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O czym jest 
ta prezentacja?

o 3 filarach trafnego wyboru szkoły. 

o stronie CDZdM.

o 3 typach szkół ponadpodstawowych 
i dalszych możliwościach wyboru. 

o innych (niż technikum czy BS I st.) 
możliwościach  zdobycia zawodu.

o tym, co jest ważne przed rekrutacją 
na rok szkolny 2020/21. 



Rok szkolny 2020/2021

SZKOŁA PODSTAWOWA

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

4 lata

TECHNIKUM
5 lat

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA

3 lata

SZKOŁA POLICEALNA 
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE      

(KKZ – od 18 lat)

KWALIFIKACYJNE KURSY 
ZAWODOWE 

(KKZ – od 18 lat)

LICEUM DLA 
DOROSŁYCH MATURA

STUDIA WYŻSZE
BRANŻOWA 

SZKOŁA II STOPNIA



SZKOŁA PODSTAWOWA

KWALIFIKACYJNE KURSY 
ZAWODOWE 

(KKZ – od 18 lat)

LICEUM DLA 
DOROSŁYCH 

Na podstawie Rozporządzenia MEN  z dn. 8.08.2017 r. w sprawie przypadków,  w których do publicznej 
lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 lub 15 lat oraz przypadków, 

w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową może spełniać obowiązek nauki 
przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. 

• opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją zdrowotną 
lub życiową uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca podjęcie 
lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży –
od 16 roku życia (LO dla dorosłych).

• przebywanie w zakładzie karnym lub areszcie śledczym –
od 15 roku życia  (LO dla dorosłych).

• opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją zdrowotną 
lub życiową uniemożliwiającą lub znacznie utrudniająca podjęcie 
lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży 
albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie 
przygotowania zawodowego u pracodawcy – po ukończeniu 
ośmioletniej szkoły podstawowej (KKZ).

• przebywanie w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie 
poprawczym lub schronisku dla nieletnich – po ukończeniu ośmioletniej 
szkoły podstawowej (KKZ).



www.cdzdm.pl
(kluczowe informacje przydatne w wyborze szkoły)

http://www.cdzdm.pl/


JAK zaplanować drogę edukacyjno-zawodową? 

CZYM się kierować?



Nie ma (niestety)
JEDNEJ, UNIWERSALNEJ RECEPTY 

na wybór szkoły. 

DOBRY WYBÓR = wybór oparty 
na INDYWIDUALNYCH możliwościach ucznia.

Każdy uczeń jest przecież inny!

Nie ma jednego, optymalnego dla wszystkich, 
TYPU* szkoły! 

*liceum ogólnokształcące/technikum/branżowa szkoła I stopnia



3 FILARY trafnego wyboru szkoły 
=

3 TYPY INFORMACJI, które trzeba zdobyć

(są to zarazem informacje, których zwykle brakuje 
uczniom chcącym zmienić szkołę ponadpodstawową, 

do której się dostali). 



O SOBIE 

www.cdzdm.pl

http://www.cdzdm.pl/


O ZAWODACH

www.cdzdm.pl

http://www.cdzdm.pl/


O SZKOŁACH

www.cdzdm.pl

http://www.cdzdm.pl/




LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 4 lata

C E L :  przygotowanie do matury

• wykształcenie ŚREDNIE (OGÓLNE);

• MATURA nie jest obowiązkowa, jednak jest konieczna na studia;

w sytuacji zdania matury – uczeń otrzyma świadectwo dojrzałości;

• od 2 do 3 PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH (zazwyczaj od I klasy);

• KONIECZNOŚĆ DALSZEJ NAUKI w celu uzyskania zawodu

(studia NIE SĄ jednak jedyną możliwością wyboru).



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 4 lata

Przykładowe PROFILE KLAS:

Najczęściej: 

MATEMATYKA-FIZYKA

MATEMATYKA-FIZYKA-INFORMATYKA

MATEMATYKA-GEOGRAFIA-J.ANGIELSKI

BIOLOGIA-CHEMIA

J.POLSKI-HISTORIA

J.POLSKI-HISTORIA-WOS

J.POLSKI-HISTORIA-J.ANGIELSKI

Rzadziej: 

MATEMATYKA-INFORMATYKA

MATEMATYKA-GEOGRAFIA-INFORMATYKA

MATEMATYKA-CHEMIA

BIOLOGIA-CHEMIA-MATEMATYKA

BIOLOGIA-J.ANGIELSKI

CHEMIA-MATEMATYKA-INFORMATYKA

J.ANGIELSKI-HISTORIA-GEOGRAFIA

J.POLSKI-HISTORIA-HISTORIA SZTUKI



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 4 lata

WAŻNE: 

Nazwa profilu klasy nie musi być jednoznaczna z przedmiotami rozszerzonymi 

(np. biologiczno-chemiczna, matematyczno-fizyczna, językowa).

Nazwa profilu klasy może wiązać się z jej specyfiką, zajęciami dodatkowymi, 

patronatem uczelni wyższej (np. architektura i design, prozdrowotna, 

psychologiczno-pedagogiczna, prawnicza, ekonomiczna, strażacka, policyjna). 

W KAŻDYM PRZYPADKU NALEŻY SPRAWDZAĆ PRZEDMIOTY ROZSZERZONE! 

To one powinny być kluczem do wyboru konkretnej klasy.



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 4 lata

UCZEŃ CHCĄCY STUDIOWAĆ: ważna jest wstępna orientacja w warunkach

rekrutacji na uczelnie wyższe (strony internetowe konkretnych uczelni,

a na początek np. wyszukiwarka: www.tropicielmaturzysty.pl, ponadto strona

CDZdM – zakładka: DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH).

UCZEŃ, KTÓRY NIE WIE, CZY PODEJMIE STUDIA: ważne jest wybranie

przedmiotów, które są interesujące, a zarazem ich nauka nie sprawia

większych trudności (ZAINTERESOWANIA + UCZENIE SIĘ = ???).

Jak wybrać PROFIL?

http://www.tropicielmaturzysty.pl/


www.cdzdm.pl

W zakładce 

dla UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

znajdują się informacje 

związane z maturą, 

kierunkami studiów czy rekrutacją 

na studia. 

http://www.cdzdm.pl/


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 4 lata

PROFIL      MATURA (przedmioty zdawane na maturze) = BILET WSTĘPU NA PUBLICZNE UCZELNIE WYŻSZE

Przykłady (rekrutacja 2020/21)

PRAWO (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w P-niu) 
j. polski + j. obcy + (do wyboru) historia/matematyka/WOS

KIERUNEK LEKARSKI, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Uniwersytet Medyczny w P-niu)

biologia + (do wyboru) chemia/fizyka

MECHATRONIKA, INFORMATYKA, BUDOWNICTWO (Politechnika Poznańska)

j. polski + j. obcy + matematyka + (do wyboru) biologia/chemia/fizyka



SZKOŁA POLICEALNA
(od 1 roku do 2 – 2,5 roku) 

KWALIFIKACYJNE KURSY 
ZAWODOWE 

(KKZ – od 18 lat)

MATURA

STUDIA WYŻSZEPRACA 
(zawód)

PRACA 
(zawód)



TECHNIKUM – 5 lat

C E L : przygotowanie do zawodu (matura na „dalszym planie”)

• wykształcenie ŚREDNIE, ZAWÓD – TYTUŁ TECHNIKA (po zdaniu egz. 

zawodowych), a w sytuacji zdania matury - świadectwo dojrzałości;

• przedmioty ogólnokształcące i PRZEDMIOTY ZAWODOWE;

• od 1 do maks. 2 PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH - związanych 

z zawodem (przedmioty są zwykle „odgórnie” ustalone).



TECHNIKUM – 5 LAT
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE (najczęściej):

MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA, 
GEOGRAFIA, BIOLOGIA, CHEMIA, J.OBCY

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 03.04.2019 r. w sprawie ramowych planów
nauczania dla publicznych szkół: uczeń technikum będzie wybierał
1 przedmiot do realizacji w zakresie rozszerzonym, a jeśli dyrektor technikum
będzie dysponował możliwościami (kadrowymi, organizacyjnymi, finansowymi)
uczeń będzie mógł dokonać wyboru 2 przedmiotu w zakresie rozszerzonym.
Tym samym zmniejszeniu uległa liczba godzin przeznaczonych na realizację
przedmiotów w zakresie rozszerzonym (z 14 do 8 godzin tygodniowo).



Zawody
w technikum 

oraz
branżowej szkole

I stopnia
są

podzielone 
na kwalifikacje: 

- symbole kwalifikacji pochodzą 

od nazw branż zawodowych,

- liczba kwalifikacji

oznacza liczbę egzaminów zawodowych. 

KUCHARZ 
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie 

dań. 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH

HGT.02.  Przygotowanie i wydawanie 
dań.

HGT.12. Organizacja żywienia i usług 
gastronomicznych. 



Przykładowo
(w roku szk. 2019/20  – ok. 50 zawodów w Poznaniu)

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

TECHNIK AUTOMATYKI STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK HANDLOWIEC



SZKOŁA POLICEALNA 
od 1 roku do 2 – 2,5 lat 

KWALIFIKACYJNE KURSY 
ZAWODOWE 

(KKZ – od 18 lat)

MATURA

STUDIA WYŻSZE

TECHNIKUM
5 lat

PRACA 
(zawód)

PRACA 
(zawód)

PRACA 
(zawód)



TECHNIKUM (5 lat)?
czy SZKOŁA POLICEALNA (1/2/2,5 roku)?

a może KKZ (1-2 lata)?

Zawody, które można wybrać zarówno 
w TECHNIKUM, jak też w SZKOLE POLICEALNEJ*: 

TECHNIK OPTYK
TECHNIK REALIZACJI NAGŁOŚNIEŃ

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ

Pozostałe zawody z oferty TECHNIKUM znajdziesz na KKZ*
*zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 15.02.2019 r. 

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
oraz ofertą szkół ponadpodstawowych Poznania na rok szkolny 2019/20. 



TECHNIKUM (5 lat)?
czy BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 lata)? 

(a potem np. BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA – 2 lata)

Przykładowe zawody (mające 1 wspólną kwalifikację)
w TECHNIKUM i w BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA:  

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW oraz FOTOGRAF
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH oraz FRYZJER

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH oraz KUCHARZ
TECHNIK OGRODNIK oraz OGRODNIK 



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 lata) 
C E L : przygotowanie do zawodu i jak najszybszego wejścia na rynek pracy

• wykształcenie ZASADNICZE BRANŻOWE (możliwość uzyskania
wykształcenia średniego w liceum dla dorosłych – nauka zaczyna się
wówczas od II klasy - czy w branżowej szkole II stopnia);

• NIE MA PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH i możliwości zdawania 
matury;

• nacisk na PRAKTYKI ZAWODOWE (wymiar godzin nie może być niższy 
niż 60% godz. przewidzianych na kształcenie zawodowe)*

*na podst.  Rozporządzenia MEN z dn. 03.04.2019 r. 
w sprawie Ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. 



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 lata) 

Praktyki zawodowe
Młodocianemu pracownikowi w okresie nauki zawodu przysługuje 

wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale:

w I roku nauki – nie mniej niż 5%
w II roku nauki – nie mniej niż 6%

w III roku nauki - nie mniej niż 7%*

* zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 13.08.2019 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych 

oraz ich wynagradzania.



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 lata) 

źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wynagrodzenie-pracownika-mlodocianego

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wynagrodzenie-pracownika-mlodocianego


Przykładowo 
(w roku szk. 2019/20 – ok. 35 zawodów w Poznaniu) 

MECHANIK SAMOCHODOWY
KIEROWCA MECHANIK
BETONIARZ-ZBROJARZ

MECHATRONIK
KUCHARZ

AUTOMATYK
MURARZ-TYNKARZ

MAGAZYNIER-LOGISTYK
MECHANIK MOTOCYKLOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH



Rok szkolny 
2020/2021

SZKOŁA PODSTAWOWA

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA

3 lata

SZKOŁA POLICEALNA
od 1 roku do 2 – 2,5 lat 

KWALIFIKACYJNE KURSY 
ZAWODOWE 

(KKZ – od 18 lat)

LICEUM 
DLA DOROSŁYCH

2 lata – II klasy 

MATURA

STUDIA WYŻSZE

BRANŻOWA 
SZKOŁA II STOPNIA

2 lata

PRACA 
(zawód)

PRACA 
(zawód)

PRACA 
(zawód)



INNE MOŻLIWOŚCI ZDOBYCIA ZAWODU

oprócz
TECHNIKUM

czy 
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

(kryterium: m.in. wiek)



NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE

• PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU (2 - 3 dni w tygodniu) 
w zakładzie rzemieślniczym;

• CZĘŚĆ TEORETYCZNA w branżowej szkole I stopnia;

• nauka kończy się EGZAMINEM CZELADNICZYM;

• nauka organizowana jest przez WIELKOPOLSKĄ IZBĘ RZEMIEŚLNICZĄ 
(WIR) – tam należy udać się  po szczegółowe informacje. 



www.ir.poznan.pl

http://www.ir.poznan.pl/


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

• dla OSÓB PEŁNOLETNICH;

• zdobywanie POJEDYNCZYCH KWALIFIKACJI 
w ramach danego zawodu: 1 KURS = 1 KWALIFIKACJA;

• dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe na zakończenie kursu: 
zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po zdaniu egzaminu w OKE -
ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE DANĄ KWALIFIKACJĘ;

• organizowane NIE TYLKO W SZKOŁACH; PUBLICZNA i PRYWATNA 
forma kształcenia;

• szybki sposób na POSZERZENIE KWALIFIKACJI
czy tzw. „przekwalifikowanie” się. 



KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) 
w Poznaniu, m.in.:

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH (ul. Śniadeckich)

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH (ul. Marszałkowska)

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH (ul. Zamenhofa)

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH (ul. Raszyńska)

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO (ul. Warzywna)

Uwaga: ofertę KKZ należy sprawdzać na bieżąco; uruchomienie KKZ 
zależy m.in. od zebrania wymaganej liczby osób zainteresowanych. 



INFORMACJE O ZAWODACH, m.in.:

www.doradztwo.ore.edu.pl/informator-o-zawodach-szkolnictwa-zawodowego
- INFORMATOR O ZAWODACH – krótkie opisy zawodów; zawody opisane są
w ramach kilkunastu grup - zależnie od branż (uwaga: opisy oparte są na poprzedniej
klasyfikacji zawodów, więc zamiast nazwy: branżowa szkoła I stopnia występuje: ZSZ).

www.doradztwo.ore.edu.pl/multimedia - krótkie filmiki dot. wyboru szkoły

i zawodu, ważnych kryteriów wyboru szkoły ponadpodstawowej; ponadto cykl filmów
„Drogi zawodowe”.

www.mapakarier.org – opisy różnych zawodów (Ścieżki kariery, Miasto zawodów)
oraz informacje związane z planowaniem kariery.

www.barometrzawodow.pl – roczna prognoza zapotrzebowania w różnych
zawodach (tzw. zawody deficytowe, nadwyżkowe, zrównoważone).

http://www.doradztwo.ore.edu.pl/informator-o-zawodach-szkolnictwa-zawodowego
http://www.doradztwo.ore.edu.pl/multimedia
http://www.mapakarier.org/
http://www.barometrzawodow.pl/


Przed REKRUTACJĄ DO SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2020/21:

AKTUALIZACJA OFERTY szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 
2020/21 – I kwartał 2020 r, m.in. www.nabor.pcss/poznan.pl

(aktualnie dostępna jest oferta na rok szk. 2019/20). 

TARGI EDUKACYJNE: 6 - 8 marca 2020 r. teren MTP, 
wstęp bezpłatny.     

DRZWI OTWARTE w szkołach ponadpodstawowy (terminy 
będą udostępniane na stronach internetowych szkół).

PRÓBNE OSZACOWANIE PUNKTÓW na koniec klasy VIII.   

http://www.nabor.pcss/poznan.pl


Przed REKRUTACJĄ DO SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2020/21:

www.cdzdm.pl

Warto sprawdzić dotychczasowe zasady rekrutacji 
w szkołach spoza elektronicznego naboru

czy szkołach dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

http://www.cdzdm.pl/


Przed REKRUTACJĄ DO SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2020/21:

www.cdzdm.pl

Aktualnie: informacje z rekrutacji 

z 2019 r., w tym m.in.:

PRZELICZNIK PUNKTÓW;
ZESTAWIENIA PROGÓW PUNKTOWYCH  

z rekrutacji w 2019 r. 

http://www.cdzdm.pl/


PRZELICZNIK PUNKTÓW 
na rok szk. 2019/20

1. Wstępne oszacowanie 
punktów (to również okazja, 
aby zastanowić się 
nad przedmiotami, z których 
warto podwyższyć oceny). 

2. Porównanie uzyskanych 
punktów do progów punktowych 
w rekrutacji 2019/20 (mediana). 



Dziękujemy za uwagę

- zespół pracowników 
Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

Grafika:  http://freegoogleslidestemplates.com
Creative Commons Attribution License

Centrum Doradztwa Zawodowego 
dla Młodzieży w Poznaniu

www.cdzdm.pl
cdzdm@cdzdm.pl

http://freegoogleslidestemplates.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.cdzdm.pl/
mailto:cdzdm@cdzdm.pl

