
ZANIM WYBIORĘ. 

 SZKOŁA PODSTAWOWA I… 



Co po podstawówce????? 

• Każdy z Was już z pewnością dokonał wyboru 

swojej dalszej drogi edukacyjnej. Zobaczcie 

jednak ten krótki materiał, który przedstawia 

system edukacji w Polsce. Znajdziecie tu również 

linki do najbliższych szkół w okolicy, a także test 

o tym, czy dokonaliście trafnego wyboru 



System edukacji w Polsce. 





    

Liceum ogólnokształcące 

  

  

Technikum 

  

Branżowa szkoła I stopnia 

Lata nauki 4 5 3 

Możliwość uzyskania świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego 

      TAK             TAK NIE 

(możliwość  kontynuowania 

kształcenia w szkołach 

przygotowujących do zdawania 

egzaminu maturalnego, tj. 

 w  branżowej szkole II stopnia,  

 w  liceum ogólnokształcącym dla 

dorosłych)  

Możliwość wyboru zawodu  

(z oferty zawodów zawartych  

w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego) 

      NIE        TAK            TAK 

Nabywanie kompetencji 

zawodowych 

- w ramach wolontariatu 

  

- w formie praktyk zawodowych 

- w ramach wolontariatu 

  

- w formie praktycznej nauki 

zawodu 

- w ramach wolontariatu  

Nauka przedmiotów zawodowych NIE        TAK            TAK 

Nauka przedmiotów ogólnych  

w formie rozszerzonej  

TAK 

- nauka  od 2 do 3 przedmiotów      

  w  klasach I-IV  

                   TAK 

- nauka 2 przedmiotów 

  w klasach I-V 

           NIE 



Informacje o szkołach ponadpodstawowych – porównanie cd. 



TRZY  

 PERSPEKTYWY 

WYKONAJ ĆWICZENIE I ZOBACZ JAKI JEST JEGO WYNIK?! 

INSTRUKCJA:  

1. W polach: Wybór 1, Wybór 2, Wybór 3 zapisz typy szkół lub profile 

klas, które rozważasz, (np.: Wybór 1 – liceum; Wybór 2 – technikum, 

Wybór 3 – szkoła branżowa; Wybór 1 – profil mat.-fiz., Wybór 2 - profil 

mat.-inf., Wybór 3 – technik programista)  

2. W polu MARZYCIEL napisz, co najlepszego może się wydarzyć, gdy 

będziesz uczęszczać do tych szkół lub klas.  

3. W polu KRYTYK napisz, co najgorszego może się wydarzyć, gdy 

będziesz uczęszczać do tych szkół lub klas.  

4. W polu REALISTA napisz, co może się przydarzyć w najbardziej 

neutralnym scenariuszu.  

5. Obok zapisz swoją ocenę, w jakim stopniu satysfakcjonująca byłaby 

dla ciebie opisana wersja wydarzeń w skali od 1 do 10  

(1 – brak satysfakcji; 10 – pełna satysfakcja),  

np. Wybór 1 – Marzyciel – 9, Wybór 2 – Krytyk – 2. 



  WYBÓR 1 

………………….. 

POZIOM 

SATYSFAKCJI 

WYBÓR 2 

…………………… 

POZIOM  

SATYSFAKCJI 

WYBÓR 3 

………………………… 

POZIOM 

SATYSFAKCJI 

MARZYCIEL   

  

  

          

KRYTYK   

  

  

          

REALISTA   

  

  

          



Sprawdź szkoły w naszej okolicy! 
http://www.zs-strzyzow.itl.pl 

https://lo-strzyzow.pl 

http://www.zsropczyce.edu.pl 

http://www.loropczyce.info 

www.zsat-ropczyce.pl 

http://www.zstjaslo.pl 

ekonomik@home.pl 

zs3@pronet.jaslo.pl 

http://zsp1.fc.pl 

http://www.zsp2krosno.pl 

https://www.zsm.krosno.pl 

http://naftowka.pl 

http://www.zsp5.krosno.pl 

http://lo1krosno.info.pl 

http://zespol.cku.krosno.pl 

http://www.2lokrosno.strefa.pl 

 

 

http://www.zs-strzyzow.itl.pl/
http://www.zs-strzyzow.itl.pl/
http://www.zs-strzyzow.itl.pl/
http://www.zs-strzyzow.itl.pl/
https://lo-strzyzow.pl/
https://lo-strzyzow.pl/
https://lo-strzyzow.pl/
https://lo-strzyzow.pl/
https://lo-strzyzow.pl/
http://www.zsropczyce.edu.pl/
http://www.zsropczyce.edu.pl/
http://www.loropczyce.info/
http://www.loropczyce.info/
http://www.zsat-ropczyce.pl/
http://www.zsat-ropczyce.pl/
http://www.zsat-ropczyce.pl/
http://www.zstjaslo.pl/
http://www.zstjaslo.pl/
mailto:ekonomik@home.pl
mailto:zs3@pronet.jaslo.pl
http://zsp1.fc.pl/
http://zsp1.fc.pl/
http://www.zsp2krosno.pl/
http://www.zsp2krosno.pl/
https://www.zsm.krosno.pl/
https://www.zsm.krosno.pl/
http://naftowka.pl/
http://naftowka.pl/
http://www.zsp5.krosno.pl/
http://www.zsp5.krosno.pl/
http://lo1krosno.info.pl/
http://lo1krosno.info.pl/
http://zespol.cku.krosno.pl/
http://zespol.cku.krosno.pl/
http://www.2lokrosno.strefa.pl/
http://www.2lokrosno.strefa.pl/


Źródła wykorzystane w prezentacji:  
http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/ 

www.mapakarier.org 

analizy.pl 

 

 

 

http://www.mapakarier.org/

