
i spotkaniach z Wami. Często pytaliście nas: Jaka szkoła 
jest najlepsza dla mnie? Czy po szkole branżowej mogę 
dalej się uczyć? Jak  zdobyć dobry zawód? Do czego 
właściwie się nadaję? 
Nasze Vademecum zawiera istotne informacje, które 
mają pomóc Wam w dokonywaniu tego ważnego 
wyboru. Zachęcamy Was także do rozmów z doradcą 
zawodowym w szkole lub Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu. Na 
rozmowy takie możecie przyjść z rodzicem lub 
koleżanką/kolegą. Jeśli Wasze ograniczenia zdrowotne 
mają wpływ na wybór szkoły ponadgimnazjalnej 
możecie skorzystać z pomocy Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej by uzyskać odpowiednie wsparcie.

Zdajemy sobie sprawę, że zmianom w systemie 
kształcenia  towarzyszyć może niepewność co do 
przyszłości edukacyjnej i zawodowej Waszego dziecka. 
W Państwa ręce oddajemy Vademecum, które tak jak 
mapa pozwoli Wam poznać możliwe ścieżki i pomóc w 
wyborze tych  najlepszych. Zachęcamy Was do 
rozmowy z dziećmi o kierunkach kształcenia, rynku 
pracy oraz wspierania w odkrywaniu zdolności i pasji. 

Drodzy uczniowie!

Drodzy rodzice!

Nasze   Vademecum   powstało   po   wielu   rozmowach         



Jakie szkoły można wybrać w roku 2018/19?

W roku szkolnym 2018/19 uczniowie kończący III klasę gimnazjum będą mogli wybrać jedną

z trzech typów szkół:

Liceum 
ogólnokształcące TechnikumTechnikum

Szkoła branżowa 
I stopnia

NOWOŚĆ
!

3-letnie liceum ogólnokształcące i  4-letnie technikum będą

prowadzone według wcześniejszych zasad 

{ 3-letnia szkoła branżowa I stopnia to 

nowy typ szkoły (od roku 2017/18), 

który powstał w miejsce

zasadniczych szkół zawodowych.



Zdobycie
zawodu

✔✔
Co daje nauka w

Nauka w szkole branżowej trwa 3 lata i daje dobre przygotowanie do wykonywania zawodu, zapewniając dużą 

ilość zajęć praktycznych, które często odbywają się w zakładach pracy lub w wyspecjalizowanych, nowoczesnych 

pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia i zdaniu 

egzaminu zawodowego będzie istniała możliwość kontynuacji nauki w szkole branżowej II stopnia (dwuletniej szkole 

dającej tytuł technika w danym zawodzie), zdania matury i kontynuacji nauki na studiach wyższych. Wiele zakładów 

pracy poszukuje pracowników, którzy posiadają praktyczne przygotowanie do zawodu.

 szkole branżowej ?

Możliwość
dalszej nauki

✔✔
Łatwość

zatrudnienia

✔✔



3 lata

-

+

 Chcesz rozwinąć zainteresowania i 
uzdolnienia, zdać maturę i zdobyć 

zawód po studiach.

Uczeń wybiera 2-3 przedmioty w 
zakresie rozszerzonym od klasy 

pierwszej lub drugiej.
Celem rozszerzeń przedmiotowych jest 

dobre przygotowanie uczniów do 
zdania matury i dostania się na 
określony kierunek studiów (np. 

medycyna wymaga zdawania biologii 
na poziomie rozszerzonym, prawo – 

historii, a anglistyka – języka 
angielskiego).

Nie jest wymagana opinia lekarza 
medycyny pracy.

Po zdaniu matury studia
wyższe (od 3 do 6 lat)

Szkoła policealna (do 2,5 roku) 
Kwalifikacyjne kursy zawodowe

4 lata

+

+

Chcesz zdobyć zawód technika, mieć 
możliwość zdania matury i dalszej 

nauki.

Uczeń wybiera naukę w danym 
zawodzie równocześnie przygotowując 

się do zdawania matury. Nauka w 
zawodzie obejmuje: 1) przedmioty 

zawodowe (praktyczne i teoretyczne) 
oraz praktyki zawodowe, 2) 

przygotowanie do matury – naukę 
wszystkich przedmiotów ogólnych oraz 

dwóch na poziomie rozszerzonym. 
W trakcie nauki uczniowie zdają 2-3 

egzaminy potwierdzające kwalifikacje 
zawodowe. 

Przed rozpoczęciem szkoły lekarz 
medycyny pracy wydaje opinię 

lekarską dotyczącą możliwości nauki w 
danym zawodzie

Po zdaniu matury studia
wyższe (od 3 do 6 lat) 

Szkoła policealna (do 2,5 roku) 
Kwalifikacyjne kursy zawodowe

3 lata

+

-

Cenisz praktyczne umiejętności, chcesz 
szybko zdobyć zawód, mieć możliwość 

kontynuacji nauki.

Uczeń zdobywa zawód uczestnicząc w 
zajęciach praktycznych, przedmiotach 

zawodowych (praktycznych i 
teoretycznych), a także kontynuując 

naukę przedmiotów ogólnych. Zajęcia 
praktyczne odbywają się w warsztatach 

szkolnych, pracowniach CKPiU lub u 
pracodawców. 

W trakcie nauki uczniowie zdają 1 
egzamin potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe.

Przed rozpoczęciem szkoły lekarz 
medycyny pracy wydaje opinię 

lekarską dotyczącą możliwości nauki w 
danym zawodzie

Dwuletnia szkoła branżowa II stopnia 
(równoważna z Technikum)

Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące (nauka od II klasy) 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

CZAS NAUKI 

ZDOBYCIE ZAWODU

PRZYGOTOWANIE DO MATURY

DLA KOGO? 

CO JEST ISTOTNE?

STAN ZDROWIA

MOŻLIWOŚCI
KONTYNUACJI NAUKI 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM SZKOŁA BRANŻOWA

✔✔ ✔✔
✔✔ ✔✔✗✗

✗✗

Jaką szkołę wybrać?



 

Opracowano na podstawie wniosków
z zajęć grupowych uczniów klas III-ich
gimnazjum z doradcą zawodowym z CKPiU.

10 wskazówek dobrego wyboru szkoły

1. Posłuchaj swojego "serca", czyli zastanów 
się, czego naprawdę chcesz... Być może marzy 
Cię się kariera naukowca, a być może szybko 

chciałbyś usamodzielnić się i zarabiać większe 
pieniądze...

 
2. Rozważ każdy interesujący Cię kierunek, 

nawet jeśli będziesz musiał trochę wcześniej 
wstać by dojechać do danej szkoły. 

 
3. Jakich przedmiotów uczysz się najlepiej, a 
nauka ich jest dla Ciebie przyjemna i prosta? 
Sprawdż w jakim zakresie będziesz mógł się 

ich uczyć w przyszłej szkole.   
4. Zastanów się jakie są Twoje mocne strony i 

cechy charakteru. Sprawdź jakie 
predyspozycje są wymagane w zawodzie, 

który Cię interesuje. NIektóre z nich wymagaja 
wytrwałości, umiejętności współpracy z 

innymi, kreatywności, dobrej 
spostrzegawczości, itd.

5. Weź pod uwagę swoją motywację. Abyśmy 
stali się ekspertami w danej dziedzinie trzeba 
poświęcić min. 10.000 godzin na wykonywanie 
danej czynności, a więc niezbędna jest dobra 

motywacja... 04Some text goes here
so u can read it.

02Some text goes here
so u can read it.

03 Some text goes here
so u can read it.

01 Korzu

10Profesjonalne
wsparcie

08Informacje o szkole

09 Rozwój i dalsze
perspektywy

07 Stan zdrowia

04Some text goes here
so u can read it.

02Some text goes here
so u can read it.

03 Some text goes here
so u can read it.

01 Korzu

06Zainteresowania

04Mocne strony
i wymgania

05 Motywacja

03 Praktyka a teoria

02Some text goes here
so u can read it.

01 Korzu

02Odpowiedni kierunek

01 Twoje marzenia

6. Zastanów się, co lubisz robić i w jakie 
czynności chętnie angażujesz się. 

 
7. Weż pod uwagę swój stan zdrowia. Jeżeli 

wybierasz się do technikum albo szkoły 
branżowej czeka Cię wizyta u lekarza 

medycyny pracy, który stwierdzi czy Twój stan 
zdrowia pozwala Ci uczyć się w danym  

zawodzie. 
 

8. Zdobądź informacje dotyczące przyszłej 
szkoły (informatory, strony www szkół, 
rozmowy z uczniami, absolwentami, 

nauczycielami).  
9. Jeśli wybierasz szkołę branżową czy 

technikum, weź pod uwagę, że wybrany zawód 
rzadko jest dziś zawodem "na całe życie". 

Zapewne będziesz zdobywał nowe 
umiejętności i przekwalifikowywał się. 
Pozostań otwarty na nowe możliwości.
10. Warto jest spotkać się z doradcą 

zawodowym by uzyskać dodatkowe informacje 
oraz porozmawiać o swoich predyspozycjach 

zawodowych. 



I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące

MATEMATYCZNA

MATEMATYCZNA
BIOLOGICZNA

BIOLOGICZNA
JĘZYKOWA

PRAWNICZAHUMANISTYCZNA

LINGWISTYCZNA KLASA STRAŻACKA

Klasy licealne
w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

SPORTOWA-SIATKARSKA



TECHNIK USŁUG
FRYZJERSKICH

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących

Zespół Szkół Żeglugi
Śródlądowej

Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 3

TECHNIK MECHATRONIK
TECHNIK ŻEGLUGI
ŚRÓDLĄDOWEJ

TECHNIK BUDOWNICTWA TECHNIK ORGANIZACJI
REKLAMY

ELEKTRYK MECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

KIEROWCA-MECHANIK

TECHNIK HANDLOWIEC

ŚLUSARZ

KLASY WIELOZAWODOWE
lub KLASY DANEGO ZAWODU

takie jak MECHANIK
SAMOCHODOWY, KUCHARZ,
FRYZJER, MURARZ-TYNKARZ

(w zależności od naboru)

OPERATOR OBRABIAREK
SKRAWAJĄCYCH

TECHNIK URZĄDZEŃ
I SYSTEMÓW ENERGII

ODNAWIALNEJ

TECHNIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK INFORMATYK
(e-sport i tworzenie gier) TECHNIK MECHANIK TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK ELEKTRYK TECHNIK INFORMATYK TECHNIK LOGISTYK
TECHNIK FOTOGRAFII 

I MULTIMEDIÓW

Klasy techniczne i branżowe
w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

te
ch

n
ic

zn
e

b
ra

n
żo

w
e

TECHNIK AGROBIZNESU

klasa mundurowa

TECHNIK SPEDYTOR 
również jako

TECHNIK TECHNOLOGII
CHEMICZNEJ



 
 

Nauka zawodów "technicznych*"

 
Technik  pojazdów samochodowych
 
Technik mechanik
 
Mechanik pojazdów samochodowych
 
Kierowca-mechanik
 
Elektromechanik pojazdów samochodowych
 
Ślusarz
 
Operator obrabiarek skrawających
 
Inne zawody w klasie wielozawodowej
 
 

ZSŻŚ

ZSŻŚ

ZSŻŚ

ZSŻŚ

ZS1

ZAWODY MOTORYZACYJNO-MECHANICZNE

ZSTO

ZS1

ZSTO

ZSTO

 
Technik technologii chemicznej
 
Inne zawody w klasie wielozawodowej
 
 

ZS3

ZS1

ZAWODY CHEMICZNE

ZSŻŚ

ZSTO

ZSTO

ZS1

ZAWODY ELEKTRYCZNO-INFORMATYCZNE

ZSTO
 
Technik informatyk
 
Technik elektryk
 
Elektryk
 
Inne zawody w klasie wielozawodowej
 
 

ZSTO

ZSTO

ZAWODY "INTERDYSCYPLINARNE"

 
Technik mechatronik
 
Technik urządzeń i sys. energii odnawialnej
 

ZSŻŚ

KSZTAŁCENIE W KIERUNKU PONADREGIONALNYM

Technik żeglugi śródlądowej

ZS1

ZS1

ZS1

ZAWODY BUDOWLANE

 
Technik budownictwa
 
Murarz-tynkarz
 
Inne zawody w klasie wielozawodowej

ZSŻŚ

ZSTO

ZS1

ZS3

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
 
Zespół Szkół Nr 1
 
Zespół Szkół Nr 3

*) zawody techniczne to takie, w których w większym stopniu liczą się uzdolnienia techniczne np. wyobraźnia 
przestrzenna, zdolności manualne, spostrzegawczość, dobra koncentracja uwagi, dokładność. 



ZS1

ZSŻŚZS1

ZS1

ZS3

ZAWODY ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE

ZS1

Technik ekonomista

Technik logistyk

Technik spedytor

Technik fotografii i multimedIów

Technik usług fryzjerskich

Fryzjer

Inne zawody w klasie wielozawodowej

ZS3

ZS1

Nauka zawodów "nietechnicznych*"

ZAWODY TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNE

ZSŻŚ

ZSTO

ZS1

ZS3

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Zespół Szkół Nr 1

Zespół Szkół Nr 3

*) zawody nietechniczne to takie, w których w większym sopniu liczą się umiejętności organizacyjne, 
kontakt z ludźmi, zdolności kreatywne.

ZS1

ZS1

ZS1

ZS3

ZS1

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik hotelarstwa

Kucharz

Cukiernik

Inne zawody w klasie wielozawodowej

ZS1Technik agrobiznesu
Technik organizacji reklamy ZS3



Zespół Szkół nr 1

  
Zespół Szkół Tech i Ogólnoksz. Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół Tech i Ogólnoksz. 

Zespół Szkół Żeglugi Śródląd. 

Zespół Szkół nr 3

 
 

 

Kształcenie dualne

 

Przedmioty zawodowe:

Przedmioty ogólne:

Zajęcia praktyczne:

W której szkole?:

Na rynku pracy oprócz odpowiedniego wykształcenia liczą się doświadczenie i umiejętności praktyczne potrzebne w danym 
zawodzie. W technikach i szkołach branżowych uczyć się będziecie w sposób dualny: 

W zależności od  przyjętego systemu uczenia zawodu w danej szkole, kształcenie dualne może przybierać trzy formy:

Turnusy*

Szkoła

Pracodawcy**

1

Szkoła

Szkoła

Pracodawcy**

2

Szkoła 
 

Szkoła

Pracodawcy, CKPiU

3

część zajęć w szkole część zajęć u pracodawców
lub w pracowniach CKPiU

*)  146 godzin dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników organizowane przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Kluczborku między innymi w jednym z czterech ośrodków, którym jest CKPiU w Kędzierzynie-Koźlu

**) przygotowanie do niektórych egzaminow zawodowych wspomagane przez CKPiU w Kędzierzynie-Koźlu

Zespół Szkół nr 1



Doradztwo zawodowe
w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

www.ckpiukk.pl
tel. 698-001-222

Anna Jaskulska
doradca zawodowy, psycholog

konsultacje indywidualne dla uczniów

warsztaty dla uczniów

spotkania dla rodziców

wsparcie dla pedagogów i nauczycieli

współpraca z przedsiębiorcami


