka trwa 2 lata

lub Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

• w trakcie nauki:

- praktyki zawodowe (nawet 2-3 dni w tygodniu)

- przedmioty zawodowe

- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (1)

• nauka jednego języka obcego

• brak przedmiotów na poziomie rozszerzonym 



SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
- PRAKTYKI

• uczeń jest zobowiązany sam znaleźć pracodawcę, który przyjmie go na 

praktykę (praktyczną naukę zawodu)

• młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie

obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale:

 w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%

 w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%

 w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%



www.pit.pl > wynagrodzenie uczniów



BLACHARZ SAMOCHODOWY 
INTROLIGATOR 

MURARZ – TYNKARZ 

CUKIERNIK KRAWIEC OGRODNIK 

ELEKTROMECHANIK KUCHARZ PIEKARZ 

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 

LAKIERNIK SPRZEDAWCA 

ELEKTRYK MECHANIK POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 

STOLARZ 

FOTOGRAF MONTER KONSTRUKCJI 

BUDOWLANYCH 

ŚLUSARZ 

FRYZJER 
MONTER SIECI 

I URZĄDZEŃ
TELEKOMUNIKACYJNYCH 

TAPICER 



ZANIM WYBIERZESZ SZKOŁĘ – SPRAWDŹ:

Zarobki

www.wynagrodzenia.pl

Dane odnośnie bezrobocia     

www.poznan.praca.gov.pl > rynek pracy > statystyki i analizy 

urzędu



GDZIE ZNAJDĘ INFORMACJE O 
REKRUTACJI 2019/20

www.cdzdm.pl > 

dla uczniów szkół podstawowych >

o rekrutacji

Aktualizacja 

– kwiecień
2019



ZAPAMIĘTAJ: NIEKTÓRE SZKOŁY MAJĄ INNE 
TERMINY ALBO INNE / DODATKOWE KRYTERIA 

PODCZAS REKRUTACJI 

• Liceum Plastyczne

• Szkoły muzyczne (np. LO na ul. Solnej, LO na ul. Głogowskiej)

• Klasy dwujęzyczne

• Szkoły / klasy sportowe

• Szkoły katolickie

• Szkoły prywatne

Szczegóły sprawdź na www szkoły



CZĘŚĆ SZKÓŁ NIE BIERZE UDZIAŁU W 
ELEKTRONICZNYM NABORZE

INFORMACJE O TYCH SZKOŁACH 
ZNAJDZIESZ TUTAJ:

www.cdzdm.pl > dla uczniów szkół
podstawowych > o szkołach



GDZIE ZNAJDĘ INFORMACJĘ O SZKOŁACH?

• Drzwi otwarte – informacje o terminach znajdziesz na stronach www 

poszczególnych szkół

• Informator na stronie nabor.pcss.pl > poznan > 

szkolaponadgimnazjalna

• Targi edukacyjne 



INNE MOŻLIWOŚCI ZDOBYCIA ZAWODU



WIELKOPOLSKA  IZBA  RZEMIEŚLNICZA (WIR):

rzadko spotykane, wyjątkowe zawody, np.: grawer, witrażownik, gorseciarka, 
pozłotnik, zegarmistrz

* praktyczna nauka zawodu (2-3 dni w tygodniu)
W ZAKŁADZIE RZEMIEŚLNICZYM

*  część teoretyczna w branżowej szkole I stopnia

*  nauka kończy się EGZAMINEM CZELADNICZYM

NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE



www.ir.poznan.com.pl



SZKOŁA POLICEALNA

• Oferta szkół policealnych skierowana jest do osób, które mają wykształcenie średnie (z 
maturą lub bez).

• Nauka trwa od roku do dwóch i pół.

• W krótkim czasie zdobędziesz wiele atrakcyjnych zawodów, np.:

 Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej

 Asystentka stomatologiczna

 Technik informatyk.

www.doradztwo.ore.edu.pl > wybieram zawód



KKZ – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 

(DLA OSÓB PEŁNOLETNICH) 

zdobywanie POJEDYNCZYCH KWALIFIKACJI 

w ramach danego zawodu: 1 KURS = 1 KWALIFIKACJA

zdanie egzaminu w ramach kwalifikacji 

= otrzymanie CERTYFIKATU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ 

organizowane NIE TYLKO W SZKOŁACH 

PUBLICZNA I PRYWATNA forma kształcenia

szybki sposób na POSZERZENIE KWALIFIKACJI

czy tzw. „przekwalifikowanie” się 



KKZ REALIZOWANE SĄ MIĘDZY INNYMI PRZEZ:

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH (ul. Śniadeckich)
m.in. sprzedawca

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH (ul. Raszyńska)
m.in. technik budownictwa

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH (ul. Marszałkowska)
m.in. technik organizacji reklamy

ZESPÓŁ ZAWODOWYCH nr 6 (ul. Działyńskich)
m.in. technik logistyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO (ul. Warzywna)
m.in kucharz



CHCĘ ZOSTAĆ INFORMATYKIEM …

• Technik  technikum 5 lat

• Technik  LO 4 lata (z maturą lub bez) + szkoła policealna 2 lata

• Licencjat  LO 4 lata / technikum 5 lat + MATURA 

+ studia licencjackie 3 lata

• Inżynier  LO 4 lata / technikum 5 lat + MATURA 

+ studia inżynierskie 3,5 roku

• Magister  LO 4 lata / technikum 5 lat + MATURA 

+ studia inżynierskie 3,5 roku i studia magisterskie 1,5 roku 

LUB studia licencjackie 3 lata i studia magisterskie 2 lata



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Życzymy trafnych decyzji edukacyjnych i 

zawodowych



SLAJDY DODATKOWE



MAŁY TEST WIEDZY…
• Ile jest rodzajów szkół, do których można iść po podstawówce? 

• Czy żeby mieć wykształcenie średnie w LO i technikum muszę zdać maturę? 

• Czy po Szkole Branżowej II stopnia mam wykształcenie średnie? 

• Czy muszę mieć maturę, żeby iść do szkoły policealnej? 

• Czy jeśli ukończę LO, ale nie zdam matury i pójdę do szkoły policealnej, to po jej zakończeniu będę mieć tytuł technika? 

• W której szkole najszybciej zdobędę doświadczenie zawodowe? 

• Ile lat będę studiować, żeby zostać: psychologiem/prawnikiem/weterynarzem? 

• Ile czasu zajmie mi zdobycie tytułu inż.? 

• Jaką szkołę muszę ukończyć, żeby zdobyć zawód cukiernika/ fryzjera/ elektryka/mechanika motocyklowego/ krawca/ 

ogrodnika/ fotografa? 

• Jaką szkołę muszę ukończyć, żeby zdobyć zawód technik architektury krajobrazu / 

t. ekonomista / t. przemysłu mody / t. informatyk / t.  weterynarii/ t. optyk? 



CHWILA NA REFLEKSJĘ

<link do filmu>

Film - Das Handwerk - Werbespot (lange Version)

https://youtu.be/1TwIUgd7eb0

