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1. Szkolnictwo ponadgimnazjalne – typy szkół. 

2. Zasady rekrutacji – ważne daty. 

3. Egzamin gimnazjalny – organizacja. 

4. Prezentacja oferty edukacyjnej – 

przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych 

powiatu mikołowskiego. 

5. Spotkanie z wychowawcami. 





SZKOŁY   PONADGIMNAZJALNE 

LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
TECHNIKUM 

ZASADNICZA 

SZKOŁA 

ZAWODOWA 



TRZYLETNIE 

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości 

po zdaniu egzaminu maturalnego. 

w LO przedmioty nauczane w zakresie 

podstawowym 

2 – 4 przedmioty nauczane   

w zakresie rozszerzonym 

przedmioty uzupełniające 



•Każdy uczeń będzie zdobywał 

wiedzę i umiejętności na poziomie 

co najmniej podstawowym z zakresu 

wszystkich przedmiotów 

ogólnokształcących 

wyposażyć absolwenta 

w wiedzę ogólną będącą 

fundamentem 

wykształcenia średniego 

•Każdy uczeń będzie przygotowany 

do zdawania egzaminu maturalnego 

z co najmniej dwóch przedmiotów w 

zakresie rozszerzonym. 

 

przygotować absolwenta 

do studiowania na 

wyższych uczelniach 



KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – 
ZMIANY: 

   Wprowadzenie nowej klasyfikacji zawodów, która 
 obejmuje 200 zawodów. 
 
   W ramach zawodów wyodrębniono 251 kwalifikacji 

• 23 zawody – 3-kwalifikacyjne 

• 72 zawody – 2-kwalifikacyjne 

• 98 zawodów – 1-kwalifikacyjnych 

• 7 zawodów szkolnictwa artystycznego, w których nie wyodrębnia 

się kwalifikacji. 

 



KWALIFIKACJA W ZAWODZIE 
 

wyodrębniony zestaw oczekiwanych 

efektów kształcenia, których osiągnięcie 

potwierdza świadectwo wydane przez 

okręgową komisję egzaminacyjną, 

po zdaniu egzaminu. 



Zawód: FRYZJER 
 K1: wykonywanie zabiegów fryzjerskich 
 

Zawód: GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ 
 K1: Eksploatacja złóż podziemnych 
 
 

Zawód: TECHNIK HANDLOWIEC 
 K1: Prowadzenie sprzedaży 
 K2: Prowadzenie działalności handlowej 
 

Zawód: TECHNIK HODOWCA KONI 
 K1: Organizowanie chowu i hodowli koni 
 K2: Szkolenie i użytkowanie koni 
 

Zawód: TECHNIK ELEKTRYK 
 K1: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 
 K2: Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 
 K3: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 
 
 
 



 

 Potwierdzenie wszystkich kwalifikacji w obrębie 
zawodu oraz posiadanie świadectwa ukończenia 
szkoły, będzie jednoznaczne ze zdobyciem 
zawodu i uzyskaniem dyplomu; 

 Możliwe będzie także posługiwanie się 
świadectwem potwierdzającym pojedynczą 
kwalifikację 

 Kształcenie w zakresie pojedynczych kwalifikacji 
będzie prowadzone także na kursach.  



TRZYLETNIA ZASADNICZA 

SZKOŁA ZAWODOWA: 

ukończenie ZSZ umożliwia uzyskanie dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  

po zdaniu egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w danym zawodzie, 

a także dalsze kształcenie począwszy od klasy  

drugiej liceum ogólnokształcącego  dla  

dorosłych 



CZTEROLETNIE TECHNIKUM: 

umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,  

a także uzyskanie świadectwa dojrzałości  

po zdaniu egzaminu maturalnego, 

przedmioty nauczane w zakresie podstawowym, dwa 

przedmioty nauczane  

w zakresie rozszerzonym,  

przedmioty uzupełniające. 





 

Gimnazjalista może zdobyć max. 200 punktów 

z czego: 

◦ Egzamin gimnazjalny – max. 100 punktów 

◦ Oceny i osiągnięcia ucznia – max. 100 punktów 



Część 
HUMANISTYCZNA 

Historia i wiedza 
o społeczeństwie 

Wynik procentowy 
× 0,2 punktu 

Max. 20 punktów 

Język polski Wynik procentowy 
× 0,2 punktu 
 

Max. 20 punktów 
 

Część 
METEMATYCZNO
-PRZYRODNICZA 

Przedmioty 
przyrodnicze 

Wynik procentowy 
× 0,2 punktu 

Max. 20 punktów 
 

Matematyka Wynik procentowy 
× 0,2 punktu 

Max. 20 punktów 
 

Część JĘZYKOWA 
(poziom 
PODSTAWOWY) 

Język angielski 
lub niemiecki 

Wynik procentowy 
× 0,2 punktu 
 

Max. 20 punktów 



 

 

 

 

 

 

 

 Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów 

 Szczególne osiągnięcia – zawody wiedzy, sportowe, artystyczne lub 

inne konkursy powiatowe – max .13 punktów 

 Stałe zaangażowanie w pracę społeczną (wolontariat) – 2 punkty 

Język polski 
oraz 3 wskazane 
zajęcia 
edukacyjne 

Dopuszczający – 2 punkty  
 

 

Max 4 × 20 =80 

Dostateczny – 8 punktów 

Dobry – 12 punktów 

Bardzo dobry – 16 punktów 

Celujący – 20 punktów 



6 V – 21 VI 2016r. Składanie wniosków wraz 

         z dokumentami 

 REKRUTACJA ELEKTRONICZNA - uczeń zgłasza się 
do systemu i wybiera nie więcej niż 3 szkoły, do 
których chciałby uczęszczać 

 oraz klasy we wskazanych szkołach (dowolna 
ilość oddziałów); buduje tzw. listę wyboru. 

 

do 26 VI uczeń wprowadza do systemu oceny, 
wyniki egzaminu i udokumentowane osiągnięcia 

 
 

 



24 – 28 VI 2016r. dostarczenie przez kandydata 
wymaganych dokumentów do wybranych szkół 
ponadgimnazjalnych 

 

15 VII 2016r. ogłoszenie list kandydatów 
zakwalifikowanych do szkół 

 

do 19 lipca 2016r. wydanie przez szkołę 
prowadzącą kształcenie zawodowe skierowanie na 
badania lekarskie kandydatowi zakwalifikowanemu 
do szkoły 

 

15-21 VII 2016r. potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyjęcia do wybranej szkoły 



  22 VII 2016r.  podanie do publicznej 
wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych do szkoły 

 

 

 



 Wyniki w nauce 

 Uzdolnienia 

 Temperament 

 Zainteresowania, 
skłonności zawodowe, 
hobby 

 Stan zdrowia  

 Sytuacja życiowa 

 



 Warsztaty psychologiczne (mocne i słabe strony, 
temperament, struktura inteligencji itp.) 

 Zajęcia z orientacji zawodowej (lekcje WOS-u, 
warsztaty z doradcą zawodowym) 

 Uczestniczenie w cyklu zajęć z doradcą 
zawodowym w ramach projektu „Szkoła 
przedsiębiorczości i technologii” 

 Spotkania z przedsiębiorcami, wycieczki do 
zakładów pracy. 

 





• Rozpoczęcie godz. 9.00 

• Czas trwania: 60 min.  

HISTORIA I WIEDZA 

O SPOŁECZEŃSTWIE 

PRZERWA 

• Rozpoczęcie godz. 11.00 

• Czas trwania: 90 min.  
JĘZYK POLSKI 



• Rozpoczęcie godz. 9.00 

• Czas trwania: 60 min. 

BIOLOGIA, CHEMIA, 

FIZYKA, GEOGRAFIA 

PRZERWA 

• Rozpoczęcie godz. 11.00 

• Czas trwania: 90 min.  
MATEMATYKA 



• Rozpoczęcie godz. 9.00 

• Czas trwania: 60 min. 

POZIOM 

PODSTAWOWY 

PRZERWA 

• Rozpoczęcie godz. 11.00 

• Czas trwania: 60 min. 

POZIOM 

ROZSZERZONY 



Uczeń przynosi ze sobą: 

• dokument stwierdzający tożsamość 

• przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym 

tuszem/atramentem, linijkę,  

• śniadanie, mała butelka wody mineralnej 
 

NIE WOLNO PRZYNOSIĆ I UŻYWAĆ ŻADNYCH  

URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH. 
 

- W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający pracuje 

samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu (porozumiewanie 

się z innymi zdającymi, opuszczanie wyznaczonego miejsca, 

wypowiadanie uwag i komentarzy itp.) 
 

Stosowny ubiór 

                                                          Zbiórka w szkole o godz. 8.30 



 

  DZIĘKUJĘ  ZA UWAGĘ 
 

 

 

 

 

     Zofia Teodorowska 

     Psycholog, Szkolny Doradca Zawodowy 

     Gimnazjum nr 1 im.M.Kopernika w Łaziskach Górnych 


