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Gim na zja li stę naj czę ściej nur tu je py ta nie,
co wy brać: li ce um ogól noksz tał cą ce,
tech ni kum czy za sad ni czą szko łę za wo -
do wą.

Szko ły za wo do we od 1 wrześ nia 
to szko ły, w któ rych:

n zdo bę dziesz kon kret ny za wód – pra co daw cy po szu ku ją fa chow ców,

a nie osób, któ re mu szą uczyć pod staw za wo du,

n po łą czysz wie dzę te o re tycz ną z prak tycz ną – w trak cie prak tycz nej

na u ki za wo du mo żesz na wią zać kon takt z przy szłym pra co daw cą,

co zwię ksza szan se na za trud nie nie,

n bę dziesz uczył się przed mio tów ogól nych, tych sa mych, jak w li ce -

um ogól noksz tał cą cym,

n za pla nu jesz swo ją dal szą ka rie rę edu ka cyj ną i za wo do wą zgod nie

z po trze ba mi ryn ku pra cy,

n przy go tu jesz się do za ło że nia i pro wa dze nia włas nej fir my i ofe -

ro wa nia usług zgod nie ze zdo by ty mi kwa li fi ka cja mi,

n szyb ciej zyskasz nie za leżność. 

Dla te go war to wy brać 
kształ ce nie za wo do we!

Je śli zde cy du jesz się na szko łę za wo do wą,
to sprawdź:

1. czy wy bra ne go za wo du mo żesz uczyć się wszko le,

2. czy szko ła kształ cą ca w tym za wo dzie jest bli sko Two je go miej sca

za miesz ka nia,

3. ja kie są szcze gó ło we wa run ki re kru ta cji do wy bra nej  przez Cie bie

szko ły i za wo du.

O tym, jakich i gdzie szu kać in for ma cji o szko łach, do wiesz się

z ar ty ku łu Do rad ca Ci pomoże na str. 4.

Pu bli ka cja współ fi nan so wa na ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go. 

CO PO GIM NA ZJUM?
SZKOŁY ZAWODOWE 

OD 1 WRZEŚNIA

Ja kie szko ły? Ja kie za wo dy?
Te go rocz ni ab sol wen ci gim na zjum bę dą mo gli kon ty nu -

o wać na u kę w: li ce um ogól noksz tał cą cym, tech ni kum lub za -

sad ni czej szko le za wo do wej (nie bę dzie pro wa dzo ny na bór

do li ce um pro fi lo wa ne go). 

Kształ ce nie za wo do we, tak jak do tych czas, bę dzie re a li -

zo wa ne w tech ni kach i za sad ni czych szko łach za wo do wych.

Od 1 wrześ nia na u ka we wszyst kich za sad ni czych szko -

łach za wo do wych bę dzie trwać trzy la ta.

W li ce um ogól noksz tał cą cym, tech ni kum i za sad ni czej

szko le za wo do wej ucznio wie bę dą mie li te sa me przed mio ty

ogól noksz tał cą ce w za kre sie pod sta wo wym. W li ce um i tech -

ni kum wy bra ne z nich bę dą re a li zo wa ne tak że w za kre sie roz -

sze rzo nym. Po nad to wpro wa dzo ne zo sta ną do dat ko we przed -

mio ty uzu peł nia ją ce. 

W szko łach za wo do wych ucznio wie bę dą mo gli kształ cić

się w wie lu za wo dach, któ rych li sta zmie nia się od 1 wrześ -

nia 2012 ro ku. W za sad ni czej szko le za wo do wej bę dzie moż -

na te raz wy brać je den z 76 za wo dów, a w tech ni kum je den

z 92. Dla te go przy po dej mo wa niu de cy zji o wy bo rze za wo -

du ko niecz nie trze ba spraw dzić, czy w da nej szko le bę dzie

moż na się go uczyć od 1 wrześ nia (wię cej o po szu ki wa niu

tych in for ma cji moż na prze czy tać w ar ty ku le Do rad ca Ci po -

mo że na stro nie 4.).

Dla cze go po dzie lo no za wód 
na kwa li fi ka cje?

Za wo dy szkol ne po dzie lo no na kwa li fi ka cje. Ten po dział

przy bli ży kształ ce nie za wo do we do rze czy wi stych po trzeb

i ocze ki wań pra co daw ców, czym uła twi ab sol wen tom kształ -

ce nia za wo do we go zna le zie nie pra cy. Da im też moż li wość

zdo by wa nia do dat ko wych kwa li fi ka cji w in nych za wo dach.

Ab sol wen ci nie bę dą więc „przy wią za ni” do jed ne go za wo -

du. Bę dą mo gli in dy wi du al nie i ela stycz nie pla no wać swo ją

ścież kę, naj pierw kształ ce nia, a póź niej ka rie ry za wo do wej,

po przez „skła da nie z kloc ków” kwa li fi ka cji. Bę dą po tra fi li

mó wić, cze go na u czy li się w szko le, a pra co daw cy bę dą wie -

dzieć, ja kich umie jęt no ści mo gą od nich ocze ki wać. 

Do tej po ry ab sol wen ci, któ rzy koń czy li szko łę w wy bra -

nym za wo dzie, np. tech nik elek tryk, na roz mo wie kwa li fi ka -

cyj nej nie za wsze po tra fi li od po wie dzieć na py ta nie „Co

umiesz?”. Ła twiej ra dzi li so bie z py ta niem „Ja ką szko łę skoń -

czy łeś?” – z ła two ścią od po wia da li „tech ni kum elek trycz ne”.

Te raz w na zwach kwa li fi ka cji wprost bę dą mie li pod po wiedź,

cze go na u czy li się w szko le.

Na przy kład dla za wo dów bran ży elek trycz nej wspól na

w za wo dach elek tro me cha nik, elek tryk i tech nik elek tryk kwa -

li fi ka cja „Mon taż i kon ser wa cja ma szyn i urzą dzeń elek trycz -

nych” wska zu je, że po jej po twier dze niu uczeń bę dzie umiał

mon to wać i kon ser wo wać ma szy ny i urzą dze nia elek trycz ne.

Licz ba kwa li fi ka cji, na któ re po dzie lo no za wód, jest za -

leż na od je go zło żo no ści. Za wo dy po dzie lo no na jed ną, dwie

lub trzy kwa li fi ka cje.

W ja ki spo sób bę dą po twier dza ne
kwa li fi ka cje?

Po dział za wo dów na kwa li fi ka cje spo wo du je zmia ny

w eg za mi nach za wo do wych. Po twier dza nie bę dzie się

od by wać w trak cie na u ki w szko le po przez zda nie eg za -

mi nu za wo do we go z za kre su da nej kwa li fi ka cji. Je że li

za wód ma jed ną kwa li fi ka cję, to uczeń bę dzie ją po twier -

dzał w osta t niej kla sie. Je że li nato miast za wód ma dwie

lub trzy kwa li fi ka cje, to na le ży się spo dzie wać eg za mi -

nów rów nież w dru giej i trze ciej kla sie. To właś nie licz -

ba kwa li fi ka cji, a co za tym idzie - licz ba eg za mi nów

mo że być rów nież czyn ni kiem de cy du ją cym o wy bo rze

za wo du, szcze gól nie dla osób, któ re stre su ją się eg za mi -

na mi.

Po każ dej po twier dzo nej kwa li fi ka cji uczeń otrzy ma świa -

dec two. Na wią zu jąc do na sze go wcześ niej sze go przy kła du,

je śli uczeń w dru giej kla sie otrzy ma świa dec two po twier dza -

ją ce kwa li fi ka cję „Mon taż i kon ser wa cja ma szyn i urzą dzeń

elek trycz nych”, to ten do ku ment da mu pra wo do za trud nie -

nia na sta no wi sku pra cy, na któ rym bę dą wy ko ny wa ne czyn -

no ści z te go za kre su. Przy kła do wa kwa li fi ka cja jest pier wszą

i wspól ną dla za wo dów: elek tro me cha nik, elek tryk i tech nik

elek tryk.

Czy po twier dze nie jed nej 
kwa li fi ka cji wy star czy, 
by otrzy mać pra cę?

Z tym świa dec twem uczeń bę dzie mógł szu kać pra cy np.

w cza sie wa ka cji. Dla pra co daw cy zda na przy kła do wa kwa -

li fi ka cja to in for ma cja, że mło dy czło wiek po tra fi mon to wać

ma szy ny i urzą dze nia elek trycz ne oraz je kon ser wo wać. Je -

śli pra co daw ca go przyj mie, to sta nie się on peł no praw nym

pra cow ni kiem.

Je śli uczeń kształ cić się bę dzie w za wo dzie elek tryk na

po zio mie ZSZ, to po po twier dze niu pier wszej kwa li fi ka cji

po twier dzi na stęp ną: „Mon taż i kon ser wa cja in sta la cji elek -

trycz nych” i otrzy ma świa dec two rów nież z za kre su dru giej

kwa li fi ka cji. Po ukoń cze niu szko ły otrzy ma dy plom po twier -

dza ją cy kwa li fi ka cje w za wo dzie elek tryk. Ten przy kład po -

ka zu je, że gim na zja li sta mo że wy brać kształ ce nie w za wo -

dzie elek tro me cha nik na po zio mie ZSZ i wte dy przez trzy

la ta po twier dzi tyl ko jed ną kwa li fi ka cję. Mo że też wy brać

za wód elek tryk i przez trzy la ta po twier dzić dwie kwa li fi ka -

cje, a za tem umieć wię cej. Mo że rów nież wy brać, bez poś -

red nio po ukoń cze niu gim na zjum, za wód tech nik elek tryk

na po zio mie tech ni kum i przez czte ry la ta na u ki w szko le

po twier dzić trzy kwa li fi ka cje oraz uzy skać wy kształ ce nie

śred nie.

Czy moż na zmie nić kie ru nek 
kształ ce nia? 

Ab sol went, któ ry ukoń czy szko łę np. w za wo dzie elek tryk

i bę dzie chciał zmie nić kie ru nek kształ ce nia, bę dzie miał dro -

gę otwar tą. Aby otrzy mać dy plom na po zio mie tech ni ka w in -

nym za wo dzie, bę dzie mu siał mieć wy kształ ce nie śred nie. To

wy kształ ce nie uzu peł ni w li ce um ogól noksz tał cą cym dla do -

ro słych, roz po czy na jąc na u kę od dru giej kla sy. Rów no le gle

bę dzie mógł uzu peł nić kwa li fi ka cję bra ku ją cą do za wo du tech -

nik elek tryk. Bę dzie mógł rów nież wy brać in ną kwa li fi ka cję,

na przy kład z za kre su pro wa dze nia sprze da ży, po nie waż uła -

twi mu to po szu ki wa nie pra cy choć by w skle pach ze sprzę -

tem AGD i RTV.

Ukoń czo ne li ce um ogól noksz tał cą ce dla do ro słych i zda -

ny eg za min ma tu ral ny otwo rzą dro gę na stu dia. Gdy by jed -

nak ab sol went nie chciał pod cho dzić do ma tu ry lub ten eg -

za min nie po wiódł się, bę dzie mógł wy brać kształ ce nie na

po zio mie szko ły po li ce al nej. Po la tach mo że oka zać się, że

wy bór nie był wła ści wy lub lo kal ny ry nek pra cy się zmie nił.

Dzię ki wpro wa dza nym zmia nom za wsze bę dzie moż na do -

kształ cić się w in nym, ak tu al nie po trzeb nym kie run ku kształ -

ce nia.

Co Ty i Twoi ro dzi ce po win ni ście wie dzieć
o no wym kształ ce niu za wo do wym

Przez dzie siąt ki lat wy u czo ny za wód da wał lu dziom utrzy ma nie czę sto przez ca łe ży cie, aż do eme ry tu ry. Dziś trze ba być przy go to wa nym na to, że ka rie ra roz wi jać się

bę dzie  dy na micz nie, a my pra co wać bę dzie my nie tyl ko w wie lu miej scach, ale i kil ku za wo dach. Te mu słu żyć ma ją zmia ny w kształ ce niu za wo do wym wpro wa dza ne

od 1 wrześ nia 2012 roku.

Zakładanie i prowadzenie

upraw ogrodniczych

Przy kład za wo du z jedną kwa li fi ka cją:

OGRODNIK

1

Sporządzanie potraw 

i napojów

Organizacja żywienia 

i usług gastronomicznych

Przy kład za wo du z dwiema kwa li fi ka cja mi:

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH

1

2

Przy kład za wo du z trzema kwa li fi ka cja mi:

TECHNIK POJAZDÓW

SAMOCHODOWYCH

1

2

3

Diagnozowanie oraz naprawa

elektrycznych i elektronicznych

układów pojazdów

samochodowych

Diagnozowanie i naprawa

podzespołów i zespołów

pojazdów samochodowych

Organizacja i prowadzenie

procesu obsługi pojazdów

samochodowych

Eksploatacja maszyn, urządzeń

i instalacji elektrycznych

Montaż i konserwacja 

instalacji elektrycznych

Montaż i konserwacja maszyn 

i urządzeń elektrycznych

Tech nik elek tryk

Elek tryk

Tech nik elek tryk

Elek tro me cha nik

Elek tryk

Tech nik elek tryk
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Lp. Obo wiąz ko we za ję cia edu ka cyj ne Kla sa I Kla sa II Kla sa III

Licz ba go dzin ty god nio wo

w trzy let nim okre sie 

na u cza nia

Przed mio ty ogól noksz tał cą ce

1. Ję zyk pol ski 1 2 2 5

2. Ję zyk ob cy 1 2 1 4

3. Hi sto ria 1 1 - 2

4. Wie dza o spo łe czeń stwie - 1 - 1

5. Pod sta wy przed się bior czo ści 2 - - 2

6. Ge o gra fia 1 - - 1

7. Bio lo gia 1 - - 1

8. Che mia 1 - - 1

9. Fi zy ka 1 - - 1

10. Ma te ma ty ka 1 2 1 4

11. In for ma ty ka 1 - - 1

12. Wy cho wa nie fi zycz ne 3 3 3 9

13. Edu ka cja dla bez pie czeń stwa 1 - - 1

14. Za ję cia z wy cho waw cą 1 1 1 3

Łącz na licz ba go dzin 16 12 8
36

Przed mio ty w kształ ce niu za wo do wym te o re tycz nym

1. To war ja ko przed miot han dlu 3 1 - 4

2. Or ga ni za cja i tech ni ki sprze da ży 2 3 - 5

3. Ob słu ga klien tów - 3 3 6

4. Przed się bior ca w han dlu - 1 1 2

5. Ję zyk ob cy w dzia łal no ści han dlo wej - 1 2 3

Przed mio ty w kształ ce niu za wo do wym prak tycz nym

1. Sprze da ż towarów 6 8 16 30

Ty god nio wy wy miar go dzin 

obo wiąz ko wych za jęć edu ka cyj nych

27 29 30 86

Prze de wszyst kim za wód
Od 1 wrześ nia 2012 w za sad ni czych szko łach za wo do wych

(ZSZ) bę dzie moż na roz po cząć na u kę w 76 za wo dach. Na u -

ka w ZSZ bę dzie trwa ła trzy la ta. 

Za wo dy po dzie lo no na kwa li fi ka cje. W za leż no ści od za -

wo du ich licz ba jest róż na. Na po zio mie ZSZ naj czę ściej za -

wo dy ma ją tyl ko jed ną kwa li fi ka cję, np.: sprze daw ca, mu -

rarz-tyn karz, sto larz, fry zjer. Na po zio mie ZSZ wy stę pu ją

rów nież za wo dy z dwie ma kwa li fi ka cja mi (np. mon ter me -

cha tro nik) i tyl ko je den za wód z trze ma kwa li fi ka cja mi – mon -

ter za bu do wy i ro bót wy koń cze nio wych w bu dow nic twie.

W ZSZ szcze gól ny na cisk zo stał po ło żo ny na kształ ce nie

prak tycz ne. Dla te go też w cią gu trzech lat na u ki, bę dzie ono

obej mo wać po nad 60% ca łe go cza su prze zna czo ne go na kształ -

ce nie za wo do we. Prak tycz na na u ka bę dzie mog ła od by wać

się u pra co daw cy, w cen trach kształ ce nia prak tycz ne go, czy

w war szta tach szkol nych.

Wy bie ra jąc ZSZ do wiedz się, gdzie bę dziesz od by wał

kształ ce nie prak tycz ne! 

W trak cie na u ki ja ko uczeń ZSZ bę dziesz tak że do sko -

na lić swo je umie jęt no ści.

Na u czysz się:

l jak prak tycz nie wy ko ny wać za wód,

l jak przy go to wać się do zbu do wa nia włas nej fir my,

l jak wy ko rzy sty wać ję zyk ob cy w pra cy za wo do wej.

Bę dziesz rów nież miał moż li wość do sko na le nia kom pe -

ten cji, ta kich jak: otwar tość, ko mu ni ka tyw ność, od po wie -

dzial ność oraz umie jęt ność współ pra cy w zes po le. Te umie -

jęt no ści i kom pe ten cje po mo gą ci w swo bod nym po ru sza niu

się na ryn ku pra cy.

Kształ ce nie ogól ne
W ZSZ przez trzy la ta bę dziesz się uczyć nie tyl ko przed -

mio tów za wo do wych, ale i ogól nych. Oprócz ję zy ka pol skie -

go, ma te ma ty ki i ję zy ka ob ce go, bę dziesz się uczyć: hi sto rii,

wie dzy o spo łe czeń stwie, pod staw przed się bior czo ści, ge o -

gra fii, bio lo gii, che mii, fi zy ki, in for ma ty ki czy edu ka cji dla

bez pie czeń stwa. Zdo bę dziesz więc, w za kre sie pod sta wo wym,

wie dzę i umie jęt no ści we wszyst kich przed mio tach ogól noksz -

tał cą cych.

Eg za mi ny
W trak cie na u ki w ZSZ bę dziesz zda wał eg za mi ny za wo -

do we. Je den lub dwa – w za leż no ści od licz by kwa li fi ka cji.

Po każ dym zda nym eg za mi nie otrzy masz świa dec two kwa -

li fi ka cyj ne. Gdy zdasz wszyst kie eg za mi ny i ukoń czysz szko -

łę, otrzy masz dy plom po twier dza ją cy kwa li fi ka cje za wo do -

we. Po sia da ne przez Cie bie świa dec twa kwa li fi ka cyj ne

i dy plom po wie dzą pra co daw cy co umiesz.

Co da lej?
No wy sy stem nie za my ka Ci dro gi do dal szej na u ki, uzy -

ska nia wy kształ ce nia śred nie go i dy plo mu tech ni ka. 

Ja ko ab sol went ZSZ bę dziesz mieć do wy bo ru róż ne ścież -

ki dal sze go kształ ce nia. Bę dziesz mógł uzu peł nić wy kształ -

ce nie śred nie, wy bie ra jąc li ce um ogól noksz tał cą ce dla do ro -

słych. Na u kę w li ce um dla do ro słych bę dziesz mógł roz po cząć

od ra zu od dru giej kla sy. Je że li je ukoń czysz i zdasz eg za min

ma tu ral ny, bę dziesz mógł kon ty nu o wać na u kę na stu diach

wyż szych.

Bę dziesz rów nież mógł zdo być do dat ko we kwa li fi ka cje

za wo do we na kwa li fi ka cyj nych kur sach za wo do wych. Or ga -

ni zo wa ne bę dą one przez szko ły pro wa dzą ce kształ ce nie za -

wo do we, cen tra kształ ce nia prak tycz ne go, kształ ce nia usta -

wicz ne go, a tak że przez in sty tu cje ryn ku pra cy (prze czy taj

ar ty kuł Nie tyl ko w szko le na str. 4). 

Ja ko ab sol went ZSZ, je śli bę dziesz chciał uzy skać ty tuł

tech ni ka, bę dziesz mógł uzu peł nić wy kształ ce nie o bra ku ją -

ce kwa li fi ka cje za wo do we i zdać eg za min za wo do wy oraz

uzy skać wy kształ ce nie śred nie w li ce um ogól noksz tał cą cym

dla do ro słych roz po czy na jąc na u kę od ra zu od kla sy dru giej.

Po speł nie niu tych wa run ków otrzy masz dy plom tech ni ka

oraz bę dziesz mógł przy stą pić do ma tu ry i kon ty nu o wać edu -

ka cję na stu diach wyż szych.

Przy kład: Po ukoń cze niu ZSZ w za wo dzie sprze daw ca

i zda niu eg za mi nu z kwa li fi ka cji Pro wa dze nie sprze da ży mo -

żesz wy brać jed ną z dwóch ście żek kształ ce nia.

Do wiedz się, czy w Two jej oko li cy, w cen trum
kształ ce nia za wo do we go i usta wicz ne go, 
bę dzie fun kcjo no wać li ce um ogól noksz tał cą ce
dla do ro słych. Bę dziesz mógł tam uczęsz czać
na za wo do we kur sy kwa li fi ka cyj ne.

Ja ka za sad ni cza szko ła 
za wo do wa od 1 wrześ nia?

Za sad ni cze szko ły za wo do we 

cie szą się co raz wię kszą 

po pu lar no ścią, bo na

zmie nia ją cym się ryn ku pra cy

po szu ki wa ni są wy spe cja li zo wa ni 

pra cow ni cy. Pra co daw cy chęt nie

współ pra cu ją ze szko ła mi 

za wo do wy mi  w za kre sie 

kształ ce nia prak tycz ne go,

a ucznio wie je wy bie ra ją, 

po nie waż ma ją moż li wość 

póź niej sze go za trud nie nia 

u pra co daw ców. 

PRZYKŁADOWY PLAN NAUCZANIA
To, czego będzie uczył się uczeń zasadniczej szkoły zawodowej 

w zawodzie sprzedawca pokazuje poniższa tabela.

To, że zdo bę dzie my ja kiś za wód nie ozna cza, że bę dzie -

my w nim pra co wać przez ca łe ży cie. Przed się bior stwa mu -

szą być ela stycz ne i do sto so wy wać swo je usłu gi i pro duk ty do

zmie nia ją cych się po trzeb ryn ko wych i tech no lo gii. 

Dla te go tym, cze go dziś pra co daw cy ocze ku ją od ab sol -

wen tów, oprócz kwa li fi ka cji w da nym za wo dzie, są tzw. kom -

pe ten cje klu czo we. To umie jęt no ści oso bi ste, któ re gwa ran -

tu ją, że pra cow nik ła two do sto su je się do zmian w fir mie i jej

oto cze niu, a tak że, że wy ka że sa mo dziel ność i ini cja ty wę. Ta -

kie kom pe ten cje klu czo we to m.in.: 

l do bra or ga ni za cja pra cy,

l opa no wa nie tech nik i na rzę dzi w pra cy,

l przyj mo wa nie od po wie dzial no ści za wy ni ki,

l współ pra ca i po ro zu mie nie w gru pie, 

l ar gu men to wa nie i ob ro na włas ne go zda nia,

l po ro zu mie wa nie się w ję zy kach ob cych,

l ela stycz ne re a go wa nie na zmia ny,

l do strze ga nie za leż no ści przy czy no wo-skut ko wych, 

l go to wość do po szu ki wa nia roz wią zań,

l wy ko rzy sty wa nie in for ma cji z róż nych źró deł, 

l ucze nie się, do sko na le nie, dba nie o włas ny roz wój.

Umie jęt no ści te są po nad cza so we, po za ryn ko we, nie za -

le żą od ro dza ju bran ży czy wiel ko ści fir my. Ich po sia da nie

jest cen ne w każ dym za wo dzie i na każ dym sta no wi sku. Gwa -

ran tu je roz wój i awans, oczy wi ście je śli to wa rzy szą im umie -

jęt no ści za wo do we (od po wied nie dla bran ży, jak i fir my – np.

zna jo mość tech no lo gii, zna jo mość kon ku ren cji, wie dza o da -

nej bran ży i po wią za niach mię dzy fir ma mi). Za rów no jed ne,

jak i dru gie mo że my, a na wet po win niś my, do sko na lić przez

ca łe ży cie. 

NA KOGO CZEKA PRACODAWCA NAUKA I PRAKTYKA
Rynek pracy jest dynamiczny, a prognozy zmian nie zawsze się sprawdzają. Dlatego

najlepiej postawić na wykształcenie kompetencji kluczowych, które pozwalają

dostosowywać się do zmian. 

Pań stwo we Szko ły Bu dow nic twa z Gdań ska od po nad 20

lat re a li zu ją wi zję kształ ce nia za wo do we go, a nie na u cza nia

o za wo dzie, opie ra jąc ją na ści słej współ pra cy z kil ku dzie się -

cio ma pra co daw ca mi/pro du cen ta mi z bran ży bu do wla nej oraz

or ga ni za cja mi pra co daw ców. 

Ab sol went na szej szko ły, oprócz dy plo mu po twier dza ją -

ce go kwa li fi ka cje za wo do we, ma do dat ko wo za so bą kil ka

po twier dzo nych cer ty fi ka ta mi i za świad cze nia mi szko leń

ocze ki wa nych przez pra co daw ców, zre a li zo wa nych wspól nie

z ich przed sta wi cie la mi. Isto tą tych szko leń jest tak że zna jo -

mość ak tu al nych tren dów tech no lo gicz nych, któ rej ocze ku je

ry nek pra cy oraz za poz na nie słu cha czy z fun kcjo no wa niem

fir my na ryn ku. Do dat ko wą ro lę od gry wa tu ra chu nek eko -

no micz ny, ja ki mu sia ła by po nieść pra co daw ca kie ru jąc ab -

sol wen ta na w/w szko le nia. Efek ty ta kiej współ pra cy są wy -

mier ne i mo że my do nich za li czyć, m.in.: 

n ra dy kal ną po pra wę frek wen cji uczniów na za ję ciach

kształ ce nia za wo do we go,

n wy po sa że nie przy szłych pra cow ni ków w umie jęt no ści

ocze ki wa ne przez pra co daw ców na dy na micz nie zmie -

nia ją cym się ryn ku pra cy,

n zwię ksze nie za in te re so wa nia uczniów gim na zjów kon -

ty nu a cją na u ki w szko łach za wo do wych, 

n zmniej sze nie kosz tów kształ ce nia po przez efek tyw ne

wy ko rzy sta nie do po sa że nia przez pra co daw ców,

n efek tyw ną re a li za cję pod sta wy pro gra mo wej kształ ce nia

w za wo dach (moż li wo ści kształ ce nia mo du ło we go lub

przed mio to we go),

n sta łe do po sa ża nie ba zy dy dak tycz nej i lo ka lo wej

szkół, 

n zwię ksze nie szans ab sol wen tów na płyn ne wej ście na ry -

nek pra cy, bez poś red nio po ukoń cze niu szko ły.

WOJCIECH SZCZEPAŃSKI, kierownik warsztatów szkolnych Państwowych Szkół

Budownictwa w Gdańsku

Ja ki mo że być trzy let ni plan ucze nia się w wy bra nym przez Cie bie za wo dzie 

– sprawdź na stro nie www.ko we ziu.edu.pl w za kład ce: Szkol ne pla ny na u cza nia
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Ja kie tech ni kum 
od 1 wrześ nia?

PRZYKŁADOWY PLAN NAUCZANIA
To, czego będzie uczył się uczeń technikum 

w zawodzie technik handlowiec pokazuje poniższa tabela.

Kształ ce nie ogól ne

Po wpro wa dze niu zmian, od 1 wrześ nia 2012 kształ ce nie

ogól ne w tech ni kum bę dzie re a li zo wa ne w ta kim sa mym za -

kre sie jak w li ce um ogól noksz tał cą cym. Ozna cza to, że oprócz

ję zy ka pol skie go, ma te ma ty ki i ję zy ków ob cych re a li zo wa -

ne bę dą ta kie przed mio ty, jak: wie dza o kul tu rze, hi sto ria,

wie dza o spo łe czeń stwie, pod sta wy przed się bior czo ści, ge -

o gra fia, bio lo gia, che mia, fi zy ka, in for ma ty ka czy edu ka cja

dla bez pie czeń stwa. Przed mio ty ogól noksz tał cą ce bę dą re a -

li zo wa ne w za kre sie pod sta wo wym oraz w za kre sie roz sze -

rzo nym. Bę dziesz mu siał wy brać dwa przed mio ty roz sze rzo -

ne. Bę dą one po wią za ne z Two im przy szłym za wo dem 

(np. w za wo dzie tech nik in for ma tyk przed mio ta mi re a li zo -

wa ny mi w za kre sie roz sze rzo nym po win ny być ma te ma ty ka

i in for ma ty ka). To te przed mio ty, po za koń cze niu szko ły,

bę dziesz mógł zda wać na ma tu rze w za kre sie roz sze rzo nym.

W za leż no ści od wy bo ru przed mio tów roz sze rzo nych bę -

dziesz rów nież re a li zo wał je den przed miot uzu peł nia ją cy

wie dzę z po zo sta łych dzie dzin. Np. je śli w za kre sie roz sze -

rzo nym bę dziesz uczył się ma te ma ty ki oraz fi zy ki, to wte dy

Two im przed mio tem uzu peł nia ją cym bę dzie hi sto ria i spo -

łe czeń stwo. 

Wię cej in for ma cji na te mat kształ ce nia ogól ne go

w tech ni kum i li ce um ogól noksz tał cą cym znaj dziesz 

na stro nie www.ore.edu.pl.

Za wód i kwa li fi ka cje
Od wrześ nia 2012 w tech ni kach bę dzie moż na kształ cić

się w 92 za wo dach. Na u ka w tech ni kum bę dzie trwa ła czte -

ry la ta. W tech ni kach, po dob nie jak w ZSZ, za wo dy po dzie -

lo no na kwa li fi ka cje. Ich licz ba za le ży od za wo du – na po -

zio mie tech ni kum naj czę ściej są to za wo dy z dwie ma lub

trze ma kwa li fi ka cja mi. Za wo dy z dwie ma kwa li fi ka cja mi to

m.in. tech nik ży wie nia i usług ga stro no micz nych, tech nik

eko no mi sta, tech nik me cha nik, tech nik usług fry zjer skich,

tech nik rol nik, a z trze ma kwa li fi ka cja mi to tech nik in for -

ma tyk, tech nik bu dow nic twa, tech nik po ja zdów sa mo cho -

do wych, tech nik lo gi styk, tech nik we te ry na rii. Na po zio -

mie tech ni kum w oś miu za wo dach wy stę pu je tyl ko jed na

kwa li fi ka cja (np. w za wo dzie tech nik or to pe da, tech nik awio -

nik, tech nik ge o log).

W trak cie na u ki w tech ni kum bę dziesz od by wać prak ty ki

za wo do we or ga ni zo wa ne prze de wszyst kim u pra co daw cy.

Umie jęt no ści i kom pe ten cje
W trak cie na u ki bę dziesz do sko na lić nie tyl ko kom pe ten -

cje ogól ne, ale rów nież za wo do we. Ja ko uczeń tech ni kum na -

u czysz się, m.in.:

l jak prak tycz nie wy ko ny wać za wód,

l jak przy go to wać się do po dej mo wa nia dzia łal no ści gos -

po dar czej,

l jak na pi sać do bry biz nes plan,

l jak wy ko rzy sty wać ję zyk ob cy w pra cy za wo do wej,

l jak or ga ni zo wać swo ją pra cę oraz pra cę w pod leg łym

zes po le.

Bę dziesz rów nież miał moż li wość do sko na le nia ta kich

umie jęt no ści jak: otwar tość, ko mu ni ka tyw ność, od po wie dzial -

ność oraz umie jęt ność współ pra cy w zes po le.

Eg za mi ny 
W trak cie na u ki w tech ni kum, tak jak i w ZSZ, bę dziesz

zda wać eg za mi ny za wo do we. Je den, dwa lub trzy – w za leż -

no ści od licz by kwa li fi ka cji. Pier wszy eg za min mo że zo stać

prze pro wa dzo ny np. pod ko niec dru giej kla sy, zaś osta t ni w lu -

tym – mar cu w czwar tej kla sie. Po każ dym zda nym eg za mi -

nie otrzy masz świa dec two kwa li fi ka cyj ne. Gdy zdasz wszyst -

kie eg za mi ny i ukoń czysz tech ni kum otrzy masz dy plom

po twier dza ją cy kwa li fi ka cje za wo do we. Po sia da ne przez Cie -

bie świa dec twa kwa li fi ka cyj ne i dy plom po wie dzą pra co daw -

cy co umiesz. Bę dą Two ją „fur tką” do za trud nie nia.

Co po tech ni kum
Po ukoń cze niu tech ni kum, je śli po twier dzisz wszyst kie

kwa li fi ka cje wy o dręb nio ne w za wo dzie, otrzy masz dy plom

tech ni ka. Bę dziesz mógł tak że przy stą pić do eg za mi nu ma -

tu ral ne go, a na stęp nie kon ty nu o wać na u kę na stu diach wyż -

szych. Bę dziesz mógł rów nież uzu peł niać swo je wy kształ ce -

nie o ko lej ne kwa li fi ka cje w szko łach po li ce al nych lub na

kwa li fi ka cyj nych kur sach za wo do wych.

Na przy kład, je śli bę dziesz już tech ni kiem eko no mi stą

(czy li po twier dzisz dwie kwa li fi ka cje i ukoń czysz tech ni -

kum), to aby zo stać tech ni kiem ra chun ko wo ści bę dziesz mu -

siał tyl ko po twier dzić jed ną kwa li fi ka cję: roz li cza nie wy na -

gro dzeń i da nin pu blicz nych. Wów czas bę dziesz miał dwa

za wo dy. Za tem znacz nie ła twiej znaj dziesz pra cę.

Gim na zja li ści, któ rzy chcą w moż li wie naj krót szym cza sie

zdo być za rów no za wód, jak i wy kształ ce nie śred nie, wy bie ra ją

tech ni kum. To do bry wy bór. Wie lu ab sol wen tów tech ni ków

kon ty nu u je kształ ce nie na uczel niach wyż szych i uzy sku je 

ty tuł in ży nie ra. 

Lp. Obo wiąz ko we za ję cia edu ka cyj ne

Kla sa

Licz ba go dzin ty god nio wo

w czte ro let nim cy klu 

kształ ce nia
I II III IV

1. Ję zyk pol ski 2 2 3 5 12

2. Ję zyk ob cy no wo żyt ny 2 3 2 2 9

3. Dru gi ję zyk ob cy no wo żyt ny 2 2 2 - 6

4. Wie dza o kul tu rze 1 - - - 1

5. Hi sto ria 2 - - - 2

6. Wie dza o spo łe czeń stwie 1 - - 1

7. Pod sta wy przed się bior czo ści 2 - - - 2

8. Ge o gra fia 1 - - - 1

9. Bio lo gia 1 - - - 1

10. Che mia 1 - - - 1

11. Fi zy ka 1 - - - 1

12. Ma te ma ty ka 2 3 2 3 10

13. In for ma ty ka 1 - - - 1

14. Wy cho wa nie fi zycz ne 3 3 3 3 12

15. Edu ka cja dla bez pie czeń stwa 1 - - - 1

16. Zajęcia z wy cho waw cą 1 1 1 1 4

Przed mio ty roz sze rzo ne i uzu peł nia ją ce

1. Ge o gra fia - 1 3 4 8

2. Ma te ma ty ka 1 1 1 3 6

3.

Hi sto ria i spo łe czeń stwo – przed miot 

uzu peł nia ją cy

- - 1 3 4

Przed mio ty w kształ ce niu za wo do wym te o re tycz nym

1. To war ja ko przed miot han dlu 2 2 - - 4

2. Or ga ni za cja i tech ni ki sprze da ży 2 3 - - 5

3. Ob słu ga klien tów - 3 3 - 6

4. Mar ke ting w dzia łal no ści han dlo wej - 2 2 1 5

5. Przed się bior ca w han dlu - 1 1 - 2

6. Ję zyk ob cy w dzia łal no ści han dlo wej - 1 1 1 3

Przed mio ty w kształ ce niu za wo do wym prak tycz nym

1. Sprze da ż towarów 5 6 4 - 15

2. Sy mu la cyj na fir ma han dlo wa - - 5 5 10

Łącz na licz ba go dzin 5 6 9 5 25

Ty god nio wy wy miar go dzin 

obo wiąz ko wych za jęć edu ka cyj nych

33 35 34 31 133

Kształ ci my w za wo dach bran ży ad mi ni stra cyj no-usłu go -

wej i tu ry stycz no-ga stro no micz nej. Sta le współ pra cu je my

z pra co daw ca mi, in sty tu cja mi i szko ła mi wyż szy mi, by umoż -

li wić uczniom zdo by wa nie prak tycz nych umie jęt no ści oraz

przy go to wać ich do wej ścia na ry nek pra cy, zwię ksza jąc ich

szan se na za trud nie nie. 

Za ję cia prak tycz ne w Za sad ni czej Szko le Za wo do wej, w za -

wo dach ga stro no micz nych, sprze daw ca i pie karz, re a li zo wa -

ne są u pra co daw ców z te re nu po wia tu to ma szow skie go. Wy -

so ką ja kość kształ ce nia za pew nia, stwo rzo ny wspól nie

z dzia ła ją cym na te re nie mia sta Ochot ni czym Huf cem Pra -

cy, sy stem or ga ni za cji prak tycz nej na u ki za wo du. Prak tyki

za wo dowe dla uczniów tech ni kum kształ cą cych się w za wo -

dach eko no micz nych, han dlo wych i ga stro no micz nych, tu ry -

stycz nych i re kla my or ga ni zu je my w przed się bior stwach 

pro duk cyj nych, han dlo wych, ban kach, in sty tu cjach ubez pie -

cze nio wych, biu rach ra chun ko wych, urzę dzie skar bo wym,

obiek tach ho te lo wych i re sta u ra cyj nych oraz agen cjach re kla -

mo wych. Od wie lu lat szko ła współ pra cu je ze Spół dziel nią

Usług So cjal nych w War sza wie przy wy ja zdo wych prak ty -

kach wa ka cyj nych w nad mor skich obiek tach wcza so wo-ko -

lo nij nych. Co rocz nie prak ty ki za wo do we odbywa tam bli sko

100 uczniów. W osta t nich la tach no wo ścią w szko le są stu -

dyj ne wi zy ty za gra nicz ne, czy sta że w nie miec kich obiek tach

ga stro no micz nych, do któ rych na si ucznio wie Za sad ni czej

Szko ły Za wo do wej przy go to wu ją się pod czas na u ki ję zy ka

nie miec kie go za wo do we go.

Dru gim bar dzo waż nym ob sza rem współ pra cy jest udział

uczniów w or ga ni zo wa niu im prez oko licz no ścio wych na zle -

ce nie lo kal nych przed się bior ców i in sty tu cji. Udział ten obej -

mu je pra ce, któ re prze kła da ją się na za da nia za wo do we

w kształ co nych za wo dach, a do ty czą ob słu gi ga stro no micz -

nej, lo gi stycz nej i ad mi ni stra cyj nej kon fe ren cji, sym po zjów,

ban kie tów, spot kań po wia to wych, na rad, tur nie jów i kon kur -

sów, olim piad i za wo dów spor to wych. Ucznio wie za na szym

po śred nic twem znaj du ją też za trud nie nie se zo no we zgod nie

z kształ co nym za wo dem. Wy mier ną ko rzy ścią tych dzia łań

jest zdo by wa nie prak tycz nych umie jęt no ści, bra nie od po wie -

dzial no ści za po dej mo wa ne de cy zje, bie żą cy kon takt z pra -

co daw ca mi, a w przy szło ści moż li wość za trud nie nia. 

Ko rzy sta my z wie dzy spe cja li stów, przed sta wi cie li ban -

ków, do rad ców za wo do wych, in sty tu cji ubez pie cze nio wych,

pu blic re la tions, kształ to wa nia wi ze run ku pra cow ni ków, a tak -

że spe cja li stów bran ży ga stro no micz nej pod czas or ga ni zo wa -

nych za jęć dy dak tycz nych i po ka zów z ich udzia łem. Naj no -

wszą wie dzę z za kre su pra wa fi nan so we go, pra wa ubez pie czeń

spo łecz nych, czy zmian w dzie dzi nie ra chun ko wo ści za pew -

nia uczniom uczest nic two w po sie dze niach Od dzia łu To ma -

szow skie go Sto wa rzy sze nia Księ go wych w Pol sce, któ re ob -

ję ło opie ką od po cząt ku ist nie nia za ło żo ne kil ka na ście lat

te mu w szko le Mło dzie żo we Ko ło Księ go wych. 

Za ję cia dy dak tycz ne od by wa ją się: z fo to gra fii re kla mo -

wej dla przy szłych tech ni ków or ga ni za cji re kla my w stu diu

fo to gra ficz nym; z ele men tów pra wa dla han dlow ców i eko -

no mi stów – w sa li roz praw są du re jo no we go, z przed mio tów

ga stro no micz nych dla tech ni ków ży wie nia – w Za kła dach

Prze twór stwa Mięs ne go. Wdra ża nie do pro ce su kształ ce nia

naj no wsze go opro gra mo wa nia fi nan so wo-księ go we go za pew -

nia współ pra ca z Za kła da mi Usług In for ma tycz nych. 

Dzię ki współ pra cy z pra co daw ca mi z te re nu po wia tu to ma -

szow skie go ucznio wie uczest ni cząc w „Dniach Przed się bior -

czo ści” ma ją moż li wość skon fron to wa nia wy o bra żeń o przy -

szłym za wo dzie z rze czy wi sto ścią bez poś red nio na sta no wi sku

pra cy. Waż ną ro lę w kształ to wa niu umie jęt no ści po ru sza nia się

po ryn ku pra cy speł nia ją spot ka nia z do rad ca mi za wo do wy mi

or ga ni zo wa ne we współ pra cy z Po wia to wym Urzę dem Pra cy,

któ ry jed no cześ nie za pew nia bie żą ce kon sul ta cje w za kre sie

two rze nia przez uczniów ba zy da nych o lo kal nych pra co daw -

cach i peł ną in for ma cję na te mat po wia to we go ryn ku pra cy. 

Świa do mość ko niecz no ści współ dzia ła nia na ryn ku pra cy

roz wi ja rów nież współ pra ca z wyż szy mi uczel nia mi: Uni -

wersytetem Łódz kim, Po li tech ni ką Łódz ką, SGGW w War sza -

wie, Uni wersytetem Przy rod ni czym w Po zna niu. Ucznio wie

uczest ni czą w wy kła dach otwar tych, w pra cy kół za in te re so wań

dzia ła ją cych przy Wy dzia le Eko no micz no-So cjo lo gicz nym UŁ. 

Opi sa ne dzia ła nia, to po je dyn cze przy kła dy drob nych kro -

ków, któ re ma ją zbli żyć każ de go z na szych uczniów do osią -

gnię cia ce lu, poz wo lić, by każ dy z nich za ist niał ja ko przy -

szły pra cow nik lub pra co daw ca na pol skim i eu ro pej skim

ryn ku pra cy i swo bod nie na nim fun kcjo no wał. 

NAUKA I PRAKTYKA
MA RIO LA PRZY BYL SKA, dy rek tor Zes po łu Szkół Po nad gim na zjal nych nr 2 

im. St. Sta szi ca w To ma szo wie Ma zo wiec kim

Ja ki mo że być czte ro let ni plan ucze nia się w wy bra nym przez Cie bie za wo dzie 
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Wspar cie do rad cy za wo do we go przy da się każ de mu, kto

za sta na wia się nad wy bo rem dal szej ścież ki kształ ce nia i ka -

rie ry za wo do wej. Doradca po mo że Ci okre ślić pre dys po zy -

cje za wo do we zgod ne z Two i mi za in te re so wa nia mi oraz uzdol -

nie nia mi. Uzy skasz u nie go rów nież rze tel ną in for ma cję

edu ka cyj no-za wo do wą. Na roz mo wę do rad czą mo żesz umó -

wić się in dy wi du al nie lub wraz z ro dzi ca mi. 

Gdzie szu kać do rad cy? 
Do rad cę za wo do we go moż na zna leźć w in sty tu cjach

zwią za nych z edu ka cją i ryn kiem pra cy: 

á Szko ła – do rad cy za wo do wi mo gą być za trud nia ni

w gim na zjach i szko łach po nad gim na zjal nych. Nie każ -

da szko ła jed nak za trud nia do rad cę za wo do we go – wte -

dy ta ką fun kcję za pew ne peł ni na u czy ciel bądź spe cja -

li sta, tj. psy cho log lub pe da gog szkol ny. 

á Po rad nia psy cho lo gicz no-pe da go gicz na – do rad ca za -

wo do wy za trud nio ny w pu blicz nej po rad ni psy cho lo -

gicz no-pe da go gicz nej udzie la uczniom i ich ro dzi com

po mo cy w wy bo rze kie run ku kształ ce nia i za wo du.

Adres naj bliż szej po rad ni psy cho lo gicz no-pe da go gicz -

nej znaj dziesz w wy ka zie za miesz czo nym na stro nie

www.ko we ziu.edu.pl. 

á Ochot ni cze Huf ce Pra cy (OHP) – dzia ła nia do rad ców

za wo do wych za trud nio nych w OHP skie ro wa ne są 

do mło dzie ży w wie ku od 15 do 25 lat. Po moc udzie -

la na jest w Cen trach Edu ka cji i Pra cy Mło dzie ży,

w szcze gól no ści w Mo bil nych Cen trach In for ma cji Za -

wo do wej (MCIZ) oraz Mło dzie żo wych Cen trach Ka rie -

ry (MCK). Wy kaz pla có wek OHP – MCIZ, MCK w po -

szcze gól nych wo je wódz twach znaj dziesz na stro nie

www.oh pdlasz ko ly.pl. 

á Po wia to wy Urząd Pra cy oraz Cen trum In for ma cji

i Pla no wa nia Ka rie ry Za wo do wej – po moc urzę dów

pra cy skie ro wa na jest głów nie do osób bez ro bot nych

i po szu ku ją cych pra cy, jed nak mło dzież pla nu ją ca ścież -

kę za wo do wą oraz ab sol wen ci wcho dzą cy na ry nek pra -

cy rów nież mo gą sko rzy stać z ofer ty urzę dów pra cy

m.in. ze zbio rów in for ma cji za wo do wych, czy li in for -

ma cji o za wo dach, edu ka cji i ryn ku pra cy. 

Bez in for ma cji trud no pod jąć traf ną de cy zję. Wie dza

o moż li wo ściach dal sze go kształ ce nia, o za wo dach, sy tu a cji

na lo kal nym i kra jo wym ryn ku pra cy jest

nie zbęd na do pod ję cia traf nych i świa do -

mych de cy zji zwią za nych z dal szym

kształ ce niem.

In for ma cje do ty czą ce edu ka cji, w tym

da ne o szko łach, wa run kach kształ ce nia,

przed mio tach na u cza nia poz wo lą Ci prze -

a na li zo wać pro po zy cje szkół i in sty tu cji

szko le nio wych, a na stęp nie pod jąć de cy zję

o kie run ku i try bie kształ ce nia, a w kon sek -

wen cji po mo gą w zdo by ciu za wo du. 

Wśród źró deł in for ma cji do ty czą cych

edu ka cji przy dat ne bę dą rze tel ne i ak tu al ne

ba zy da nych szkół, któ re znaj dziesz na stro -

nach:

á Cen trum In for ma tycz ne go Edu ka cji

Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej

www.cie.men.gov.pl, 

á Kra jo we go Oś rod ka Wspie ra nia Edu ka -

cji Za wo do wej i Usta wicz nej 

www.ko we ziu.edu.pl, 

á Oś rod ka Roz wo ju Edu ka cji

www.ore.edu.pl,

á Ku ra to riów Oświa ty fun kcjo nu ją cych w po -

szcze gól nych wo je wódz twach.

In for ma cje o za wo dach. Wśród źró deł in for ma cji do ty -

czą cych za wo dów istot ne miej sce zaj mu ją: Prze wod nik po za -

wo dach, Kla sy fi ka cje Za wo dów oraz ba zy opi sów za wo dów

i spe cjal no ści. 

á Prze wod nik po za wo dach za wie ra krót kie opi sy za -

wo dów oraz ście żek edu ka cyj nych, któ re poz wa la -

ją je zdo -

być. Jest do stęp ny w wer sji elek tro nicz nej na stro nie

www.eu ro gu i dan ce.pl. Prze wod nik zo stał opra co wa ny

na pod sta wie Kla sy fi ka cji Za wo dów Szkol nic twa Za -

wo do we go (KZSZ) Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej.

Opi sa no w nim 193 za wo dy kształ ce nia za wo do we go

wraz z in for ma cją o ty pach szkół po nad gim na zjal nych,

w któ rych mo żesz od by wać kształ ce nie. 

á Ba za opi sów za wo dów i spe cjal no ści do stęp nych na

ryn ku pra cy umoż li wia wy szu ki wa nie za wo du we dług

je go ko du i na zwy. Poz wo li Ci tak że za poz nać się z opi -

sem za wo du, przy go to wa nym we dług sche ma tu: syn te -

za, za da nia za wo do we, do dat ko we za da nia za wo do we.

Opi sy opra co wa no na pod sta wie Kla sy fi ka cji Za wo dów

i Spe cjal no ści (KZiS) Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo -

łecz nej. Ba za opi sów za wo dów jest do stęp na na stro nie

www.psz.pra ca.gov.pl. 

á In for ma cje o za wo dach, w for mie m.in. fil mów 

za wo doz naw czych, znaj dziesz na stro nie

www.oh pdlasz ko ly.pl.

In for ma cje o sy tu a cji na lo kal nym i kra jo wym ryn -

ku pra cy, w tym m.in. o za wo dach de fi cy to wych i nad -

wyż ko wych znaj dziesz w każ dym Urzę dzie Pra cy. Wy kaz

Wo je wódz kich i Po wia to wych Urzę dów Pra cy do stęp ny

jest na stro nie www.psz.pra ca.gov.pl. 

Do rad ca Ci po mo że
Co bę dziesz ro bić w przy szło ści, gdzie pra co wać i ile za ra biać? 

Wy bie ra jąc za wód i szko łę war to byś do brze za sta no wił się, co tak 

na praw dę Cię in te re su je, na co lu bisz po świę cać swój czas, w czym 

je steś do bry. Do rad ca za wo do wy po mo że Ci od po wie dzieć 

na te i in ne py ta nia. 

WY BIE RA JĄC

ZA WÓD, 
PO RADŹ SIĘ

PRO FE SJO NA LI STY!

Je śli w przy szło ści bę dziesz chciał zmie nić swój za wód, bę -

dziesz mógł zdo być no we kwa li fi ka cje za wo do we po za szko -

łą, w ela stycz nym sy ste mie kształ ce nia w for mach kur so wych.

For my kur so we
Kur sy za wo do we bę dą do pa so wa nie do po trzeb osób do -

ro słych na każ dym eta pie ich pra cy za wo do wej. Przy go tu ją

ich do eg za mi nu za wo do we go w za kre sie 161 kwa li fi ka cji

wy o dręb nio nych w za wo dach. Eg za min po kwa li fi ka cyj nym

kur sie za wo do wym bę dzie od by wać się na tych sa mych za sa -

dach for mal nych, jak w za sad ni czej szko le za wo do wej, czy

w tech ni kum. Kur sy bę dą mog ły pro wa dzić szko ły kształ cą -

ce w za wo dach oraz in sty tu cje ryn ku pra cy, pro wa dzą ce dzia -

łal ność edu ka cyj no-szko le nio wą i in ne oso by pro wa dzą ce

dzia łal ność oświa to wą. Kie dy i ja ki wy brać kwa li fi ka cyj ny

kurs za wo do wy? Prze czy taj ar ty ku ły o ZSZ i tech ni kum na

stro nach 2 i 3.

Eg za mi ny eks ter ni stycz ne
za wo do we

Wpro wa dza ne od wrześ nia 2012 ro ku zmia ny do ty czą rów -

nież moż li wo ści zda wa nia eg za mi nów eks ter ni stycz nych za -

wo do wych. Dzię ki nim oso by do ro słe bę dą mog ły po twier -

dzić po sia da ne kwa li fi ka cje za wo do we i tym sa mym zwię kszyć

swo je szan se na ryn ku pra cy. Jest to do bre roz wią za nie dla

osób, któ re od pa ru lat pra cu ją na da nym sta no wi sku, ale nie

ma ją żad nych do ku men tów po twier dza ją cych przy go to wa nie

do pra cy w wy ko ny wa nym za wo dzie. Bę dą te raz mog ły po -

twier dzić swo je kwa li fi ka cje na eg za mi nie za wo do wym prze -

pro wa dzo nym w try bie eks ter ni stycz nym. Bę dzie mog ła do

nie go przy stą pić oso ba, któ ra ukoń czy ła gim na zjum lub oś -

mio let nią szko łę pod sta wo wą oraz ma za so bą co naj mniej

dwa la ta kształ ce nia się lub pra cy w za wo dzie, w któ rym wy -

o dręb nio no da ną kwa li fi ka cję.

Nie tyl ko w szko le
Od no we go ro ku szkol ne go oso by do ro słe bę dą mog ły uzy skać 

lub uzu peł nić wy kształ ce nie za wo do we nie tyl ko w szko łach

dla do ro słych, ale tak że na kur sach za wo do wych. Bę dzie też moż na 

po twier dzić po sia da ną wie dzę i umie jęt no ści, zda jąc za wo do we 

eg za mi ny eks ter ni stycz ne. 1. Spo sób prze pro wa dze nia re kru ta cji
To, w ja kiej for mie od by wa się re kru ta cja, za le ży od or -

ga nu pro wa dzą ce go szko łę, czy li władz mia sta czy po wia tu.

In for ma cję o spo so bie re kru ta cji mo żesz uzy skać od władz

sa mo rzą do wych oraz w szko łach – tak że w gim na zjum. Mo -

że on być tra dy cyj ny, czy li re a li zo wa ny po przez zło że nie do -

ku men tów w naj wy żej trzech szko łach, lub za po śred nic twem

sy ste mu elek tro nicz ne go, w któ rym do ko nu je się wy bo ru

szkół. Do ku men ty skła da się tyl ko w jed nej szko le.

2. Ter mi ny re kru ta cji
Ter mi ny te mo gą się róż nić w za leż no ści od wo je wódz -

twa. Mo gą też być nie co in ne dla na bo rów pro wa dzo nych tra -

dy cyj nie i dro gą elek tro nicz ną.

Zwróć uwa gę na ter mi ny:

l skła da nia po dań o przy ję cie,

l do star cze nia ko pii do ku men tów,

l ogło sze nia przez szko łę wstęp nych wy ni ków re kru ta cji,

l po twier dze nia przez za kwa li fi ko wa nych kan dy da tów wo -

li na u ki w wy bra nej szko le po przez do star cze nie ory gi -

na łów do ku men tów,

l ogło sze nia wy ni ków re kru ta cji,

l ogło sze nie do dat ko we go na bo ru w przy pad ku, kie dy po -

zo sta ły jesz cze wol ne miej sca.

3. Wy ma ga ne do ku men ty
W przy pad ku re kru ta cji elek tro nicz nej, na przy kład, po -

da nie bę dzie trze ba wy dru ko wać po za re je stro wa niu się w sy -

ste mie i do star czyć je tyl ko do jed nej szko ły lub wy star czy

po twier dzo na re je stra cja w sy ste mie elek tro nicz nym.

Naj czę ściej wy ma ga ne do ku men ty:
l po da nie we dług wzo ru usta lo ne go przez szko łę, zwy kle

tak że co naj mniej dwa zdję cia,

l świa dec two ukoń cze nia gim na zjum,

l za świad cze nie Okrę go wej Ko mi sji Eg za mi na cyj nej o wy -

ni kach eg za mi nu,

l za świad cze nie le kar skie (wy ma ga ne za zwy czaj w tech -

ni kach i za sad ni czych szko łach za wo do wych).

ABC RE KRU TA CJI 
– O CZYM MU SI WIE DZIEĆ GIM NA ZJA LI STA 

UBIE GA JĄC SIĘ O PRZY JĘ CIE
DO WY BRA NEJ SZKO ŁY

WY BIE RA JĄC

ZA WÓD, 
PO RADŹ SIĘ

PRO FE SJO NA LI STY!
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