
Drodzy ósmoklasiści! 

Przygotowałem dla Was prezentację na temat ścieżki 

kształcenia. Jestem pewny, że znacie jej założenia, 

dlatego w formie przypomnienia i usystematyzowania 

wiedzy na ten temat proszę o zapoznanie się z materiałem.  

Wiem również, że macie co robić, dostajecie codziennie 

mnóstwo materiału do przyswojenia, dlatego nie wysyłam 

żadnych poleceń czy ćwiczeń ale Waszym zadaniem jest 

zastanowić się jak powinna wyglądać indywidualna droga 

do celu każdego z Was. 

    doradca zawodowy - Zbigniew Sobik 

 



Wybieram  

zawód czy szkołę? 

- ścieżki kształcenia 



Już niedługo ukończysz szkołę podstawową. 

 

Pewnie już wiesz że Twoją nową szkołą 

ponadpodstawową może być: 

szkoła branżowa I stopnia,  

liceum ogólnokształcące, 

technikum. 



Na następnym slajdzie znajdziesz ścieżkę 

edukacyjną  dla Ciebie. 

Przyjrzyj się temu schematowi i zastanów się 

jak może wyglądać Twoja ścieżka kształcenia  

i  jak długo człowiek się uczy. 

 



Schemat pokazuje możliwe drogi kształcenia  

przez całe życie. 



 

Tak, człowiek uczy się całe życie, dlatego bez 

względu jaką szkołę czy zawód wybierzesz dla 

Siebie, zawsze możesz się dalej kształcić  

i uzupełniać Swoją wiedzę  

oraz kwalifikacje zawodowe. 



Teraz omówimy szkoły ponadpodstawowe, 

abyś potrafił znaleźć ofertę odpowiednią dla 

Siebie. 

Spróbujemy także znaleźć wady i zalety 

poszczególnych typów szkół. 



Branżowa szkoła I stopnia 

- nauka trwa 3 lata, 

- odbywa się dualnie (praktyki i nauka w szkole) 

- 1 kwalifikację (1 egzamin zawodowy) 

- uzyskuje się zawód 

- można kontynuować dalszą naukę: 

 Branżowa szkoła II-stopnia, 

 Liceum dla dorosłych, 

 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

- po ukończeniu masz wykształcenie zasadnicze branżowe  

 

   Gwarancja zatrudnienia! 

 



Wady i zalety szkół branżowych 

ZALETY: 

• zdobycie zawodu, 

• krótki czas nauki (3 lata), 

• płatne praktyki, 

• praktyki liczą się do stażu pracy, 

• wysokie zarobki, 

• gwarancja zatrudnienia 

WADY: 

• niski poziom wykształcenia. 

 



Dla kogo szkoła branżowa? 

• Szkoła branżowa I stopnia jest dla osób, które chcą 

szybko zdobyć zawód i rozpocząć karierę zawodową. 

 

• Szkoły te starają się dostosowywać swoją ofertę do 

potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców. 

 

• Absolwenci szkół branżowych bez problemu mogą 

znaleźć pracę i nieźle zarobić. 



Liceum ogólnokształcące 

nauka trwa 4 lata 

- wybiera się przedmioty rozszerzone (ważne przy rekrutacji na studia) 

- można uzyskać „świadectwo maturalne” 

- po ukończeniu masz wykształcenie średnie ogólne 

- możliwość kontynuowania dalszej nauki: 

 Studia wyższe 

 Szkoła policealna 

 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

 

To nie jest szkoła na przeczekanie 4 lat. 

 



Wady i zalety liceów ogólnokształcących 

ZALETY:  

•  wysoki poziom nauczania – wyższa zdawalność matur, 

•  ciekawe profile, 

•  dużo zajęć rozwijających zainteresowania, 

•  wykształcenie średnie. 

 

WADY: 

• brak zawodu. 

 



Dla kogo liceum ogólnokształcące? 

• Liceum ogólnokształcące najczęściej wybierają 

osoby, które lubią, chcą lub wiedzą, że powinny 

uczyć się dalej, tzn. kontynuować naukę na uczelni 

wyższej. 

• Liceum ogólnokształcące jest dla osób, które chcą 

studiować, które zawsze marzyły o zawodach do 

zdobycia tylko w szkole wyższej, np. lekarz, 

pedagog, prawnik. 

• Licea ogólnokształcące lepiej przygotowują do 

matury niż technika (wyższa zdawalność). 



Technikum 

- nauka trwa 5 lat 

- 2 kwalifikacje (2 egzaminy zawodowe) 

- uzyskuje się zawód (tytuł technika) 

- można uzyskać „świadectwo maturalne” 

- po ukończeniu masz wykształcenie średnie techniczne 

- możliwość kontynuowania dalszej nauki: 

 Studia wyższe 

 Szkoła policealna 

 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

 

Matura + zawód 

 



Zalety i wady technikum 

ZALETY: 

• zdobywamy zawód, 

• zdobywamy wykształcenie średnie i maturę, 

• przygotowanie do studiów na politechnice. 

WADY: 

• wiele egzaminów (2x zawodowy i 1x maturalny), 

• mało zajęć praktycznych w rzeczywistych warunkach. 

 



Dla kogo technikum? 

• Technikum to dobry wybór dla osób, które wiedzą 

co chcą w życiu robić, ale nie chcą zamykać sobie 

drogi na studia. Co prawda nauka w nim trwa rok 

dłużej niż w przypadku liceum, ale za to kończymy 

tę szkołę z wyuczonym zawodem.  

 

• W technikum jest więcej nauki, ponieważ poza 

przedmiotami ogólnymi tj. j. polski, matematyka, 

chemia czy w-f są też przedmioty zawodowe. 



Mapa Karier 
Polecam darmowy portal: 

https://mapakarier.org 

 
w którym znajdziecie opis  

kilkuset zawodów wraz  

z ścieżkami kształcenia i średnimi  

wynagrodzeniami. 

https://mapakarier.org/


Film podsumowujący: 

• https://www.youtube.com/watch?v=D-EcRY42R4A 

 

Film jest zeszłoroczny, ale jak najbardziej aktualny. 

W tym roku nie ma podwójnego rocznika, jest mniej 

kandydatów, dlatego będzie łatwiej dostać się do 

wymarzonej szkoły. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D-EcRY42R4A
https://www.youtube.com/watch?v=D-EcRY42R4A
https://www.youtube.com/watch?v=D-EcRY42R4A


Wybieramy szkołę czy zawód? 

 

 

Pamiętaj, że wybierając, którąś ze szkół, w której 

uczymy się zawodu bądź nie to i tak wybierasz  

przyszły zawód. 

 

 

Dziękuję. 


