Gimnazjalisto!
Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną.
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GIMNAZJUM - 3 lata nauki

Zanim podejmiesz decyzję rozpoznaj:
1) swoje predyspozycje
Podpowiedzi: oceń co cię naprawdę interesuje; w czym jesteś dobry; na co lubisz
poświęcać czas… Możesz skorzystać z fachowej pomocy doradcy zawodowego,
pedagoga szkolnego, psychologa, nauczyciela- wychowawcy, rodziców.

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego
Liceum ogólnokształcące da ogólną wiedzę, lepiej przygotuje do matury i dalszego
kształcenia. Umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności co najmniej na poziomie
podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Zadaniem
liceum jest także przygotowanie uczniów do studiowania na wyższych uczelniach.
Często uczelnie wyższe wymagają od swoich kandydatów dobrych wyników
maturalnych z określonych przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym.
Absolwent liceum, prócz wiadomości i umiejętności z wszystkich przedmiotów
w zakresie co najmniej podstawowym, powinien być przygotowany do zdawania
egzaminu maturalnego z co najmniej dwu przedmiotów na poziomie rozszerzonym
(bardziej ambitni mogą wybrać trzy lub cztery przedmioty nauczane w zakresie
rozszerzonym - o ile, znajdą je w ofercie danej szkoły). To zwiększy szansę podjęcia
studiów na wybranej uczelni.

3) co da ci wybór technikum
Technikum umożliwi w najkrótszym czasie zdobyć równocześnie zawód
i wykształcenie średnie. Absolwenci technikum mogą także kontynuować
naukę na wyższych uczelniach.
Od 1 września 2012 r. kształcenie ogólne w technikum jest realizowane
w takim samym wymiarze jak w liceum ogólnokształcącym. Technika dają możliwość
wyboru kształcenia spośród 92 zawodów. Przedmioty ogólnokształcące realizowane
są w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym. Będziesz musiał wybrać dwa
przedmioty rozszerzone, które będą powiązane z przyszłym zawodem. Te wybrane
przedmioty będziesz na maturze zdawać w zakresie rozszerzonym. W zależności od
wybranych przedmiotów będziesz również realizował jeden przedmiot uzupełniający
wiedzę z pozostałych dziedzin.
W technikach, podobnie jak w zasadniczych szkołach zawodowych, zawody
podzielono na kwalifikacje. Ich liczba zależy od zawodu. Na poziomie technikum
najczęściej są zawody z dwiema lub trzema kwalifikacjami. Zawody z dwiema
kwalifikacjami to np.: technik żywienia i usług gastronomicznych; technik
ekonomista, technik mechanik, technik usług fryzjerskich, a z trzema
kwalifikacjami: technik informatyk, technik budownictwa, technik logistyk,
technik pojazdów samochodowych, technik weterynarii. W ośmiu zawodach na
poziomie technikum występuje tylko jedna kwalifikacja (np. w zawodzie technik
ortopeda, technik awionik, technik geolog).
W technikum nauczysz się:
•
•
•
•
•

jak praktycznie wykonywać zawód
jak przygotować się do podejmowania działalności gospodarczej
jak napisać biznesplan
jak wykorzystać język obcy w pracy zawodowej
jak organizować swoją pracę w podległym zespole

W trakcie nauki w technikum, podobnie jak w zasadniczej szkole zawodowej,
będziesz zdawał egzaminy zawodowe. Jeden, dwa lub trzy - w zależności od liczby
kwalifikacji określonej dla danego zawodu. Po każdym egzaminie otrzymasz
świadectwo kwalifikacyjne (certyfikat). Posiadane świadectwa kwalifikacyjne i dyplom
umożliwią ci podjęcie zatrudnienia, ale możesz też przystąpić do egzaminu
maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych.
Więcej informacji na temat kształcenia ogólnego w technikum i liceum
ogólnokształcącym znajdziesz na stronie www.ore.edu.pl

4) co daje ci wybór zasadniczej szkoły zawodowej
Kształcenie zawodowe można realizować w technikach oraz w szkołach
zawodowych. Od 1 września 2012r. nauka we wszystkich szkołach zawodowych trwa
trzy lata. Realizowane są tam w zakresie podstawowym te same przedmioty
ogólnokształcące jak w liceum ogólnokształcącym i technikum. W szkołach
zawodowych uczniowie mogą się kształcić w wielu zawodach, których lista zmieniła
się od 1 września 2012 r. Możesz wybrać jeden spośród 76 zawodów. Wybierając
swój ulubiony zawód upewnij się czy szkoła, którą zamierzasz wybrać kształci w tym
zawodzie.
Zawody zostały podzielone na kwalifikacje. W zależności od zawodu ich liczba
jest różna. Na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej najczęściej zawody mają
tylko jedną kwalifikację np. sprzedawca, murarz-tynkarz, fryzjer, stolarz. Rzadziej
występują również w ZSZ zawody z dwiema kwalifikacjami i tylko jeden zawód
z trzema kwalifikacjami tj. monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie.
W ZSZ bardzo istotne jest kształcenie praktyczne. W ciągu 3 lat będzie ono
stanowić 60% czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka
będzie mogła odbywać się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego lub
warsztatach szkolnych.
W ZSZ nauczysz się:
•
•
•

jak praktycznie wykonywać zawód
jak przygotować się do zbudowania własnej firmy
jak wykorzystać język obcy w pracy zawodowej

Ukończenie ZSZ nie zamyka ci drogi do dalszej nauki. Jako absolwent ZSZ możesz
wybrać różne ścieżki dalszego kształcenia:
1. Możesz uzupełnić wykształcenie średnie – wybierając liceum
ogólnokształcące dla dorosłych. Możesz rozpocząć tam naukę od razu od
klasy drugiej. Jeśli zdasz egzamin maturalny możesz kontynuować naukę
na studiach wyższych.
2. Możesz zdobywać kolejne kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych
kursach zawodowych.
3. Jeśli zechcesz uzyskać tytuł technika, możesz uzupełnić kwalifikacje
w danym zawodzie i zdać egzamin zawodowy oraz uzyskać wykształcenie
średnie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (rozpoczynając naukę
od klasy drugiej). Spełnienie tych warunków pozwoli ci otrzymać dyplom
technika. Możesz też przystąpić do matury i kontynuować edukacje na
studiach wyższych.
Więcej informacji na temat kształcenia zawodowego w technikum i zasadniczych
szkołach zawodowych znajdziesz na stronie www.koweziu.edu.pl

Terminy rekrutacji.
Zasady i terminy rekrutacji w województwie opolskim są określane każdego
roku zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty i umieszczane na stronie
internetowej www.kuratorium.opole.pl w zakładce Dla rodziców i uczniów →
Rekrutacja. Znajdziesz tam także informacje na temat przeliczania na punkty
rekrutacyjne wyników nauczania, egzaminów i osiągnięć. Na stronie Kuratorium
Oświaty w Opolu dostępny jest też aktualny Informator, w którym znajdziesz
informacje i adresy szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa.
Mogą wystąpić pewne uregulowania szczegółowe i różne rozwiązania podane
przez konkretną szkołę (zwłaszcza w przypadku rekrutacji elektronicznej). Warto
więc sprawdzić informacje dotyczące wymagań rekrutacyjnych bezpośrednio
w konkretnej szkole.
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym
Każda szkoła ponadgimnazjalna ustala sposób dokonywanego przez ucznia
wyboru przedmiotów nauczania w zakresie rozszerzonym. Bezpośrednio w danej
szkole uzyskasz informacje, jakie przyjęła rozwiązania.
 W liceum trzeba wybrać obowiązkowo od dwóch do czterech przedmiotów.
Liczbę przedmiotów, które można będzie realizować w zakresie rozszerzonym
ustala szkoła.
 W technikum trzeba wybrać dwa przedmioty.
W klasie I liceum uczniowie będą uczyli się wszystkich przedmiotów w zakresie
podstawowym, kontynuując naukę rozpoczętą w gimnazjum.
W klasie II i III liceum wszyscy uczniowie nadal obowiązkowo będą uczyć się języka
polskiego, matematyki i dwóch języków obcych, a także będą mieć obowiązek
uczęszczania na zajęcia wychowania fizycznego. By dobrze przygotować się do
egzaminu maturalnego każdy uczeń ma obowiązek wybrać co najmniej dwa
przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym (bardziej ambitni mogą wybrać ich
więcej - 3 lub 4, o ile znajdą je w ofercie danej szkoły).
Przedmioty, spośród których można wybierać, to: język polski, matematyka,
historia, języki obce, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, fizyka, chemia,
informatyka, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński, kultura antyczna
oraz filozofia.
Zwiększy się liczba godzin przeznaczona na naukę historii zakresie
rozszerzonym (dotychczas w tym zakresie przeznaczone były trzy godziny historii
w kl. I, trzy w kl. II i dwie godziny w kl. III tj. łącznie 8 godzin) teraz jest co najmniej 10
godzin w ciągu trzech lat nauki (np. 2 godz. w kl. I, 4 godz. w kl. II
i 4 godz. w kl. III).

Oprócz od dwóch do czterech przedmiotów w zakresie rozszerzonym licealista
będzie miał obowiązek uczenia się przedmiotów uzupełniających. Uczeń, który nie
wybierze historii w zakresie rozszerzonym, będzie miał obowiązek uczęszczania na
zajęcia historii i społeczeństwa. Natomiast ten, który nie wybierze w zakresie
rozszerzonym żadnego z czterech przedmiotów z grupy: fizyka, chemia, biologia,
geografia – będzie uczęszczał na zajęcia przyrody. Ma to służyć zachowaniu
równowagi pomiędzy nauczaniem przedmiotów ścisłych i humanistycznych.
Również w technikum przedmioty ogólnokształcące będą realizowane
w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym. Uczeń musi wybrać dwa przedmioty
rozszerzone, które będą powiązane z jego przyszłym zawodem. Te wybrane
przedmioty będzie na maturze zdawać w zakresie rozszerzonym. W zależności od
wybranych przedmiotów będziesz również realizował je den przedmiot uzupełniający
wiedzę z pozostałych dziedzin.
Na przykład w zawodzie technik informatyk przedmiotami realizowanymi
w zakresie rozszerzonym powinny być matematyka i informatyka. Te przedmioty
będą więc zdawane na maturze w zakresie rozszerzonym. I w zależności od
przedmiotów rozszerzonych uczeń będzie musiał realizować jeden przedmiot
uzupełniający wiedzę z pozostałych dziedzin. Np. jeśli w zakresie rozszerzonym
wybierzesz matematykę i fizykę, to wówczas przedmiotem uzupełniającym będzie
historia i społeczeństwo.
Więcej informacji na temat kształcenia ogólnego w technikum i liceum
ogólnokształcącym znajdziesz na stronie www.ore.edu.pl.
Informacje na temat kształcenia ogólnego w technikum, liceum
ogólnokształcącym i zasadniczych szkołach zawodowych przekazane w niniejszym
artykule powstały w oparciu o materiały dostępne na stronie Ośrodka Rozwoju
Edukacji www.ore.edu.pl, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej www.koweziu.edu.pl, stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej
www.men.gov.pl.
Pod ww. adresami można znaleźć więcej szczegółowych danych
i porad, które mam nadzieję, pomogą gimnazjalistom w podjęciu ważnej decyzji właściwego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Link do powyższych stron znajduje się
też stronie Opolskiego Kuratorium Oświaty www.kuratorium.opole.pl, na której
dostępny jest się m.in. wspomniany Informator dot. szkół ponadgimnazjalnych
województwa opolskiego (corocznie aktualizowany).

