LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, TECHNIKUM
czy BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

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.

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym
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j. polski, historia, WOS
j. polski, historia, j. angielski
geografia, j. angielski, j. niemiecki
geografia, j. angielski, j. włoski
biologia, chemia, matematyka
biologia, chemia, j. angielski
klasa przygotowująca do matury międzynarodowej IB
matematyka, fizyka
matematyka, informatyka
geografia, matematyka, j. angielski
matematyka, informatyka, j. angielski
matematyka, geografia, j. angielski
j. polski, WOS, j. angielski
matematyka, fizyka, informatyka
matematyka, biologia, j. angielski (klasa sportowa z programem: lekkoatletyka, piłka
nożna)
j. polski, historia, j. angielski (innowacja filmowa)
j. polski, historia, WOS (dodatkowo: edukacja dziennikarska)
j. angielski, geografia, WOS
j. polski, WOS, j. angielski (innowacja filmowa, dodatkowo filmoznawstwo)
matematyka, informatyka, geografia
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matematyka, informatyka, fizyka
j. polski, WOS, historia( innowacja język migowy)
matematyka, geografia, WOS
j. polski, geografia, j. angielski
geografia, WOS, j. angielski
biologia, chemia
biologia, j. angielski, geografia/chemia* (*w zależności od zainteresowania; klasa
sportowa z programem piłki siatkowej)
jęz. angielski, matematyka / historia (innowacja edukacja obronna i patriotyczna)
j. polski, historia, filozofia
geografia, j. angielski (innowacja: wojskowa)
j. polski, historia, WOS (zajęcia uzupełniające: warsztaty humanistyczne, podstawy
historii sztuki)
biologia, chemia (możliwość dodatkowego wyboru: fizyki lub matematyki; zajęcia
uzupełniające : laboratorium biologicznochemiczne)
matematyka, geografia (możliwość dodatkowego wyboru j. angielskiego; zajęcia
uzupełniające: warsztaty geograficzne, przedsiębiorczość)
matematyka, fizyka (możliwość dodatkowego wyboru informatyki; zajęcia
uzupełniające: warsztaty matematycznofizyczne)
kierunki artystyczne (do wyboru; literacko dziennikarskie, teatralne, wokalne,
instrumentalne, projektowo-plastyczne, ceramika, grafika komputerowa, fotografia)
kierunki akademickie (do wyboru: nauki społeczne, nauki przyrodnicze, nauki ścisłe,
nauki lingwistyczne)
biologia, j. angielski, geografia lub historia (klasy mistrzostwa sportowego z
rozszerzonym programem wychowania fizycznego –specjalność piłka nożna)
j. angielski, j. polski, historia, geografia (uczniowie z normą intelektualną: z
niepełnosprawnością ruchową, słabowidzący, słabosłyszący, z autyzmem, z zespołem
Aspergera)
przedmioty wg zainteresowań: humanistyczne, ścisłe lub biologicznochemiczne
(uczniowie w normie intelektualnej z autyzmem, z zespołem Aspergera)
Szczegółową ofertę kształcenia w liceach ogólnokształcących w Częstochowie w
roku szkolnym 2020/2021 znaleźć można na stronie:
http://ciz.ids.czest.pl/ciz/dokumenty/informator2020.pdf

Technikum
Technika 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.

Opisy zawodów znaleźć można na stronach:
1. http://ciz.ids.czest.pl/ciz/dokumenty/zawody/technika.pdf
2. https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/
Szczegółową ofertę kształcenia w technikach w Częstochowie w roku szkolnym 2020/2021
znaleźć można na stronie: http://ciz.ids.czest.pl/ciz/dokumenty/informator2020.pdf

Branżowa Szkoła I Stopnia
Jeśli z kolei chcesz mieć zawód i zaraz po szkole rozpocząć pracę, pomyśl o szkole
branżowej 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,
wybrać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych lub zdobyć nowe kwalifikacje na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Opisy zawodów znaleźć można na stronach:
1. http://ciz.ids.czest.pl/ciz/dokumenty/zawody/bsis2019.pdf
2. https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/
Szczegółową ofertę kształcenia w branżowych szkołach I stopnia w Częstochowie w roku
szkolnym 2020/2021 znaleźć można na stronie:
http://ciz.ids.czest.pl/ciz/dokumenty/informator2020.pdf

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

oceniania

Bezpieczeństwo szatni

woje zainteresowania

ch

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.

ej z nauczycielami praktykami 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.
będę chciał zdobyć wykształcenie na poziomie technika lub
wyższe, teraz chcę konkretnego zawodu.

pracy.

Powyższe grupy twierdzeń odpowiadają kolejno wyborom:
1. Liceum ogólnokształcące
2. Technikum
3. Branżowa szkoła I stopnia

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

Czy teraz jesteś bliżej decyzji wyborze szkoły?

Liceum ogólnokształcące

Technikum

Branżowa szkoła I stopnia

Mój wybór:
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