
Wszystko, co musisz wiedzieć o szkołach 

 
Wiesz juŜ, co chcesz robić? Zebrałeś informacje o interesujących Cię 
zawodach? Przed Tobą jeszcze jeden waŜny krok: wybór szkoły. Której? 
Tej, która umoŜliwi zdobycie kwalifikacji zawodowych, na których Ci 
zaleŜy i które są adekwatne do Twoich potrzeb, moŜliwości i oczekiwań. 
 

 

Jaką szkołę wybrać po gimnazjum? 
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ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

Zasadnicze szkoły zawodowe cieszą się coraz większą popularnością, bo na 

zmieniającym się rynku pracy poszukiwani są wyspecjalizowani pracownicy. 

Pracodawcy chętnie współpracują ze szkołami zawodowymi w zakresie 

kształcenia praktycznego, a uczniowie je wybierają, ponieważ mają możliwość 

późniejszego zatrudnienia u pracodawców.  

 

Przede wszystkim zawód 

 
Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych (ZSZ) będzie 

można rozpocząć naukę w 76 zawodach. Nauka w ZSZ będzie trwała trzy lata. 

Zawody podzielono na kwalifikacje. W zależności od zawodu ich liczba 

jest różna. Na poziomie ZSZ najczęściej zawody mają tylko jedną kwalifikację, 

np.: sprzedawca, murarz-tynkarz, stolarz, fryzjer. Na poziomie ZSZ występują 

również zawody z dwiema kwalifikacja mi (np. monter mechatronik) i tylko 

jeden zawód z trzema kwalifikacjami – monter  zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie. 



W ZSZ szczególny nacisk został położony na kształcenie praktyczne. 

Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, będzie ono obejmować ponad 60% całego 

czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka będzie 

mogła odbywać się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego,  

czy w warsztatach szkolnych. 

Wybierając ZSZ dowiedz się, gdzie będziesz odbywał kształcenie praktyczne! 

W trakcie nauki jako uczeń ZSZ będziesz także doskonalić swoje umiejętności. 

Nauczysz się: 

� jak praktycznie wykonywać zawód, 

� jak przygotować się do zbudowania własnej firmy, 

� jak wykorzystywać język obcy w pracy zawodowej. 

Będziesz również miał możliwość doskonalenia kompetencji, takich jak: 

otwartość, komunikatywność, odpowiedzialność oraz umiejętność współpracy 

w zespole. Te umiejętności i kompetencje pomogą ci w swobodnym poruszaniu 

się na rynku pracy. 

Kształcenie ogólne w ZSZ przez trzy lata będziesz się uczyć nie tylko 

przedmiotów zawodowych, ale i ogólnych. Oprócz języka polskiego, 

matematyki i języka obcego, będziesz się uczyć: historii, wiedzy  

o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, geografii, biologii, chemii, fizyki, 

informatyki czy edukacji dla bezpieczeństwa. Zdobędziesz więc, w zakresie 

podstawowym, wiedzę i umiejętności we wszystkich przedmiotach 

ogólnokształcących. 

 

Egzaminy 
W trakcie nauki w ZSZ będziesz zdawał egzaminy zawodowe. Jeden lub dwa –  

w zależności od liczby kwalifikacji. 

Po każdym zdanym egzaminie otrzymasz świadectwo kwalifikacyjne. Gdy zdasz 

wszystkie egzaminy i ukończysz szkołę, otrzymasz dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe. Posiadane przez Ciebie świadectwa kwalifikacyjne 

i dyplom powiedzą pracodawcy co umiesz. 

 

Co dalej? 
Nowy system nie zamyka Ci drogi do dalszej nauki, uzyskania wykształcenia 

średniego i dyplomu technika. 

Jako absolwent ZSZ będziesz mieć do wyboru różne ścieżki dalszego kształcenia. 

Będziesz mógł uzupełnić wykształcenie średnie, wybierając liceum 

ogólnokształcące dla dorosłych. Naukę w liceum dla dorosłych będziesz mógł 

rozpocząć od razu od drugiej klasy. Jeżeli je ukończysz i zdasz egzamin 

maturalny, będziesz mógł kontynuować naukę na studiach wyższych. 



Będziesz również mógł zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe  

na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Organizowane będą one przez szkoły 

prowadzące kształcenie zawodowe, centra kształcenia praktycznego, 

kształcenia ustawicznego, a także przez instytucje rynku pracy  

Jako absolwent ZSZ, jeśli będziesz chciał uzyskać tytuł technika, będziesz mógł 

uzupełnić wykształcenie o brakujące kwalifikacje zawodowe i zdać egzamin 

zawodowy oraz uzyskać wykształcenie średnie w liceum ogólnokształcącym dla 

dorosłych rozpoczynając naukę od razu od klasy drugiej. 

Po spełnieniu tych warunków otrzymasz dyplom technika oraz będziesz mógł 

przystąpić do matury i kontynuować edukację na studiach wyższych. 

Przykład: Po ukończeniu ZSZ w zawodzie sprzedawca i zdaniu egzaminu 

z kwalifikacji Prowadzenie sprzedaży możesz wy brać jedną z dwóch ścieżek 

kształcenia. 

Do wiedz się, czy w Twojej okolicy, w centrum kształcenia zawodowego  

i ustawicznego, będzie funkcjonować liceum ogólnokształcące dla dorosłych. 

Będziesz mógł tam uczęszczać na zawodowe kursy kwalifikacyjne. 
 

 

Technik handlowiec 
Prowadzenie działalności 

handlowej 

 Technik księgarstwa 
Prowadzenie działalności 

informacyjno - bibliograficznej 

  

 

 

 Sprzedawca 
Prowadzenie sprzedaży 

 

 

 

 

 

 

NA KOGO CZEKA PRACODAWCA ? 
 
Rynek pracy jest dynamiczny, a prognozy zmian nie z awsze si ę sprawdzaj ą. 
Dlatego najlepiej postawi ć na wykształcenie kompetencji kluczowych, które 
pozwalaj ą dostosowywa ć się do zmian. 
 
To, że zdobędziemy jakiś zawód nie oznacza, że będziemy w nim pracować 

przez całe życie. Przedsiębiorstwa muszą być elastyczne i dostosowywać swoje 

usługi i produkty do zmieniających się potrzeb rynkowych i technologii. 

Dlatego tym, czego dziś pracodawcy oczekują od absolwentów, oprócz 

kwalifikacji w danym zawodzie, są tzw. kompetencje kluczowe. To umiejętności 

osobiste, które gwarantują, że pracownik łatwo dostosuje się do zmian w firmie 



i jej otoczeniu, a także, że wykaże samodzielność i inicjatywę. Takie 

kompetencje kluczowe to m.in.: 

 

� dobra organizacja pracy, 

� opanowanie technik i narzędzi w pracy, 

� przyjmowanie odpowiedzialności za wyniki, 

� współpraca i porozumienie w grupie, 

� argumentowanie i obrona własnego zdania, 

� porozumiewanie się w językach obcych, 

� elastyczne reagowanie na zmiany, 

� dostrzeganie zależności przyczynowo-skutkowych, 

� gotowość do poszukiwania rozwiązań, 

� wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, 

� uczenie się, doskonalenie, dbanie o własny rozwój. 

 

 

Umiejętności te są ponad czasowe, poza rynkowe, nie zależą od rodzaju branży 

czy wielkości firmy. Ich posiadanie jest cenne w każdym zawodzie i na każdym 

stanowisku. Gwarantuje rozwój i awans, oczywiście jeśli towarzyszą im 

umiejętności zawodowe (odpowiednie dla branży, jak i firmy – np. znajomość 

technologii, znajomość konkurencji, wiedza o danej branży i powiązaniach 

między firmami). Zarówno jedne, jak i drugie możemy, a nawet powinniśmy, 

doskonalić przez całe życie. 

 

 

 

Jeśli szukasz informacji o szkołach i zawodach, koniecznie 
zajrzyj na: 

� www. koweziu.edu.pl 
� www.ore.edu.pl 
� www.interklasa.pl 
� www.edubaza.pl 
� www.perspektywy.pl 
� www.szkolnictwo.pl 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Wykaz zawodów nauczanych w Zasadniczej Szkole Zawodowej  

od roku szkolnego 2012/2013:  
 

Zgodnie z nowym wykazem zawodów 

Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r.  
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego : 

  
- cieśla; 
- cukiernik; 
- dekarz; 
- drukarz; 
- elektryk; 
- fotograf; 
- fryzjer; 

- blacharz; 
- introligator; 
- kaletnik; 
- kamieniarz; 
- kominiarz; 
- kowal; 

- krawiec; 

- kucharz; 
- kuśnierz; 
- lakiernik; 
- obuwnik; 
- ogrodnik; 
- pszczelarz; 

- rolnik; 
- sprzedawca; 

- stolarz; 
- ślusarz; 

- tapicer; 
- wędliniarz; 

- wiertacz; 

- zdun; 
- zegarmistrz; 

- złotnik-jubiler; 
- optyk-mechanik; 
- elektromechanik; 
- monter-elektronik; 
- monter mechatronik; 
- murarz-tynkarz; 

- betoniarz-zbrojarz; 

- blacharz samochodowy; 

- garbarz skór; 

- mechanik precyzyjny; 

- modelarz odlewniczy, 

 - koszykarz-plecionkarz; 

- blacharz izolacji przemysłowych; 
- elektromechanik pojazdów  samochodowych; 
- górnik eksploatacji podziemnej; 
- monter izolacji budowlanych; 
- monter izolacji przemysłowych; 
- monter konstrukcji budowlanych; 
- monter nawierzchni kolejowej; 
- mechanik automatyki przemysłowej 
   i urządzeń precyzyjnych; 
- mechanik pojazdów samochodowych; 
- mechanik maszyn i urządzeń drogowych; 
- mechanik-monter maszyn i urządzeń; 
- mechanik-operator pojazdów i maszyn  
   rolniczych; 

- monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych; 
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; 
- monter systemów rurociągowych; 
- monter zabudowy i robót wykończeniowych  
   w  budownictwie; 
- operator maszyn i urządzeń do obróbki  
    plastycznej; 

- operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa  
    tworzyw  sztucznych; 
- operator maszyn i urządzeń metalurgicznych; 
- operator maszyn i urządzeń odlewniczych; 

- operator maszyn i urządzeń przemysłu  
   chemicznego; 
- operator maszyn i urządzeń przemysłu  
    spoŜywczego; 
- operator maszyn leśnych; 
- operator maszyn w przemyśle włókienniczym; 
- operator obrabiarek skrawających; 
- operator urządzeń przemysłu ceramicznego; 
- operator urządzeń przemysłu szklarskiego; 

- rękodzielnik wyrobów włókienniczych; 
- pracownik pomocniczy obsługi  
   hotelowej (kształcenie wyłącznie  
   dla uczniów z orzeczeniem  
   o upośledzeniu w  stopniu lekkim); 

 


