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Opracowanie: Wydział Strategii 

W prezentacji wykorzystano materiały MEN i KOWEZiU 



 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY 

trzyletnia 

zasadnicza 

szkoła 

zawodowa  

trzyletnie 

liceum 

ogólnokształ 

- cące 

czteroletnie 

technikum 

Szkoła 

policealna  
dla osób 

posiadających 

wykształcenie 

średnie, 



trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa: 

ukończenie ZSZ umożliwia uzyskanie dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  
po zdaniu egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w danym zawodzie, 

a także dalsze kształcenie począwszy od klasy  

drugiej liceum ogólnokształcącego  
dla dorosłych 



trzyletnie liceum ogólnokształcące 
umożliwia: 

uzyskanie świadectwa dojrzałości po 
zdaniu egzaminu maturalnego. 

w LO przedmioty nauczane w zakresie 
podstawowym 

2 – 4 przedmioty nauczane   
w zakresie rozszerzonym 

przedmioty uzupełniające 



czteroletnie technikum, którego ukończenie 
umożliwia: 

uzyskanie dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w danym 
zawodzie,  

a także uzyskanie świadectwa dojrzałości  
po zdaniu egzaminu maturalnego, 

przedmioty nauczane w zakresie 
podstawowym, dwa przedmioty nauczane  
w zakresie rozszerzonym,  

przedmioty uzupełniające. 



szkoła policealna dla osób posiadających 
wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie 
dłuższym niż 2,5 roku, 

umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, 



Kształcenie ogólne  
w zasadniczych szkołach 

zawodowych, liceach 
ogólnokształcących, 

technikach 



ZSZ – PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
 

• język polski – 160 godzin, 

• język obcy nowożytny – 130 godzin, 

• historia – 60 godzin, 

• wiedza o społeczeństwie – 30 godzin, 

• podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin, 

• geografia – 30 godzin, 

• biologia – 30 godzin, 

• chemia – 30 godzin, 

• fizyka – 30 godzin, 

• matematyka – 130 godzin, 

• informatyka – 30 godzin, 

• wychowanie fizyczne – 290 godzin, 

• edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godzin, 



LO– PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM 
• język polski – 360 godzin, 
• dwa języki obcy nowożytne – 450 godzin, 
• wiedza o kulturze – 30 godzin, 
• historia – 60 godzin, 
• wiedza o społeczeństwie – 30 godzin, 
• podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin, 
• geografia – 30 godzin, 
• biologia – 30 godzin, 
• chemia – 30 godzin, 
• fizyka – 30 godzin, 
• matematyka – 300 godzin, 
• informatyka – 30 godzin, 
• wychowanie fizyczne – 270 godzin, 
• edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godzin, 
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów 

w zakresie podstawowym):- język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, 
historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia – po 240 godzin; - język obcy nowożytny, 
wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka – po 180 godzin, 

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE: historia i społeczeństwo oraz przyroda - po 120 godzin,; zajęcia artystyczne 
oraz ekonomia w praktyce - po 30 godzin, 



Liceum Ogólnokształcące (3 lata) 

Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii rady liceum, (rady 
pedagogicznej), rady rodziców i samorządu  uczniowskiego, uwzględniając 
zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, 
ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 
od 2 do 4 przedmiotów, z tym że co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna być: 
historia,  geografia, biologia, chemia lub fizyka. 

Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest obowiązany 
realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. 

Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografia, biologia, 
chemia lub fizyka, jest  obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda. 





TECHNIKUM– PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM 
• język polski – 360 godzin, 
• dwa języki obcy nowożytne – 450 godzin, 
• wiedza o kulturze – 30 godzin, 
• historia – 60 godzin, 
• wiedza o społeczeństwie – 30 godzin, 
• podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin, 
• geografia – 30 godzin, 
• biologia – 30 godzin, 
• chemia – 30 godzin, 
• fizyka – 30 godzin, 
• matematyka – 300 godzin, 
• informatyka – 30 godzin, 
• wychowanie fizyczne – 270 godzin, 
• edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godzin, 
• przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w 

zakresie podstawowym):- język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia 
sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia – po 240 godzin:; - język obcy nowożytny, wiedza o 
społeczeństwie, matematyka oraz informatyka – po 180 godzin, 

• przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo oraz przyroda - po 120 godzin; ekonomia w praktyce 
oraz zajęcia artystyczne - po 30 godzin, 



Technikum (4 lata) 

Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, (rady pedagogicznej), rady 
rodziców i samorządu  uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz 
możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera spośród których uczeń 
wybiera 2 przedmioty, z tym że jednym z tych przedmiotów powinna być: geografia, 
biologia, chemia, fizyka lub matematyka. 

Uczeń jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo,  
z zastrzeżeniem: 

uczeń, który realizuje w zakresie rozszerzonym:   

1) przedmiot historia i jeden z przedmiotów: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest 
obowiązany realizować przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce, 

2) przedmioty: historia i matematyka, jest obowiązany realizować przedmiot 
uzupełniający przyroda. 





KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 





 Podstawy prawne zmian w szkolnictwie zawodowym:  

• nowelizacja Ustawy o Systemie Oświaty,  

• rozporządzenia MEN, dotyczących głównie szkolnictwa zawodowego:  

1. Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego.  

2. Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia  

w zawodach.  

3. Rozporządzenie w sprawie publicznych placówek kształcenia 

ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego  

i publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.  

4. Rozporządzenia w sprawie egzaminów eksternistycznych.  

5. Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych.  



 Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 

obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 

251 kwalifikacji.  

W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto: 

• 23 zawody (po 3 kwalifikacje na zawód), 

• 72 zawody (po 2 kwalifikacje na zawód), 

• 98 zawodów (1 kwalifikacja na zawód), 

• 7 zawodów szkolnictwa artystycznego,  

dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji. 



• Dla celów kształcenia w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego wskazano obszary kształcenia, do których są 

przypisane poszczególne zawody. Obszary kształcenia obejmują 

zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub 

zbliżonych kwalifikacji wymaganych do realizacji zadań 

zawodowych w obrębie danego zawodu.  

• W ramach danego obszaru kształcenia możliwa będzie konsolidacja 

zasobów edukacyjnych i kadrowych w centrach kształcenia 

zawodowego i ustawicznego, umożliwiająca racjonalne 

wykorzystanie potencjału szkół i placówek oświatowych.  

 



• Uwzględniając Polską Klasyfikację Działalności (PKD) 

wyodrębniono następujące obszary kształcenia:  

•  administracyjno-usługowy (A),  

•  budowlany (B),  

•  elektryczno-elektroniczny (E),  

•  mechaniczny i górniczo-hutniczy (M),  

•  rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R),  

•  turystyczno-gastronomiczny (T),  

•  medyczno-społeczny (Z),  

•  artystyczny (S). 



KLASYFIKACJA ZAWODÓW 

Na wniosek ministrów właściwych dla zawodów, wprowadzono do klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego nowe zawody (częściowo powstałe w wyniku grupowania  
i zintegrowania zawodów już istniejących lub zawodów wykreślonych). Są to 
następujące zawody: 

Technik żywienia i usług gastronomicznych – powstały z połączenia zawodów 
Technik organizacji usług gastronomicznych, Technik żywienia i gospodarstwa 
domowego  
i Kucharz (nauczany na poziomie technikum); 

Technik renowacji elementów architektury – powstały z połączenia zawodów 
Renowator zabytków architektury i Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa 
artystycznego; 

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – powstały z połączenia zawodów 
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych i Monter sieci komunalnych; 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – zawód powstały  
z połączenia zawodów: Malarz-tapeciarz, Posadzkarz, Technolog robót 
wykończeniowych w budownictwie,  

Stroiciel fortepianów i pianin – powstały na bazie zawodu Korektor i stroiciel 
instrumentów muzycznych; 

Technik budowy fortepianów i pianin – powstały na bazie zawodu Technik 
instrumentów muzycznych; 



Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej – powstały na 
bazie zawodu Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 

Technik realizacji nagrań i nagłośnień – powstały na bazie zawodu 
Asystent operatora dźwięku; 

Technik sterylizacji medycznej; 

Technik elektroniki i informatyki medycznej – powstały na bazie 
zawodu Technik elektroniki medycznej; 

Technik procesów drukowania – powstały na bazie zawodu Technik 
poligraf; 

Technik procesów introligatorskich – powstały na bazie zawodu 
Technik poligraf; 

Wiertacz – powstały na bazie zawodu Wiertacz odwiertów 
eksploatacyjnych i geofizycznych; 

Murarz-tynkarz – powstały na bazie zawodu Murarz; 

Wędliniarz – powstały na bazie zawodu Rzeźnik-wędliniarz. 

 



• Wykreślono następujące zawody: 
1) Technik geofizyk; 

2) Technik hydrolog; 

3) Technik meteorolog; 

4) Technik elektroniki medycznej; 

5) Technik poligraf; 

6) Technik urządzeń audiowizualnych; 

7) Technik dźwięku; 

8) Monter instalacji gazowych; 

9) Technik informacji naukowej; 

10) Technik żywienia i gospodarstwa domowego; 

11) Technik organizacji usług gastronomicznych; 

12) Kucharz małej gastronomii; 

13) Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych; 

14) Technik instrumentów muzycznych; 

15) Asystent operatora dźwięku; 

16) Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 

17) Murarz; 

18) Renowator zabytków architektury; 

19) Monter instalacji i urządzeń sanitarnych; 

20) Monter sieci komunalnych; 

21) Posadzkarz; 

22) Technolog robót wykończeniowych w budownictwie; 

23) Malarz-tapeciarz; 

24) Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim; 

25) Monter instrumentów muzycznych; 

26) Rzeźnik-wędliniarz; 

27) Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych; 

28) Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego. 



 Klasyfikacja zawodów przewiduje możliwości nabywania kwalifikacji 

przez absolwentów szkół dających wykształcenie średnie,  

w szczególności absolwentów liceów profilowanych: 

• poprzez kształcenie w szkołach policealnych - w zawodach,  

dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły; 

• w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych - w zakresie 

kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, dla których nie 

przewidziano kształcenia w szkole policealnej; 

• w szkołach policealnych i w formie kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych - w zakresie wybranych zawodów i kwalifikacji 

wskazanych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 



Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wskazuje: 

1)  zawody, w których kształcenie jest prowadzone w szkołach 

2)  typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się 

kształcenie w danym zawodzie, tj. trzyletnią zasadniczą szkołę 

zawodową dla młodzieży, czteroletnie technikum dla młodzieży oraz 

szkołę policealną, 

3)  kwalifikacje wyodrębnione w zawodach, których kształcenie może 

być prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych; 

4)  zawody, w  których nie wyodrębnia się kwalifikacji (zawody 

szkolnictwa artystycznego); 

5)  wnioskodawców - ministrów, na wniosek których wprowadzono 

zawody do klasyfikacji; 

6)  obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody 

wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 



 Nowe podejście do zdobywania wykształcenia zawodowego polega 

na wyodrębnieniu w ramach poszczególnych zawodów 

pojedynczych kwalifikacji, z których każda obejmuje określony 

zasób wiedzy i umiejętności. Szkoły zawodowe nadal będą 

kształciły w zawodach, w oparciu o wyodrębnione kwalifikacje. 

Kształcenie w zakresie pojedynczych kwalifikacji będzie 

prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych a ich 

ukończenie będzie uprawniało do przystąpienia do zewnętrznych 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 

Potwierdzenie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu, 

oraz posiadanie świadectwa ukończenia szkoły, będzie 

jednoznaczne ze zdobyciem zawodu i uzyskaniem dyplomu. 

Możliwe będzie także posługiwanie się świadectwem 

potwierdzającym pojedynczą kwalifikację. 



kwalifikacja w zawodzie – wyodrębniony w danym zawodzie zestaw 
oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza 

świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej 

kwalifikacji 

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – egzamin umożliwiający 
uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub świadectwa 

potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - jeżeli został przeprowadzony  
w zakresie jednej kwalifikacji 



 Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w szkołach publicznych.  

 Nowelizacja obejmuje część dotyczącą egzaminów 

zawodowych i wiąże się ze zmianami w kształceniu 

zawodowym, które zaczną obowiązywać od 1 września 

2012 r.  



Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

Będzie przeprowadzany dla każdej kwalifikacji odrębnie na podstawie  

wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach 
 

   Do egzaminu przystąpią: 

 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 
zawodowe – w trakcie nauki 

 osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe 

 osoby dorosłe w trybie egzaminów eksternistycznych 
 

Zdanie egzaminu jest potwierdzeniem, że dana osoba posiada odpowiednią 
wiedzę i umiejętności w zakresie danej kwalifikacji. 

. 

  Dyplom potwierdzający kwalifikacje (w pełnym) zawodzie będzie wydawany 
   osobom, które zdadzą egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje  
   w danym zawodzie oraz będą miały odpowiedni dla zawodu poziom      
   wykształcenia ogólnego. 

 



Najważniejsze zmiany wynikające  

z nowelizacji: 
1. egzamin będzie przeprowadzany dla każdej wyodrębnionej w 

zawodzie kwalifikacji; 

2. egzaminy we wszystkich wyodrębnionych w zawodach 

kwalifikacjach będą obejmowały wykonanie testu praktycznego; 

ocenie przez egzaminatora będzie podlegać efekt końcowy - wyrób, 

usługa lub dokumentacja, w zależności od zawodu i kwalifikacji; 

3. uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe będą 

przystępować do egzaminów w trakcie nauki, a nie - jak dotychczas 

- po zakończeniu szkoły; 

4. dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych egzaminy będą 

organizowane po zakończeniu zajęć; 



cd. 
5. egzaminy będą organizowane przez okręgowe komisje 

egzaminacyjne, natomiast przeprowadzane będą w szkołach, 

placówkach i u pracodawców; 

6. część pisemną egzaminu można będzie przeprowadzać w trybie  

on-line; 

7. po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy 

dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. 

Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie 

wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz 

poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom 

potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie. 

 



Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

kształcenia w zawodach.  

• Minister edukacji narodowej, w porozumieniu z ministrami rolnictwa  

i środowiska, podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy 

programowej kształcenia w zawodach. Jest ono częścią zmian 

w  szkolnictwie zawodowym, które dostosowują je do wymagań 

współczesnego rynku pracy. Nowa podstawa programowa 

kształcenia w zawodach będzie obowiązywała od września  2012 

roku. 

• W nowej podstawie programowej określone są wiedza  

i umiejętności zawodowe oraz kompetencje personalne i społeczne, 

które uczeń musi nabyć w procesie kształcenia. Zgodnie z ideą 

europejskich ram kwalifikacji zostały one opisane jako oczekiwane 

efekty kształcenia. 



Od … do technika budownictwa 
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     MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI 
W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA 
OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA 
ZAWODOWEGO 

 



 

• Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa  
po potwierdzeniu kwalifikacji B.20. Montaż konstrukcji budowlanych albo 
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo B.16. 
Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich oraz B.33. Organizacja 
i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz 
przygotowywanie dokumentacji przetargowej  

• może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik 
drogownictwa po potwierdzeniu dodatkowo B.2. Wykonywanie robót 
drogowych i B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem 
dróg i obiektów mostowych  

• lub w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych po potwierdzeniu 
dodatkowo kwalifikacji B.14. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni 
kolejowej i B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem 
dróg kolejowych i B.29. Organizacja robót związanych z budową 
i utrzymaniem obiektów mostowych. 

 



Technik 
mechanik 

Ślusarz 

Mechanik-
monter 
maszyn  

i urządzeń Operator 
obrabiarek 

skrawających 

Od … do technika mechanika 



Technik 
technologii 
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Cukiernik 

Piekarz Wędliniarz 

Operator 
maszyn  
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przemysłu 

spożywczego 

Od … do technika technologii żywności 



Przewodnik 

po zawodach 
KOWEZIU 

ukaże się wkrótce 



Część I – Od szkoły do zawodu 

Część II – Opisy zawodów 

O planowaniu kariery  
w trudnych słowach 

Ponowoczesność 

Globalizacja 

Społeczeństwo ryzyka 

Globalizacja 

Kolonizowanie przyszłości 

Oczekiwania pracodawców 

Kwalifikacje 

Prekariat (to stan braku pewności, stałości i stabilności, to chroniczna niemożliwość przewidzenia przyszłości i 
nieustanny lęk, że przyniesie ona tylko pogorszenie obecnej sytuacji.: Seryjni stażyści, pracownicy tymczasowi, 
młodzi bezrobotni) 

Stereotypy zawodowe 

Opisy zawodów 

 

Prezentacja grup zawodów 

Opisy zawodów w obrębie grup 
 











• Wprowadzenie nowego modelu kształcenia zawodowego opartego na 

elastycznych ścieżkach uczenia się 

• powiązanie kształcenia zawodowego i ogólnego, ze szczególnym 

uwzględnieniem kompetencji kluczowych 

• możliwość stopniowego nabywania kwalifikacji podczas nauki w szkole 

• zastąpienie szkół zawodowych dla dorosłych systemem kursów 

zawodowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji 

• włączenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w system kształcenia 

ustawicznego – poprzez możliwość organizowania kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych dla dorosłych 

• umożliwienie absolwentom szkół zawodowych podnoszenia poziomu 

wiedzy ogólnej w ogólnokształcących szkołach średnich dla dorosłych  oraz 

jednoczesnego nabywania kwalifikacji na kursach zawodowych 

 



45 45 

POPRAWA JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE JEGO ATRAKCYJNOŚCI 

Modyfikacja klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
dostępnych w systemie kształcenia zawodowego i ustawicznego 

 

Wdrożenie nowej obudowy programowej kształcenia zawodowego 
(nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach) 

 

Modernizacja systemu egzaminów zewnętrznych  
 

Wdrożenie nowego modelu kształcenia zawodowego opartego na 
elastycznych ścieżkach uczenia się – kwalifikacyjne kursy zawodowe 

 

Stworzenie możliwości lepszej współpracy między szkołami 
zawodowymi i przedsiębiorcami  

 

Promocja kształcenia zawodowego 



 

KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH 

SZKOŁY 
FORMY 

POZASZKOLNE 

podsta

-wowa 

gimna

zjum LO 
police

alna 

kwalifikacyjne 

kursy zawodowe  

kurs umiejętności 

zawodowych 

kurs kompetencji 

ogólnych 

turnus dokształcania 

młodocianych 



 

• Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

przypadków, w jakich do publicznej i niepublicznej szkoły dla 

dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 15 albo 16 lat oraz 

przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum może 

spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny 

kurs zawodowy 

 

• kwalifikacyjny kursie zawodowym – kurs, którego program 

nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w 

zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie 

umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji; 



 Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach 

ma istotne znaczenie również dla rozwoju ustawicznej 

edukacji zawodowej osób dorosłych, zainteresowanych 

uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji lub zmianą 

zawodu. Efekty kształcenia określone dla 

poszczególnych kwalifikacji wyodrębnionych w danym 

zawodzie będą bowiem uwzględniane w procesie 

kształcenia realizowanego na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych oraz kursach umiejętności zawodowych. 

 



szkoła dla dorosłych – należy przez to rozumieć szkoły, o których 
mowa w art. 9 ust.1 pkt 1,2 i 3 lit. b i d, (szkoła podstawowa, 
gimnazjum, liceum ogólnokształcące, szkoła policealna) w których 
stosuje się odrębną organizację kształcenia i do których są 
przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku 
kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły; 

kształcenie ustawiczne – należy przez to rozumieć kształcenie  
w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie 
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny 



 EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE 

• osoba, która ukończyła 18 lat może uzyskać świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego po zdaniu egzaminów 
eksternistycznych przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

• egzaminy eksternistyczne przeprowadza się z zakresu obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania  szkoły 
podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych lub liceum dla dorosłych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nowe egzaminy eksternistyczne: 

1) Egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w 

postawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły 

zawodowej. 

Do egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w 

postawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły 

zawodowej dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo 8 

letnią szkołę podstawową 

2) Egzamin eksternistyczny zawodowy. 

Do egzaminu zawodowego dopuszcza się osobę, która ukończyła 

gimnazjum albo 8 letnią szkołę podstawową, oraz co najmniej 2 lata 

kształciła się lub pracowała w zawodzie, w którym wyodrębniono dana 

kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. 

 



Osoba, która ukończyła 18 lat może uzyskać: 

1) Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie po zdaniu 

egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe w zakresie danej kwalifikacji zawodowej 

przeprowadzonego przez OKE. 

2) Dyplom  potwierdzający kwalifikacje zawodowe, jeśli posiada 

świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w 

danym zawodzie oraz: 

a) wykształcenie zasadnicze zawodowe albo zadała egzamin 

eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły 

zawodowej przeprowadzony przez OKE, lub 

b) wykształcenie średnie. 

 



Rekrutacja na rok 2012/2013 



Rekrutacja uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych, szkół  

dla dorosłych wszystkich typów oraz szkół policealnych 

 

1. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży 
oraz dla dorosłych,  a także przechodzenia z jednych typów szkół do innych określa 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.  w sprawie 
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół 
do innych (Dz. U. Nr 26. poz. 232 z późn. zm.) 

2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów  
       o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub 
       poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do 
        wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od pozostałych kryteriów. 
 § 8 ust. 8 ww. rozporządzenia. 



• Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty – 

 Nr  ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 

4 stycznia 2012 r. 

• Zasady rekrutacji na rok 2012/2013 

 

 
• Zasady rekrutacji uzyskały akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej.  



TERMINY REKRUTACJI 

do klas pierwszych młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych  
 

• do 29  lutego 2012 r. – dyrektor  szkoły ponadgimnazjalnej podaje kandydatom  
do  wiadomości  kryteria oraz warunki przyjęć; 

• od 14 maja do 25 czerwca 2012 r. do godz. 12. 00- składanie podań;   
• do 11 czerwca 2012 r. - na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być 

przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych i ogłoszenie wyników  
dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, klas wstępnych oddziałów dwujęzycznych oraz 
próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół 
mistrzostwa sportowego;  

• od 29 czerwca do 2 lipca 2012 r. godz. 1500 – kandydat dostarcza do wybranych szkół 
ponadgimnazjalnych potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum  
i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;  

• 5 lipca 2012 r. do godz. 1000 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół 
ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały;  

• do 9 lipca 2012 r. do godz. 1200 – termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania  
do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum  
i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;  

• 10 lipca 2012 r. do godz. 1000 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie 
informacji o wolnych miejscach;  

• do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani do dnia 31 sierpnia 
2012 r., kiedy to nastąpi  zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów. 
 



Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Język polski 

dopuszczający – 0 punktów 

19 punktów 

dostateczny – 9 punktów  

dobry – 13 punktów 

bardzo dobry –16 punktów 

celujący – 19 punktów 

Pierwsze wybrane zajęcia 

edukacyjne 

jak w przypadku języka 

polskiego 
 19 punktów 

Drugie wybrane zajęcia 

edukacyjne 

jak w przypadku języka 

polskiego 
 19 punktów 

Trzecie wybrane zajęcia 

edukacyjne 

jak w przypadku języka 

polskiego 
 19 punktów 



Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem    5 punktów 

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

- za jeden tytuł - 10 punktów  

- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty 

12 punktów   

Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i 

sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej 

na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. 

Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, 

artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na 

szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

przyjmuje się zasadę przyznawania punktów 

 za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. 

5 punktów 

I miejsce lub tytuł laureata –  5 pkt. 

II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt. 

III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt. 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza  

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 

 

  2 punkty 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów  za 

oceny z języka polskiego i trzech wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych 

na świadectwie ukończenia gimnazjum.   

Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech  

wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

dotyczy zajęć  wskazanych przez szkołę przy naborze 

do wybranego oddziału. 

Egzamin gimnazjalny 
 

 100 punktów 



Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: 

język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 

 

maksymalnie 20 punktów 

 

historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy 

uzyskany procent, 

 

maksymalnie 20 punktów 

matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, maksymalnie 20 punktów 

przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany 

procent, 

 

maksymalnie 20 punktów 

język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany 

procent. * 

 

maksymalnie 20 punktów 

 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku 

rekrutacji  

 200 punktów 

*Uwaga: W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka 

obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. 



Uwagi i zastrzeżenia zgłaszane do Kuratorium Oświaty  
w Katowicach przez uczniów i rodziców 

 

1. Przekazywanie przez dyrektorów gimnazjów informacji dotyczących 
zasad funkcjonowania rekrutacji elektronicznej na zbyt ogólnym 
poziomie, niewystarczającym dla uczniów i rodziców,  

 

 brak informacji na temat możliwości wyboru przez ucznia kilku 
(również wszystkich) kierunków kształcenia oferowanych przez 
szkołę ponadgimnazjalną – uczniowie bez znajomości odpowiednich 
zasad dokonywania wyboru klas zmniejszają szansę dostania się do 
wybranej przez siebie szkoły, 

 brak opieki nad uczniami gimnazjum w zakresie poprawności 
dokonywania rejestracji elektronicznej oraz monitorowania przebiegu 
rekrutacji. 

 

 



Pozostałe uwagi 

 

2. Zgłaszanie się uczniów do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej celem 
uzyskania zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
kształcenia w danym zawodzie (na etapie rekrutacji zaświadczenie nie jest 
wymagane) – uwagi placówek medycznych.  

 
Kierowanie na badania lekarskie kandydatów do kształcenia w danym 
zawodzie należy do kompetencji dyrektorów szkół zawodowych, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie 
badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych  
i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów  
i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1045).  
Szkoła ponadgimnazjalna prowadząca kształcenie zawodowe kieruje 
uczniów na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza spełniającego 
dodatkowe wymagania kwalifikacyjne określone w art. 229 § 8 Kodeksu 
Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póżn. zm.). 

 




