
 



Jakie typy szkół możesz wybrać i ile lat będzie trwać nauka? 

Bezpośrednio po ukończeniu szkoły podstawowej możesz wybrać trzy typy szkół: 

 szkołę branżową I stopnia, która trwa 3 lata, 

 liceum ogólnokształcące trwające 4 lata, 

 technikum, w którym nauka zajmie Ci 5 lat. 

Jakie są różnice pomiędzy tymi typami szkół? 

Tabelę, w której zamieściliśmy najważniejsze informacje charakteryzujące poszczególne typy szkół znajdziesz w naszej 

Ściądze dla uczniów i rodziców dostępnej TU.  

Warto zapoznać się także z treścią pierwszej części naszego centrowego przewodnika. W prosty i przystępny sposób 

prezentujemy w nim wszystkie najważniejsze informacje dotyczące specyfiki szkół, które możesz wybrać po ukończeniu 

szkoły podstawowej. Uczniom polecamy szczególnie lekturę wstępu i rozdziału II. Całość materiału do przeglądania 

i/lub pobrania dostępna TU. 

 

Które szkoły są szkołami szkolnictwa branżowego? 
 

Są to cztery typy szkół: 

 branżowa szkoła I stopnia, 

 pięcioletnie technikum, 

 szkoła policealna (dostępna dla osób z wykształceniem średnim), 

 branżowa szkoła II stopnia (dostępna dla absolwentów SB I stopnia). 
 

Ile godzin przeznaczonych na naukę zawodu jest w poszczególnych typach szkół 

kształcących w zawodach, które dostępne są dla mnie po ukończeniu szkoły podstawowej? 

Zależy to od typu szkoły którą wybierzesz, zawodu, w którym będziesz się kształcić i kwalifikacji, jakie zostały w nim 

wyodrębnione. 

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach (w SB I jest to jedna 

kwalifikacja, a w technikum zazwyczaj dwie kwalifikacje) określona jest w podstawach programowych kształcenia  

w zawodach szkolnictwa branżowego. Dla przykładu liczba godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji TDR.01. 

Eksploatacja środków transportu drogowego wyodrębnionej w zawodzie kierowca mechanik, wynosi w cyklu kształcenia 

900 godzin. Z kolei np. w zawodzie technik hotelarstwa jest to 660 godzin dla kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości  

w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie i  630+901 dla kwalifikacji HGT.06. Realizacja usług w recepcji, a zatem  

w sumie jest to 660+630+902 godzin. 

Przydziału godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego dokonuje 

dyrektor szkoły, z tym, że ilość godzin poświęconych w szkołach na realizację zajęć zawodowych organizowanych  

w formie zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż 60% wszystkich godzin przeznaczonych na obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego w szkołach branżowych I stopnia i  50% w technikach. 

Podstawa prawna:  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia  

w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów 

szkolnictwa branżowego z późn.zm. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla 

publicznych szkół z późn.zm 

W jakiej szkole realizowane są praktyki zawodowe? 

Zgodnie z definicjami zawartymi w aktach prawnych regulujących kształcenie w zawodach, praktyki zawodowe 

realizowane są w trzech typach szkół: technikum, szkole branżowej II stopnia i szkole policealnej. W technikum liczba 

tygodni przeznaczonych na realizację praktyk wynosi zazwyczaj osiem (280 godzin) i jest zapisana w podstawie 

                                                             
1 Wskazana jednostka efektów kształcenia nie jest powtarzana w przypadku, gdy kształcenie zawodowe odbywa się w szkole prowadzącej 

kształcenie w tym zawodzie (została zrealizowana przy kwalifikacji I). 
2 Patrz przypis 1 
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programowej dla danego zawodu. O tym kiedy (w której klasie i w jakim terminie) odbywają się praktyki zawodowe 

decyduje dyrektor szkoły. 

Uwaga: Mimo, iż w mowie potocznej i wśród uczniów często funkcjonującym i spotykanym nazewnictwem na określanie 

zajęć praktycznych w szkołach branżowych I stopnia jest właśnie pojęcie „praktyk zawodowych” – zgodnie  

z definicjami zawartymi w prawie oświatowym, w rzeczywistości jest to praktyczna nauka zawodu w formie zajęć 

praktycznych. Praktyki zawodowe realizowane są tylko w technikach, szkołach branżowych II stopnia i szkołach 

policealnych. 

Oczywiście uczniowie szkół branżowych realizują praktyczną naukę zawodu w pracowniach szkolnych i/lub centrach 

kształcenia zawodowego (uczniowie) lub u pracodawców (pracownicy młodociani). 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej 

nauki zawodu.  

Czy uczniowie szkół kształcących w zawodach otrzymują wynagrodzenie? 

Nie zawsze. Dzieje się tak tylko w określonych sytuacjach. 

Po pierwsze: Jeśli kształcą się jako pracownicy młodociani w branżowej szkole I stopnia. Młodocianemu w okresie 

nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego 

miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski”. Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa wynosi: 1) w pierwszym roku nauki – 

nie mniej niż 5%; 2) w drugim roku nauki – nie mniej niż 6 %; 3) w trzecim roku nauki – nie mniej niż 7%. Młodocianym 

odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% wynagrodzenia o którym 

mowa powyżej. 

Od grudnia 2021 do lutego 2022 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą 

(obowiązujące przez kwartał): 

 282,87 zł w pierwszym roku nauki zawodu (nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia), 

 339,44 zł w drugim roku nauki zawodu (nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia), 

 396,01 zł w trzecim roku nauki zawodu (nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia), 

 226,29 zł przyuczenie do wykonywania określonej pracy (nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia). 

Warto tu jednak pamiętać, że pracownikiem młodocianym jest osoba, której praktyczną naukę zawodu organizuje 

pracodawca, który zawarł z taką osobą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Pracownikiem młodocianym 

nie jest uczeń, któremu praktyczną naukę zawodu organizuje szkoła (w pracowniach szkolnych czy centrach kształcenia 

zawodowego). 

 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego 

młodocianych i ich wynagradzania z późn.zm.  (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego 

młodocianych i ich wynagradzania z pózn.zm.) 

Po drugie: Odbywając staż uczniowski. Od września 2019 roku możliwe jest odbywanie przygotowania zawodowego 

w formie stażu uczniowskiego. W celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych 

niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym się kształcą, uczniowie technikum i uczniowie branżowej 

szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami, mogą w okresie nauki odbywać staż w rzeczywistych 

warunkach pracy. Nazwany został on „stażem uczniowskim”. Uczeń odbywający staż uczniowski otrzymuje miesięczne 

świadczenie pieniężne, chyba że strony umowy o staż uczniowski, postanowią, że staż jest odbywany nieodpłatnie. 

Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa odnośnie takiego stażu nie może przekraczać 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe z późń.zm.(art. 121a). 

Co to jest szkoła branżowa II stopnia? 

Jest to szkoła, w której naukę mogą kontynuować absolwenci szkoły branżowej I stopnia. Funkcjonuje w zawodach, 

które umożliwiają kontynuację kształcenia na poziomie technika (tylko w tych zawodach na poziomie technika, które 

mają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w SB I stopnia). Uczniowie zdobywają w niej kolejną (drugą) 

kwalifikację zawodową i jeżeli zdadzą egzamin z zakresu tej kwalifikacji oraz ukończą szkołę i tym samym uzyskają 

wykształcenie średnie, otrzymają tytuł zawodowy technika. Po ukończeniu tej szkoły uczniowie będą mogli zdobyć 



kolejny zawód w szkole policealnej lub kwalifikacje w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Jeżeli zdadzą 

maturę, będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.  

W jaki sposób może kontynuować edukację absolwent szkoły branżowej I stopnia, który nie 

chce iść do szkoły branżowej II stopnia? 

Może kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (naukę rozpocznie od II klasy) lub zdecydować 

się na kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

W jaki sposób będę mógł zmienić zawód, jeżeli okaże się, że ten, który zdobyłem w szkole 

branżowej lub technikum, z jakiegoś powodu mi nie odpowiada? 

W takich przypadkach możliwe jest zdobywanie, zupełnie nowych kwalifikacji w ramach kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych. Absolwenci techników, a także szkół branżowych II stopnia, będą mogli zdobyć nowy zawód również 

podejmując naukę w szkole policealnej. Absolwenci szkoły branżowej I stopnia, jeżeli będą chcieli uczyć się w szkole 

policealnej, będą musieli jednak najpierw ukończyć liceum ogólnokształcące dla dorosłych lub szkołę branżową II 

stopnia. Absolwenci techników, a także szkół branżowych II stopnia, o ile zdadzą maturę, będą mogli kontynuować 

naukę na studiach wyższych. Kierunek studiów nie musi być związany z zawodem, który już zdobyli.  

Jakie wykształcenie uzyskam wybierając poszczególne typy szkół? 

 
Będzie to odpowiednio: 

a) szkoła branżowa I stopnia – wykształcenie zasadnicze branżowe,  

b) szkoła branżowa II stopnia – wykształcenie średnie branżowe, 

c) technikum – wykształcenie średnie,  

d) LO – wykształcenie średnie.  

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe z późń.zm. (art. 20). 

 

Jakie świadectwa i dyplomy uzyskam wybierając poszczególne typy szkół? 

Ukończenie:  

a) liceum ogólnokształcącego - umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,  

b) technikum - umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz uzyskanie 

dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie,  

c) branżowej szkoły I stopnia - umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego,  

a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono 

kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, lub w liceum ogólnokształcącym 

dla dorosłych począwszy od klasy II, 

d) branżowej szkoły II stopnia - umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie 

technika, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, 

po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego, 

e) szkoły policealnej - umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych w danym 

zawodzie.  

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe z późń.zm. (art. 19). 

Pamiętaj jednak, że dyplom zawodowy uzyskasz tylko wtedy, jeśli ukończysz szkołę (zdobędziesz odpowiedni poziom 

wykształcenia) i zdasz egzaminy zawodowe z wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Jeśli 

ukończysz szkołę, ale nie zdasz wszystkich egzaminów zawodowych przewidzianych planem nauczania dla danego 

zawodu, otrzymasz jedynie certyfikaty kwalifikacji, które potwierdziłeś, jednak nie otrzymasz dyplomu zawodowego. 

Jeśli z kolei nie zdasz egzaminu maturalnego, nie otrzymasz świadectwa dojrzałości a jedynie świadectwo ukończenia 

szkoły. 

 

Czy matura jest egzaminem obowiązkowym? 

Nie. Jednak jest niezbędna, jeżeli chcesz iść na studia. 

 

 



Czy egzamin zawodowy jest egzaminem obowiązkowym? 

W tej chwili już tak. Od roku szkolnego 2019/2020 stał się obowiązkowy i uczeń musi do niego przystąpić zgodnie  

z określonym przez dyrektora szkoły planem. Nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego oznaczać będzie brak 

promocji do klasy programowo wyższej. Dodatkowo warunkiem ukończenia szkoły dla uczniów szkoły branżowej  

I stopnia i technikum jest przystąpienie do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych  

w zawodzie, w którym uczeń się kształci (w SB I – jedna, w technikum zazwyczaj dwie kwalifikacje), lub w szkole 

branżowej I stopnia odpowiednio egzaminu czeladniczego. 

Pamiętaj jednak, że jest to obowiązek przystąpienia do egzaminu. To czy go zdasz, zależy w dużej mierze od Ciebie 

samego. 

Podstawa prawna: 

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.1327 z późn.zm.) - art. 44q ust.1. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1707). 

Czy matura jest potrzebna, aby dostać się do szkoły policealnej? 

Nie. Do rozpoczęcia nauki w szkołach policealnych wymagane jest wykształcenie średnie i świadectwo ukończenia 

szkoły. Nie jest wymagane zdanie egzaminu maturalnego i co za tym idzie świadectwo dojrzałości. 

Czy matura jest potrzebna, aby zostać słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego? 

Nie jest potrzebna. 

Jakie znaczenie dla moich dalszych wyborów edukacyjnych i zawodowych mają przedmioty, 

które będę zdawał na maturze? 

Osoby, które chcą studiować za darmo (na uczelniach państwowych), każdorazowo muszą wziąć udział w rekrutacji na 

studia. W zależności od kierunku studiów podczas rekrutacji brane są pod uwagę inne przedmioty zdawane na maturze. 

Jeżeli już teraz masz pomysł, co chcesz studiować, sprawdź koniecznie listę przedmiotów punktowanych podczas 

rekrutacji na interesujące Cię kierunki studiów – i pod tym kątem dobieraj już teraz oddziały/profile/przedmioty, których 

będziesz się uczyć zwłaszcza na poziomie rozszerzonym. Takie podejście jest ważne zwłaszcza przy wyborze liceum 

ogólnokształcącego, którego główną funkcją jest właśnie przygotowanie do dalszego kształcenia na poziomie 

akademickim. 

Czy jeżeli wybiorę w LO klasę z rozszerzoną biologią i chemią, to będę zmuszony zdawać te 

przedmioty na maturze? 

Nie, chociaż jest to logiczne rozwiązanie. Poniżej wyjaśnimy dlaczego. 

Egzamin maturalny w szkołach - po co jest przeprowadzany?  

Egzamin maturalny pełni kilka funkcji, między innymi zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują 

wyniki egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie rozszerzonym – 

jako kryteria w procesie rekrutacji. Dlatego tak ważne jest by już na etapie wyboru szkoły ponadpodstawowej zastanowić 

się jak planować ścieżkę edukacyjną, by w przyszłości móc realizować swoje cele np. dostać się na wymarzone studia. 

Egzamin w nowej formule przeprowadzany będzie od roku szkolnego 2022/2023 dla absolwentów liceów 

ogólnokształcących, a od roku 2023/2024 dla absolwentów techników.  

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić zdając maturę? 

Absolwenci obowiązkowo przystępują do dwóch egzaminów w części ustnej oraz czterech egzaminów w części 

pisemnej. 

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej: 

1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu) 
2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu) 

 
Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej 

1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym) 
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2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym) 
3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym) 
4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym) 

 
Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują także do 

egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w części pisemnej (na 
poziomie podstawowym). 

Reforma wprowadziła także dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, obowiązek przystąpienia do 
egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego w części pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie 
dwujęzycznym. 
 

Kto otrzyma świadectwo dojrzałości, czyli kiedy matura jest zdana? 
 
Świadectwo dojrzałości otrzyma absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych 
oraz jednego wybranego przedmiotu dodatkowego i z każdego z nich (przeprowadzonych zarówno w części pisemnej, 
jak i w części ustnej) otrzyma co najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów. Dla absolwentów 4–letnich szkół 
ogólnokształcących oraz 5–letnich techników reforma wprowadziła bowiem dodatkowo 30% próg zdawalności 
egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Z obowiązku przystępowania 
do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego zwolnieni zostaną jednak absolwenci 
posiadający dyplom zawodowy (lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe) w zawodzie nauczanym na 
poziomie technika lub certyfikaty kwalifikacji zawodowych (świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie) ze 
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika. Będą oni więc mogli 
otrzymać świadectwa dojrzałości przez zdanie egzaminu maturalnego tylko z przedmiotów obowiązkowych. 

 
Z ilu przedmiotów dodatkowych można przystąpić do egzaminu maturalnego? 
 
Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, można przystąpić 
do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów. W zależności od wyborów dokonanych w części 
obowiązkowej egzaminu, wybór przedmiotów dodatkowych (w części pisemnej i /lub ustnej) może być ograniczony.  

 

Czy wybór przedmiotów na egzaminie maturalnym zależy od tego, jakich przedmiotów uczeń 
uczył się w szkole? 

Nie. Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za wyjątkiem przedmiotów 
zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, języka mniejszości narodowej i jednego wybranego – 
dowolnego – języka obcego nowożytnego). Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy jakiegoś przedmiotu uczyliśmy 
się jedynie na poziomie podstawowym, zdanie egzaminu z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym może być 
bardzo trudne i wymagać dużego nakładu pracy. 

Który typ szkoły przygotuje mnie do matury? 

Są to: 

 liceum ogólnokształcące - w szkole tego typu program obejmuje wyłącznie przedmioty ogólnokształcące, nie 

musisz poświęcać czasu na naukę przedmiotów zawodowych, zazwyczaj realizujesz więcej przedmiotów na 

poziomie rozszerzonym (w porównaniu z technikum). Pamiętaj jednak, że w LO nie zdobędziesz zawodu  

i w sytuacji, gdy nie zdecydujesz się na kontynuację kształcenia po jego zakończeniu, wchodząc na rynek pracy 

nie będziesz posiadać żadnych potwierdzonych kwalifikacji zawodowych (no chyba, że ucząc się w liceum 

jednocześnie będziesz je zdobywać korzystając z innych form kształcenia); Jest to doskonała szkoła dla osób 

chcących kontynuować naukę na studiach czy w szkołach policealnych, 

 technikum  - obok przedmiotów ogólnokształcących będziesz się jednak uczyć przedmiotów zawodowych. 

Będziesz miał zatem więcej nauki, ale jednocześnie szansę na zdobycie potwierdzonych dyplomem lub 

certyfikatami kwalifikacji zawodowych. Prawdopodobnie mniejsza będzie jednak liczba przedmiotów ogólnych, 

których będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym niż w liceum ( w technikum są to 1, rzadziej 2 przedmioty 

a w liceum 2 lub 3 przedmioty), 

 a także szkoła branżowa II stopnia lub liceum ogólnokształcące dla dorosłych, które jednak są dla Ciebie póki 

co niedostępne. 

W której szkole nie będę mógł przystąpić do matury? 

W szkole branżowej I stopnia. 

 

 



Czy jeśli w przyszłości podejmę naukę w szkole policealnej, będę mógł przystąpić do 

matury? 

Nie. Szkoła policealna pozwoli Ci zdobyć zawód. Do matury możesz przystąpić w liceum ogólnokształcącym, technikum, 

szkole branżowej II stopnia i w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. 

Kiedy licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe przygotowują ofertę na kolejny rok 

szkolny? 

Zazwyczaj oferta przygotowywana jest do końca lutego. W ofercie znajdziesz informacje odnośnie proponowanych  

w danym roku szkolnym klas, zawodów, przedmiotów rozszerzonych oraz języków obcych. Często oferta zawiera 

informacje odnośnie innych propozycji dla uczniów klasy lub szkoły. W tym roku dostępna jest już I część naszego 

centrowego przewodnika dla uczniów i rodziców stojących przed wyborem szkoły oraz ściąga z ofertą naszych 

powiatowych szkół. Mamy tez nadzieję już w marcu udostępnić Wam II część naszej corocznej publikacji, w której 

znajdziecie już komplet niezbędnych informacji. Materiały te znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce 

INFORMATOR. Oferty szkół będą zamieszczane także przez szkoły w specjalnie do tego przygotowanych zakładkach 

na stronach internetowych tych placówek. Warto także śledzić media społecznościowe szkół, którymi jesteście 

zainteresowani. Znajdziecie tam wszystkie niezbędne przy rekrutacji informacje i wiele materiałów informacyjno-

promocyjnych szkół.  

Gdzie (w internecie) znajdę informator zawierający ofertę szkół ponadpodstawowych 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na nadchodzący rok szkolny? 

Informator zawierający pełną informację o ofercie edukacyjnej publicznych szkół ponadpodstawowych dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski znajdziesz na stronach Centrum Kształcenia Zawodowego 

w zakładce INFORMATOR.   

Znajdziesz tam: 

 Cześć I – a w niej informacje na temat systemu szkolnego, specyfiki kształcenia w wybranych typach szkół, 

rekrutacji, a także wskazówki pomocne przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru przyszłej szkoły czy 

planowania kariery. 

 Część drugą – a w niej ofertę edukacyjną szkół z wykazem proponowanych rozszerzeń w liceach  

i zawodów w szkołach kształcących w zawodach 

 Ściągę – graficzną ilustrację oferty szkół, informacje dotyczące rekrutacji (punktacja, terminy). 

Pełną i bardziej szczegółową ofertę szkół znajdziecie także na stronach internetowych każdej  z placówek. Tam też 

zamieszczane są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące przebiegu i organizacji procesu rekrutacji. 

Do czasu aktualizacji INFORMATORA możesz zapoznać się z zeszłoroczną ofertą szkół – co roku wprowadzane są 

pewne zmiany w ofercie, ale znaczna część klas i zawodów proponowana jest przez szkoły w niezmienionej lub jedynie 

delikatnie zmodyfikowanej formie.  

Kiedy dowiem się, jakie przedmioty będą „punktowane w rekrutacji”? 

Do końca lutego dyrektorzy szkół podadzą też informacje o obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,  

z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej. Informacje te znajdziesz na stronie internetowej interesującej Cię szkoły 

w specjalnej zakładce: dla kandydata, rekrutacja itp. Pamiętaj, że przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji w jednej 

szkole, mogą być różne dla poszczególnych oddziałów/zawodów.  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe z późń.zm. (art. 154.4). 

Oczywiście punkty uzyskane z przeliczenia na punkty ocen z przedmiotów wskazywane przez dyrektora szkoły, to tylko 

wybrane z pośród większej ilości kryteriów uwzględnianych w rekrutacji. Maksymalna liczba punktów do zdobycia  

w tegorocznej rekrutacji  to 200 punktów – zgodnie z poniższą tabelą, która ilustruje za co można uzyskać punkty.  

Kryteria i zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych powiatu na rok szkolny 2022/2023 regulowane będą 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, a także 

Rozporządzeniem MEiN  z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19. Drugie z tych rozporządzeń utrzymuje rozwiązania dotyczące przeliczania 

w rekrutacji na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty według zasad obowiązujących w latach poprzednich (odejście 

od obowiązku zdawania 4 przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty wymusiło utrzymanie dotychczasowego przelicznika 
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punktów). Szczegółową tabelę informującą o sposobie przeliczania punktów znajdziecie w I części naszego 

powiatowego przewodnika. 

 

 

  

Do ilu publicznych szkół ponadpodstawowych mogę złożyć wniosek o przyjęcie w procesie 

rekrutacji? 

Zgodnie z art. 156.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe z późń.zm. wniosek może być złożony do nie 

więcej niż 3 wybranych szkół, chyba, że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech 

wybranych szkół.  

Pamiętać należy, że formalnie wniosek składa się do dyrektora danej szkoły, jednak jeśli rekrutacja realizowana jest  

w formie systemu elektronicznego obsługującego jednocześnie wszystkie szkoły w regionie – wniosek zawierający listę 

wszystkich szkół (w tym oddziałów/zawodów, do których aplikujemy) ułożonych w odpowiedniej kolejności czyli tzw. 

listę preferencji, składa się jedynie w szkole tzw. pierwszego wyboru. Nie ma zatem konieczności odwiedzania 

wszystkich szkół, które bierzemy pod uwagę.  

W różnych regionach zasady rekrutacji do szkół, w tym ilość możliwych do wyboru placówek nie musi być jednakowa. 

Trzeba więc sprawdzić, jak sytuacja wygląda w konkretnym miejscu.  

Pamiętać jednocześnie należy, że nie wszystkie szkoły prowadzą nabór przy wykorzystaniu systemu elektronicznej 

rekrutacji – dzieje się tak zwłaszcza w przypadku placówek niepublicznych. 

Może się jednocześnie zdarzyć, że wybrane przez nas szkoły prowadzą rekrutację w różnych systemach czyli np. 

wybieramy dwie szkoły w systemie rekrutacji obsługującym województwo opolskie, a kolejną w systemie obsługującym 

województwo śląskie – wtedy będziemy zmuszeni złożyć dwa osobne wnioski. 

Liczba szkół, do których uczeń może aplikować, może być różna w zależności od regionu – zgodnie  

z wspomnianą ustawą, o ilości szkół decydują organy prowadzące. Zwłaszcza w dużych aglomeracjach uczniowie maja 

możliwość aplikowania do większej ilości szkół jednocześnie.. 

 

Czy istnieją progi punktowe przy przyjęciu do szkół ponadpodstawowych w naszym 
powiecie? 
 
Tak. Na podstawie Uchwały nr 153/646/2022 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 stycznia 2022 r.  
w sprawie planu naboru uczniów klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 liczba 
punktów, jakimi musza się wykazać kandydaci przy naborze do liceum ogólnokształcącego nie może być niższa niż 130 
punktów oraz nie mniejsza niż 90 w przypadku techników. Progi te dotyczą zarówno postepowania rekrutacyjnego w 
terminie głównym prowadzonego w systemie elektronicznej rekrutacji, jak rekrutacji uzupełniającej, prowadzonej przez 
dyrektorów szkół. 

http://www.ckzkk.pl/informator
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Czy i jak mogę wstępnie obliczyć liczbę punktów jakie uzyskam w rekrutacji? 

Znając już swoje oceny ze świadectwa, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz inne szczególne osiągniecia, które zostaną 

wpisane na Twoje świadectwo – możesz sprawdzić liczbę punktów, które uzyskasz w rekrutacji przy pomocy serwisów 

udostępniających usługę kalkulatorów punktów np. TU lub TU (klikając przycisk OBLICZ PUNKTY na pasku po lewej 

stronie). Pamiętaj jednak, że poprawność wyliczeń zależy od wprowadzenia prawdziwych danych a kryteria rekrutacji  

i to, co, kiedy i na jakich warunkach może być punktowane, ściśle określają przepisy. Za ostateczne przeliczenie 

punktów odpowiadają komisje rekrutacyjne powołane w szkołach, do których aplikujesz. 

Gdzie (w internecie) sprawdzę wyniki matur w liceach ogólnokształcących i technikach 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego? 

Możesz to zrobić korzystając z informacji przygotowywanych corocznie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we 

Wrocławiu. Materiały te dostępne są na stronach internetowych tego podmiotu - TU. 

Pamiętaj jednak, że wyniki matur, to tylko jeden z bardzo wielu czynników, które powinieneś wziąć pod uwagę dokonując 

wyboru szkoły. Co więcej pamiętaj, że matura nie jest egzaminem obowiązkowym i może się zdarzyć, że słabsi 

uczniowie w szkole, w ogóle nie przystąpią do matury, a zatem mimo, że są uczniami danej szkoły i matury nie zdali, 

nie zobaczysz ich w statystykach. 

Gdzie znajdę informacje odnośnie pozycji kędzierzyńsko-kozielskich szkół w rankingu 

Perspektyw? 

Możesz to zrobić bezpośrednio na stronie Fundacji Perspektywy TU lub śledzić informacje publikowane przez 

interesujące Cię szkoły. Informacje o tegorocznych miejscach szkół w tym rankingu, znajdziesz także na naszych 

centrowych stronach internetowych w zakładce DORADZTWO ZAWODOWE. 

Czy planowane są w tym roku targi edukacji i dni otwarte? 

Szkoły ustalają już tegoroczne kalendarze promocji, spotkań z ósmoklasistami i dni otwartych. Informacje te są 

systematycznie przekazywane do szkół podstawowych i szkolny doradca zawodowy w Twojej placówce dysponuje 

wiedzą w tym obszarze. Dzięki uczestnictwu w tych wydarzeniach możesz zebrać cenne informacje niezbędne przy 

dokonywaniu wyboru, a często także spotkać się z nauczycielami czy obecnymi uczniami. Zachęcam do śledzenia stron 

internetowych szkół oraz ich profili w mediach społecznościowych: na Facebooku, Instagramie czy YouTube. Możecie 

być pewni, że dużo będzie się działo. 

Czy szkoły wymagają zaświadczeń lekarskich w procesie rekrutacji? 

Niezmiennie bardzo ważnym czynnikiem warunkującym podejmowanie trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych jest 

także stan zdrowia. Pamiętać należy, że zgodnie z przepisami oświatowymi do klas I szkół ponadpodstawowych 

prowadzących kształcenie zawodowe (technika i szkoły branżowe i stopnia) przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają 

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badan lekarskich kandydatów do szkół. Zaświadczenia takie 

wydawane są przez lekarzy medycyny pracy i dostarczane przez kandydatów do szkół w trakcie procesu rekrutacji. 

Skierowania na takie badania wydają szkoły w terminach przewidzianych harmonogramem rekrutacji. 

W przypadkach niektórych zawodów, wymagane mogą być także dodatkowo zaświadczenia, w tym także te wydane 

przez lekarzy innych specjalności. Dla przykładu, w niektórych zawodach podstawa programowa przewiduje uzyskanie 

umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, w związku z tym kandydat do kształcenia w takim zawodzie, będzie 

zobowiązany posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W niektórych zawodach podstawa programowa przewiduje także 

przygotowanie uczniów do uzyskania prawa jazdy kategorii C lub C+E. Kandydaci do kształcenia w tych zawodach 

będą więc z kolei zobowiązani przedstawić orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do 

kierowania pojazdem. Zdarza się również, iż w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół lub oddziałów, w których od 

uczniów wymagane są szczególne indywidualne predyspozycje, szkoły organizują dodatkowe sprawdziany tj. testy 

sprawności, a tym samym możliwa jest także konieczność złożenia dodatkowych zaświadczeń lekarskich (np. szkoły  

i oddziały prowadzące szkolenie sportowe). 

Dobrym przykładem może tu być zawód Technik transportu kolejowego do którego nabór prowadzi Zespół Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu. Na podstawie obowiązujących przepisów kandydaci do tego 

zawodu celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie 

kierowani są na badania do Kolejowego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach, gdzie przechodzą badania wzroku, 

https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/?fbclid=IwAR3ClbhvbCWh_nfhhyw9jOkv9qXPPRaJEWpJk3BOVEwJFVyQnjdh-d0NZk8
https://waszaedukacja.pl/szukaj/profile-ponadgimnazjalne
https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny-wyniki/
https://perspektywy.pl/portal/


słuchu oraz badani psychofizyczne. W tym wypadku nie wystarczy zatem standardowe zaświadczenie lekarza 

medycyny pracy wydane w zwykłym ośrodku medycyny pracy. Warto więc w zależności od wyboru zawodu, sprawdzić 

w konkretnej szkole, jakie są wymagani stawiane kandydatowi i jakie zaświadczenia będzie trzeba dostarczyć do szkoły. 

Podobna sytuacja dotyczy zawodów związanych z transportem czy żeglugą. Jest to szczególnie ważne dla osób, które 

mają już wiedzę o posiadanych zdrowotnych ograniczeniach mogących wpływać na swobodę wyboru przyszłego 

zawodu. 

W jakich zawodach mogę się kształcić w szkołach ponadpodstawowych? 

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, w których można się w Polsce kształcić  w szkołach szkolnictwa branżowego 

zawiera rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - dostępne TU. 

Koniecznie zajrzyjcie także do aktów zmieniających. Dzięki temu zyskacie pełną wiedzę na temat tego, jakie zawody, 

w jakim typie szkoły możecie zdobywać oraz jakie kwalifikacje będziecie zdobywać w ramach kształcenia w konkretnych 

profesjach. Porównajcie ten bardzo bogaty zbiór zawodów z rozporządzenia z ofertą edukacyjną szkół dla Was 

dostępnych. Warto jednak pamiętać, że spośród 4 typów szkół, które znajdziecie w klasyfikacji dostępne są obecnie dla 

Was jedynie 2: szkoła branżowa I stopnia i technikum. 

Zauważcie też, że w klasyfikacji każdy zawód ma swój stały, określony kod zawodu, dzięki znajomości którego możecie 

dotrzeć do pełnej informacji o interesującej Was profesji. Warto go znać.  

Uczniowie wybierający się do liceów ogólnokształcących również znajdą w tym dokumencie coś dla siebie, bowiem 

zawiera on także informacje o zawodach dostępnych w szkołach policealnych, czyli takich, w których naukę można 

rozpocząć mając już wykształcenie średnie (a zatem po ukończeniu liceum, technikum czy szkoły branżowej II stopnia). 

Warto pamiętać, że jeśli nie znajdujecie w ofercie edukacyjnej naszych lokalnych szkół zawodów z poziomu szkoły 

branżowej I stopnia, możliwą drogą ich zdobywania jest tzw. klasa wielozawodowa prowadzona w Szkole Branżowej  

I stopnia nr I w Zespole Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu. Więcej informacji o takiej ścieżce edukacyjnej znajdziecie na 

stronach tej placówki. 

Bardzo przystępną informację o zawodach, w których możecie się kształcić, znajdziecie także w nowym przewodniku 

po zawodach Ośrodka Rozwoju Edukacji – dostępnym TU. 

Osobom poszukującym informacji nt. nietypowych, rzadkich zawodów polecam także wyszukiwarkę szkół, o której 

więcej informacji znajdziecie TU. 

 

Jeśli chcecie dobrze przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze szkoły, koniecznie zajrzyjcie 

na strony Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu 

www.ckzkk.pl 

do zakładek INFORMATOR i DORADZTWO ZAWODOWE. Znajdziecie tam wiele informacji, 

publikacji, filmów, audiobooków i narzędzi pomocnych przy planowaniu kariery, w tym także 

ćwiczeń, kart pracy, gier, quizów, narzędzi do samobadania predyspozycji i zainteresowań 

zawodowych itp. które ułatwić mogą zdobywanie wiedzy o sobie oraz poznawanie świata zawodów. 

Staramy się by materiały były aktualne, więc śmiało możecie korzystać także ze starszych wpisów 

(staramy się nie dublować treści na stronie a jedynie usuwać te, które tracą na aktualności). 

Jeśli macie jakieś pytania, na które nie znaleźliście w naszych materiałach odpowiedzi, zachęcam 

do kontaktu. Dane kontaktowe znajdziecie na naszej stronie internetowej. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000316
http://www.ckzkk.pl/doradztwo-zawodowe/Nowy-przewodnik-po-zawodach-od-ORE
http://www.ckzkk.pl/doradztwo-zawodowe/Wyszukiwarka-szkol-i-placowek-oswiatowych
http://www.ckzkk.pl/

