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Powyższy schemat edukacji obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r 



PO  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  MOŻESZ  KONTYNUOWAĆ  NAUKE  W: 

Szkole Branżowej I stopnia 

 nauka trwa 3 lata, 

 w programie są zarówno przedmioty zawodowe, jak i ogólne, 

 uczeń od pierwszej klasy odbywa praktyki szkolne w szkole lub u pracodawcy 

 po trzech latach nauki i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym 

zawodzie uzyskuje się dyplom umożliwiający podjęcie pracy.  

 to szkoła dla zainteresowanych szybkim zdobyciem konkretnego zawodu i szybkim 

podjęciem pracy. 

  po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia można kontynuować naukę w SZKOLE 
BRANŻOWEJ II STOPNIA  lub LICEUM DLA DOROSŁYCH. 
 

„Celem kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jest przygotowanie uczących się 

do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku 

pracy. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinien legitymować się 

pełnymi kwalifikacjami zawodowymi, a także być przygotowany do uzyskania niezbędnych 

uprawnień zawodowych. Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe może również 

zaoferować uczniowi przygotowanie do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych w 

zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub kwalifikacji 

rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji”. 

*Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

branżowego 

CO DALEJ? 

Szkoła branżowa II stopnia  umożliwia absolwentom branżowej szkoły I stopnia 

kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe będzie uzyskanie 

dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na 

poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. II stopień branżowej szkoły 

będzie funkcjonował w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika.  

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to rozwiązanie idealne dla osób dorosłych, które chcą 

zmienić lub poszerzyć swoje wykształcenie. Jest to kurs prowadzony według programu 

nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w danym zawodzie w 

zakresie jednej kwalifikacji (tak jak w Szkole Branżowej I Stopnia).Zdobycie wszystkich 

kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego 

wykształcenia średniego (matura nie jest wymagana) oznaczać będzie zdobycie pełnego 

zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie. 

 

KKZ jest dla każdego kto ma 18 lat (niezależnie od poziomu wykształcenia)! 

Jest to forma kształcenia ustawicznego adresowana do osób dorosłych, 

zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy zawodowej, stawiających na 

wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych 

umiejętności. 

To propozycja dla osób chcących: 
 

 zdobyć zupełnie nowy zawód, a nawet kilka zawodów, 



 uzupełnić wiedzę zawodową, 

 osiągnąć tylko wybrane umiejętności i w krótkim czasie przygotować się do pracy na 

stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji, 

 przekwalifikować się zawodowo. 

 

 

PAMIĘTAJ, ŻE DO DANEGO WYKSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 
MOŻNA DOJŚĆ RÓŻNYMI DROGAMI! 

Zawody szkolnictwa  branżowego są zawodami jednokwalifikacyjnymi lub 

dwukwalifikacyjnymi. Zawody jednokwalifikacyjne są przede wszystkim zawodami 

nauczanymi w branżowej szkole I stopnia. Wśród zawodów nauczanych w 

technikum dominują zawody dwukwalifikacyjne.  

W zawodach nauczanych w technikum pierwszą kwalifikacją jest w wielu przypadkach 

kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, 

stanowiąca podbudowę do uzyskiwania kolejnych – wyższych – kwalifikacji w innym 

zawodzie w ramach tej samej branży. W branżowej szkole II stopnia jest realizowana 

jedynie druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w danym zawodzie nauczanym na 

poziomie technika.  

Informację o wszystkich zawodach kształcenia na poziomie Szkoły 

Branżowej I i II stopnia, Technikum i Szkoły Policealnej znajdziesz tutaj: 

https://cloud2u.edupage.org/cloud?z%3AAVwHS09MXzi5wcxK44bfobM81Hdl047

YJTZ7EgVs1O5FnYrM5vQ0ibLjPUChPJcy 
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