
Liceum, technikum czy szkoła zawodowa? 
 
 
Liceum ogólnokształcące 
Jeśli lubisz się uczyć, albo przynajmniej nie masz z nauką większych problemów, a w 
przyszłości marzą Ci się studia wyższe, pomyśl o liceum. Aby dostać się do tego typu szkoły, 
trzeba mieć dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz również dobre oceny na świadectwie 
szkolnym z kilku przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną. Nauka w 
liceum trwa cztery lata. Jeżeli zdecydujesz się na tego typu szkołę, pamiętaj, że będziesz się 
musiał sporo uczyć oraz że nie zdobędziesz zawodu. Szkoła ta ma za zadanie najlepiej jak to 
możliwe przygotować do egzaminu dojrzałości. Jeśli zdasz maturę, otrzymasz świadectwo 
dojrzałości potwierdzające zdobytą przez Ciebie wiedzę. Z tym dokumentem będziesz mógł 
starać się o przyjęcie na studia wyższe lub do szkół policealnych, aby zdobyć zawód. Liceum 
bez zawodu nie daje dobrych widoków na przyszłość. 
 
Profile w liceach ogólnokształcących: 
 

 matematyczno-fizyczny,  
 matematyczno-informatyczny,  
 humanistyczny,  
 biologiczno-chemiczny,  
 fizyczno-informatyczne, 
 artystyczny,  
 geograficzny,  
 dziennikarski,  
 historyczny, 

 
Wśród innych profilowanych klas znajdziemy też, np.: 
 

 językowo-turystyczne, 
 menedżersko-ekonomiczne, 
 psychologiczno-społeczne, 
 społeczno-prawne, 
 prawnicze, 
 politechniczne, 
 przyrodniczo-medyczne, 
 medyczne, 
 ekonomiczno-biznesowe, 
 medialne, 
 europejskie, 
 Cambridge, 
 policyjno-mundurowe, 
 programistyczne, 
 e-sportowe. 

 
 
 
 
 



Technikum 
Technika zaś są dla osób, które mają już sprecyzowane plany na przyszłość. Interesuje je 
konkretny zawód i w tym kierunku chcą się rozwijać. Decydując się na pięcioletnie technikum, 
powinieneś wiedzieć, że oprócz przedmiotów zawodowych będziesz uczyć się przedmiotów 
ogólnych, z których będziesz zdawać maturę. Czeka Cię również egzamin zawodowy. 
Uzyskanie świadectwa maturalnego daje możliwość podjęcia studiów wyższych, a egzamin 
zawodowy uprawnia do wykonywania wyuczonego zawodu. Technika wciąż cieszą się dużym 
uznaniem. Absolwenci tych szkół zdobywają ogólną wiedzę na wysokim poziomie oraz wiedzę 
specjalistyczną, którą mogą rozwinąć na studiach. Listy zawodów i kierunków znaleźć można 
w Przewodniku po zawodach szkolnych: 
http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu  
 
Branżowa szkoła I i II stopnia 
Jeśli z kolei chcesz mieć fach w ręku i zaraz po szkole rozpocząć pracę, pomyśl o szkole 
zawodowej, a dokładnie o branżowej szkole I stopnia, która trwa trzy lata i po niej możesz 
kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia (dwa lata nauki). Najwięcej czasu poświęca 
się tam na praktykę, którą zdobywa się w zakładach pracy oraz w centrach kształcenia 
praktycznego. Na koniec szkoły należy zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.  
 
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent 
uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie 
zasadnicze branżowe. Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w celu uzyskania dyplomu 
technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia. Ponadto 
absolwent Branżowej Szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł 
przystąpić do matury. Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, 
którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub 
wybrać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Listy zawodów i kierunków znaleźć można w 
Przewodniku po zawodach szkolnych: 
http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu  
 

 Wybierając szkołę, zastanów się, co jest dla Ciebie najważniejsze: 

 Opinia o nauczycielach 
 Klimat w szkole 
 Stołówka 
 Alternatywne metody nauczania 
 Bezpieczeństwo 
 Opinia o dyrektorze 
 System oceniania 
 Wyposażenie biblioteki 
 System rekrutacji 
 Progi punktowe 
 Porządek w szkole 
 Parking 
 Radiowęzeł 
 Gazetka szkolna 
 Zdawalność matury i egzaminów zawodowych 
 Stosunek nauczycieli do uczniów 
 Liczba laureatów w konkursach, olimpiadach 
 Dni tematyczne 



 Bezpieczeństwo szatni ( kradzieże) 
 Samorząd szkolny 
 Imprezy szkolne 
 Szczęśliwy numerek 
 Języki obce 
 Status szkoły: niepubliczna/publiczna 
 Ilość lat nauki w danej szkole 
 Koledzy 
 Odległość od domu 
 Kadra nauczycielska 
 Oferta szkoły 
 Renoma szkoły 
 Twoje zainteresowania 
 Tradycje rodzinne 
 Wygląd szkoły 
 Rodzeństwo 
 Możliwość rozwoju w czasie nauki 
 Opinia o szkole w mieście 
 Pieniądze na naukę 
 Opinie absolwentów 
 Własne możliwości 
 Reklama szkoły 
 Lokalizacja w mieście 
 Miejsce w rankingach 
 Obiekty sportowe 
 Oferta sklepiku szkolnego 
 Opieka medyczna 
 Tradycje szkoły 
 Wyposażenie pracowni 
 komputerowej 
 Hale sportowe 
 Dojazd 

 

Aby dobrze podjąć decyzję, warto udać się na Targi edukacyjne w danym regionie oraz na 
drzwi otwarte do wybranych szkół i sprawdzić jakie profile oferują w Twoim regionie! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arkusz wyboru szkoły ponadpodstawowej 
Poniżej znajdują się trzy grupy stwierdzeń. Zaznacz te twierdzenia, z którymi się zgadzasz. 

 
1. 

 
 Chciałbym pójść na studia. 
 Nie wybrałem jeszcze zawodu dla siebie. 
 Wiem mniej więcej w czym jestem dobry (przedmioty szkolne). 
 Nauka nie sprawia mi większych problemów. 
 Wolę się jeszcze uczyć, niż iść do pracy. 
 Najpierw wolę wybrać profil klasy a ostateczny zawód dopiero za jakiś czas. 
 Przewiduję całkiem dobre oceny na świadectwie i z egzaminu ósmoklasisty. 
 Przez najbliższe lata chcę skupić się na przygotowywaniu do matury a nie na pracy w 

konkretnym zawodzie.  
 Wolę mieć więcej czasu na swoje zajęcia niż uczyć się do egzaminów zawodowych i 

matury jednocześnie. 
 Wolę klasyczne przedmioty szkolne niż przedmioty zawodowe i dużą liczbę praktyk. 

 
2. 

 Jestem już zdecydowany na konkretny zawód. 
 Nie chcę marnować czasu na ciągłą naukę w ławkach, chcę praktyki. 
 Wolę trochę dłużej uczyć się w szkole zawodu, niż go nie mieć wcale. 
 Wiem co chcę robić w przyszłości. 
 Interesuje mnie konkretny zawód i w tym kierunku chcę się rozwijać. 
 W szkole oprócz przedmiotów ogólnych, chcę uczyć się też przedmiotów 

zawodowych. 
 Zależy mi na praktycznych lekcjach i zajęciach, najlepiej z nauczycielami - praktykami 

i w salach - pracowniach ze specjalistycznym sprzętem. 
 Ciekawi mnie miejsce pracy i czynności zawodowe w wybranej przeze mnie profesji. 
 Matura nie jest dla mnie najważniejsza, jeszcze nie wiem czy interesują mnie studia. 
 Wolę iść do pracy i poznawać tajniki zawodu 

 
3. 

 
 Nauka sprawia mi kłopoty, wolę działać niż uczyć się. 
 Chcę mieć zdobyty konkretny zawód w niedługim czasie. 
 Po szkole, a nawet jeszcze w jej trakcie, chcę iść do pracy i zarabiać pieniądze. 
 Zupełnie nie myślę o studiach, maturze -  są mi niepotrzebne. 
 Mam już konkretny pomysł na swój zawód i nie chcę marnować czasu na naukę 

ogólnych przedmiotów. 
 5 lat nauki zawodu to dla mnie za dużo, wolę 3 lata uczyć się, iść do pracy, a potem 

zobaczę co dalej. 
 Najpierw chcę zarabiać, a potem pomyślę o dalszej nauce i podnoszeniu kwalifikacji. 
 Być może kiedyś będę chciał zdobyć wykształcenie na poziomie technika lub wyższe, 

teraz chcę konkretnego zawodu. 
 Chcę być jak najszybciej samodzielny i zarabiać na siebie. 
 Nie chcę siedzieć w ławkach i uczyć się ogólnych przedmiotów, chcę szybko iść do 

pracy. 
 



Powyższe grupy twierdzeń odpowiadają kolejno wyborom:  

1. Liceum ogólnokształcące 
2. Technikum  
3. Szkoła branżowa I stopnia 

 

Policz liczbę tych stwierdzeń, które zaznaczyłeś i wpisz je w poniższe kratki. 

Czy teraz jesteś bliżej decyzji  wyborze szkoły? 

 

 

Liceum ogólnokształcące 

 

 

Technikum  

 

 

Szkoła branżowa I stopnia 

 

 

 

Mój wybór: 
……………………………………………………………………………………………… 
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