
Ścieżki kształcenia po szkole podstawowej 
Branżowa szkoła I stopnia (3-letnia) 

Ogólne warunki dostania się do branżowej szkoły 
I stopnia: 

 ukończyć szkołę podstawową, 

 złożyć:  

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,  

o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,  

o zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do - podjęcia praktycznej nauki 

zawodu. 

Jakie wykształcenie zdobędzie uczeń? 
Uczeń uzyska wykształcenie zasadnicze branżowe otrzyma świadectwo ukończenia branżowej szkoły 

I stopnia.  

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który składa się: z części pisemnej i z części 

praktycznej, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w (danym) zawodzie. 

Jeśli uczeń uzyska wykształcenie branżowe i świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w danym 

zawodzie otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

Co uczeń może robić dalej? 
Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia uczeń może:  

 rozpocząć pracę w zawodzie, 

 uczyć się dalej w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym jedną z kwalifikacji jest 

ta zdobyta w branżowej szkole I stopnia  

 uczyć się dalej w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, a po zdaniu matury może kontynuować 

kształcenie na studiach wyższych,  

 zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności 

zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie 

i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych. 



 

Branżowa szkoła II stopnia (2-letnia) 
Jeżeli uczeń chce się dostać do branżowej szkoły 

II stopnia musi: 
 ukończyć branżową szkołę I stopnia w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w branżowej 

szkole II stopnia,  

 złożyć świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,  

 złożyć zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, w którym wyodrębniono 

kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w ukończonej branżowej szkole I stopnia oraz 

w branżowej szkole II stopnia, do której ubiega się o przyjęcie,  

 złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu. 

Jakie wykształcenie zdobędzie uczeń? 
Uczeń uzyska wykształcenie średnie branżowe i otrzyma świadectwo ukończenia branżowej szkoły II stopnia.  

Po ukończeniu szkoły może przystąpić do egzaminu maturalnego (na poziomie podstawowym) 

z następujących przedmiotów: 

 język polski, 

 matematyka, 

 język obcy, 

Dodatkowo uczeń może przystąpić także do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w danym zawodzie. 



 

Technikum (5 lat) 
Ogólne warunki dostania się do technikum: 

 ukończyć szkołę podstawową, 

 złożyć:  

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,  

o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,  

o zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do - podjęcia praktycznej nauki 

zawodu 

Jakie wykształcenie zdobędzie uczeń? 
Uczeń uzyska wykształcenie średnie i otrzyma świadectwo ukończenia technikum.  

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który składa się z części pisemnej i części 

praktycznej, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w (danym) zawodzie.  

Jeśli uzyska wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające obie kwalifikacje wyodrębnione w danym 

zwodzie, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 



 

Liceum Ogólnokształcące (4 lata) 
Jeżeli uczeń chce się dostać do liceum musi: 

 ukończyć szkołę podstawową, 

 złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

 złożyć zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

 

Jakie wykształcenie zdobędzie uczeń? 
Uczeń uzyska wykształcenie średnie i otrzyma świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego. 

Po zdaniu egzaminu maturalnego: 

 pisemnego: z języka polskiego, matematyki, z języka obcego nowożytnego (na poziomie 

podstawowym) i z co najmniej jednego, ale nie więcej niż sześciu wybranych przedmiotów dodatkowych 

(na poziomie rozszerzonym), 

 ustnego: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego (bez określenia poziomu), 

otrzyma świadectwo dojrzałości. 



Informacja o szkołach ponadpodstawowych 
Informacji o szkołach ponadpodstawowych można szukać : 

 na oficjalnych stronach szkół, forach internetowych, facebooku itp, 

 podczas “Dni otwartych” w danej szkole ( dziś pewnie podczas wirtualnych dni otwartych), 

 tzw. “pocztą pantoflową” czyli opinie rodziny, znajomych. 

Ważne informacje! 
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc 

w szkole w trakcie rekrutacji brane są pod uwagę: 
 wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

 oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka polskiego i matematyki oraz z dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w trakcie 

rekrutacji, 

 świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, 

 szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie, np. uzyskane wysokie miejsca w konkursach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, aktywność społeczna, np. wolontariat. 

Pamiętaj ! 
Zapoznaj się zawsze z Regulaminem Rekrutacji opracowanym przez daną szkołę 

Praktyczne wskazówki 
 Przy wyborze szkoły należy zwracać uwagę na to, czy szkoła ma dobrą bazę edukacyjną, jaką opinią 

cieszy się wśród uczniów, jaką posiada oferty zajęć pozalekcyjnych. 

 W procesie rekrutacji najważniejszy jest wybór profilu klasy w szkole ponadpodstawowej, bo to 

determinuje wybór przedmiotów możliwych do zdawania na maturze i wybór kierunku studiów. 

 Warto wybrać się po poradę do doradcy zawodowego. 

 Każdy uczeń może wybrać tylko trzy szkoły w procesie rekrutacji. 

 Klucz do wyboru: 

o I wybór – „Szkoła Marzeń Ucznia”, 

o II wybór – „Nasz Pewniak” – tam na pewno dziecko się dostanie, 

o III wybór – „Rozsądek” – przyzwoita szkoła, blisko domu. 



Jak dobrze wybrać szkołę średnią? 
Liceum, technikum, czy szkoła branżowa? 

Co będzie najlepsze? 

Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy 

Plany na przyszłość 
Zastanów się, czy masz już określone plany na przyszłość. Jeśli chcesz wykonywać konkretny zawód, 

dowiedz się, czy można się go nauczyć w technikum lub szkole branżowej. Jeśli tak, to właśnie taką szkołę 

wybierz. Jeśli przyszła praca wymaga skończenia specjalistycznych studiów (np. weterynarz, prawnik) – 

wybierz liceum ogólnokształcące, tam skupisz się na nauce przedmiotów, które będą najpotrzebniejsze 

w danym zawodzie. 

Zainteresowania 
Duże znaczenie przy wyborze szkoły mają zainteresowania. Szukaj szkoły, która może ci pomóc w ich 

rozwijaniu. Jeśli interesujesz się np. programowaniem, poszukaj odpowiedniego technikum. Pasje związane 

z mechaniką samochodową czy gotowaniem świetnie można rozwijać w szkole branżowej. 

Potrzeba czasu 
Możliwe, że jeszcze nie wiesz, co chcesz robić w życiu. Wtedy najbezpieczniej jest wybrać liceum 

ogólnokształcące, gdzie możesz sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności oraz zastanowić się nad wyborem 

zawodu. Dopiero potem pójść na studia lub wybrać jakiś kurs zawodowy czy szkołę policealną. 

Temperament i charakter 
Przy wyborze szkoły, weź pod uwagę swój temperament i charakter. Jeśli wolisz być w ruchu i lubisz zmiany, 

zastanów się nad szkołą branżową lub technikum, gdzie będą różnorodne przedmioty i zajęcia praktyczne. 

Jeśli tak naprawdę nie lubisz się uczyć, nie wybieraj liceum. Lepiej nauczyć się jakiegoś konkretnego zawodu 

niż wkuwać ogólne przedmioty i żałować pójścia do liceum. 

Samodzielna decyzja 
Nie sugeruj się wyborem przyjaciół – to, że koleżanka wybrała jakąś szkołę, nie znaczy, że musisz zrobić to 

samo! To ma być tylko i wyłącznie twój wybór, a nie np. twoich rodziców. To nie oni ani nie koleżanka będą się 

za ciebie uczyć w tej szkole. 

Stan zdrowia 
Pamiętaj, że na wybór szkoły ma wpływ także stan zdrowia. Do wielu szkół branżowych czy technicznych 

wymagany jest dobry stan zdrowia.  

Aspiracje 
No i jeszcze jedna rzecz: aspiracje. Marzysz o świetnej pracy i dobrych zarobkach? Nastaw się na solidną 

naukę, ale niekoniecznie na studiach! Studia nie są dla wszystkich, w dzisiejszych czasach dyplom szkoły 

wyższej nie gwarantuje dobrych zarobków. 

To zaangażowanie i ciężka praca pomogą osiągnąć sukces, nawet jeśli skończysz tylko szkołę średnią. 

Zdobywanie doświadczenia i odpowiednie kursy oraz solidne przykładanie się do własnego rozwoju to dobry 

sposób na sukces zawodowy. 
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