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Jeśli lubisz się uczyć, albo przynajmniej nie masz z nauką

większych problemów, a w przyszłości 
marzą Ci się studia wyższe – pomyśl o liceum. 

Pamiętaj jednak, że aby dostać się do tego typy szkoły, 
trzeba mieć dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz

dobre oceny na świadectwie szkolnym z kilku przedmiotów
wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną.

 
Nauka w liceum trwa cztery lata. 
Pamiętaj, że w tym typie szkoły 
będziesz się musiał sporo uczyć. 

W trakcie nauki nie zdobędziesz zawodu.
Szkoła ta ma bowiem za zadanie, najlepiej jak to możliwe,

przygotować Cię do egzaminu dojrzałości 
i dalszego kształcenia.

 
Już dziś pomyśl więc, co chciałbyś robić w przyszłości 

i wybierz takie rozszerzenia, 
które najlepiej przygotują Cię do wybranych studiów.Centrum Kształcenia Zawodowego



CO JESZCZE JEST WAŻNE?

Jeśli zdasz maturę,
otrzymasz świadectwo dojrzałości 

potwierdzające zdobytą przez Ciebie wiedzę. 
Z tym dokumentem będziesz mógł starać się 

o przyjęcie na studia wyższe.
 

Po liceum możesz również wybrać szkoły policealne,
 które także dają szanse zdobycia zawodu.

Sprawdź też, jaką ofertę przygotowały lokalne szkoły.

 



 
 
 
TECHNIKUM

 

Technika polecane są osobom, 
które mają już sprecyzowane plany na przyszłość. 

Interesuje je konkretna branża czy zawód 
i w tym kierunku chcą się rozwijać. 

Decydując się na pięcioletnie technikum, powinieneś wiedzieć, 
że oprócz przedmiotów zawodowych, 

będziesz uczyć się też przedmiotów ogólnych. 
 

Czekają Cię więc nie tylko egzaminy w zawodzie, ale i matura.
Uzyskanie świadectwa maturalnego 

daje możliwość podjęcia studiów wyższych, 
a zdobycie dyplomu zawodowego 

uprawnia do wykonywania wyuczonego zawodu. 
 

Absolwenci tych szkół zdobywają ogólną wiedzę na wysokim
poziomie oraz wiedzę specjalistyczną, 

którą mogą rozwinąć na studiach kierunkowych.
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CO JESZCZE JEST WAŻNE?

Wykaz zawodów, spośród których możesz
wybierać, znajdziesz w klasyfikacji zawodów szkolnictwa

branżowego. 
Sprawdź też, jaką ofertę przygotowały lokalne szkoły.

 



 
 
 
BRANŻOWA SZKOŁA 
I I II STOPNIA

 

Z kolei jeśli szybko chcesz mieć fach w ręku 
i zaraz po szkole rozpocząć pracę, 

pomyśl o branżowej szkole I stopnia. 
Nauka trwa w niej trzy lata. 

 
Po jej ukończeniu możesz kontynuować naukę w dwuletniej

branżowej szkole II stopnia i zdobyć tytuł technika. 
W szkole branżowej I stopnia nacisk położony jest 

na praktyczną naukę zawodu, którą odbywa się najczęściej 
w zakładach pracy oraz w centrach kształcenia zawodowego. 

 
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu

w zawodzie, uzyskasz dyplom zawodowy 
i zdobędziesz wykształcenie zasadnicze branżowe. 

Z kolei kończąc Branżową Szkołę II stopnia 
zdobędziesz wykształcenie średnie branżowe 

oraz, jeśli zdasz egzaminy zawodowe, także dyplom
zawodowy z tytułem technika. 

Będziesz mógł oczywiście także przystąpi do matury.
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CO JESZCZE JEST WAŻNE?

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.

Wykaz zawodów, spośród których możesz wybierać, znajdziesz 
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. 

Sprawdź też, jaką ofertę przygotowały lokalne szkoły.

 



 
 
POWODZENIA

Zdecyduj 
co 
dla 
Ciebie
ważne.  



SIĘGNIJ PO NASZ
PRZEWODNIK NA
www.ckzkk.pl/informator

 
Chcesz się lepiej

przygotować 
do wyboru szkoły?

http://www.ckzkk.pl/informator

