
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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GIMMMAZJUM   

 

Gimnazjali ści, którzy chc ą w mo Ŝliwie najkrótszym 
czasie zdoby ć zarówno za wód, jak i wykształcenie 
średnie, wybieraj ą technikum. To dobry wybór.  
Wielu absolwentów techników kontynuuje kształcenie 
na uczelniach wy Ŝszych i uzyskuje tytuł in Ŝyniera. 
 
Kształcenie ogólne 
Po wprowadzeniu zmian, od 1 września 2012 kształcenie ogólne w technikum 

będzie realizowane w takim samym zakresie jak w liceum ogólnokształcącym. 

Oznacza to, że oprócz języka polskiego, matematyki i języków obcych 

realizowane będą takie przedmioty, jak: wiedza o kulturze, historia, wiedza  

o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, chemia, 

fizyka, informatyka czy edukacja dla bezpieczeństwa. Przedmioty 

ogólnokształcące będą realizowane w zakresie podstawowym oraz w zakresie 

rozszerzonym. Będziesz musiał wybrać dwa przedmioty rozszerzone. Będą one 

powiązane z Twoim przyszłym zawodem (np. w zawodzie technik informatyk 

przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym powinny być 



matematyka i informatyka). To te przedmioty, po zakończeniu szkoły, będziesz 

mógł zdawać na maturze w zakresie rozszerzonym. 

W zależności od wyboru przedmiotów rozszerzonych będziesz również 

realizował jeden przedmiotu uzupełniający wiedzę z pozostałych dziedzin.  

Np. jeśli w zakresie rozszerzonym będziesz uczył się matematyki oraz fizyki,  

to wtedy Twoim przedmiotem uzupełniającym będzie historia i społeczeństwo. 

Więcej informacji na temat kształcenia ogólnego  w technikum i liceum 

ogólnokształcącym znajdziesz na stronie www.ore.edu.pl. 

 

Zawód i kwalifikacje 
Od września 2012 w technikach będzie można kształcić się w 92 zawodach. 

Nauka w technikum będzie trwała cztery lata. W technikach, podobnie jak  

w ZSZ, zawody podzielono na kwalifikacje. Ich liczba zależy od zawodu – na 

poziomie technikum najczęściej są to zawody z dwiema lub trzema 

kwalifikacjami. Zawody z dwiema kwalifikacjami to m.in. technik żywienia  

i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik mechanik, technik 

usług fryzjerskich, technik rolnik, a z trzema kwalifikacjami to technik 

informatyk, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, 

technik logistyk, technik weterynarii. Na poziomie technikum w ośmiu 

zawodach występuje tylko jedna kwalifikacja (np. w zawodzie technik 

ortopeda, technik awionik, technik geolog). 

W trakcie nauki w technikum będziesz odbywać praktyki zawodowe 

organizowane przede wszystkim u pracodawcy. 

 

 

Umiejętności i kompetencje 
W trakcie nauki będziesz doskonalić nie tylko kompetencje ogólne, ale również 

zawodowe. Jako uczeń technikum nauczysz się, m.in.: 

� jak praktycznie wykonywać za wód, 

� jak przygotować się do podejmowania działalności gospodarczej, 

� jak na pisać dobry biznes plan, 

� jak wykorzystywać język obcy w pracy zawodowej, 

� jak organizować swoją pracę oraz pracę w podległym zespole. 

Będziesz również miał możliwość doskonalenia takich umiejętności jak: 

otwartość, komunikatywność, odpowiedzialność oraz umiejętność współpracy 

w zespole. 

 

 

 

 



Egzaminy 
W trakcie nauki w technikum, tak jak i w ZSZ, będziesz zdawać egzaminy 

zawodowe. Jeden, dwa lub trzy – w zależności od liczby kwalifikacji. Pierwszy 

egzamin może zostać przeprowadzony np. pod koniec drugiej klasy, zaś ostatni 

w lutym – marcu w czwartej klasie. Po każdym zdanym egzaminie otrzymasz 

świadectwo kwalifikacyjne. Gdy zdasz wszystkie egzaminy i ukończysz 

technikum otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

Posiadane przez Ciebie świadectwa kwalifikacyjne i dyplom po wiedzą 

pracodawcy co umiesz. Będą Twoją „furtką” do zatrudnienia. 

 

 

Co po technikum 
Po ukończeniu technikum, jeśli potwierdzisz wszystkie kwalifikacje 

wyodrębnione w zawodzie, otrzymasz dyplom technika. Będziesz mógł także 

przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na 

studiach wyższych. Będziesz mógł również uzupełniać swoje wykształcenie o 

kolejne kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych. 

Na przykład, jeśli będziesz już technikiem ekonomistą (czyli potwierdzisz dwie 

kwalifikacje i ukończysz technikum), to aby zostać technikiem rachunkowości 

będziesz musiał tylko potwierdzić jedną kwalifikację: rozliczanie wynagrodzeń 

 i danin publicznych. Wówczas będziesz miał dwa za wody. Zatem znacznie 

łatwiej znajdziesz pracę. 

 

Jeśli szukasz informacji o szkołach, koniecznie zajrzyj na: 
� www. koweziu.edu.pl 
� www.ore.edu.pl 
� www.interklasa.pl 
� www.edubaza.pl 
� www.perspektywy.pl 
� www.szkolnictwo.pl  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


