Co po gimnazjum?
Proces rekrutacji do szkół przed Wami, drodzy trzecioklasiści. Dlatego warto wiedzieć
spośród jakich placówek możecie wybierać i czym charakteryzuje się dany typ szkoły.
Do wyboru macie:
 Liceum ogólnokształcące
 Technikum

 Zasadniczą Szkołę Zawodową
Liceum ogólnokształcące
Typ szkoły, której absolwenci zdobędą wykształcenie na poziomie średnim. Nauka
w tej placówce uwieńczona jest egzaminem dojrzałość. Matura umożliwia uczniom podjęcie
studiów na dowolnym kierunku, pod warunkiem, że uzyskają oni niezbędną do tego liczbę
punktów i spełnią inne kryteria wyznaczane indywidualnie przez każdą z uczelni. Nauka
w „ogólniaku” trwa 3 lata. Jest to szkoła dla osób, które nie mają jeszcze sprecyzowanych
planów zawodowych, nie mają potrzeby zdobycia wiedzy zawodowej oraz osób, które planują
po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej pójście na studia. Obecnie uczniowie ostatniej klasy
gimnazjum mają do wyboru wiele placówek ogólnokształcących. Są to szkoły o różnych
poziomach (zarówno dla osób uczących się znakomicie, jak też dla uczniów przeciętnych)
z klasami o rozszerzonych w miarę możliwości blokach (np. humanistycznym,
biologicznym). Dzięki temu, każdy kto wybiera się do liceum ogólnokształcącego może
wybrać coś dla siebie. Przy tak bogatej ofercie edukacyjnej każdy uczeń może dopasować
szkołę do swoich umiejętności, zainteresowań i możliwości.
Szkoły ogólnokształcące kierują swoją ofertę do osób, które w momencie wyboru szkoły
ponadgimnazjalnej planują długotrwały proces zdobywania wykształcenia zawodowego.
Osoby te muszą w swoich planach edukacyjnych wziąć pod uwagę potrzebę kształcenia
na uczelniach wyższych w celu zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Technikum
Placówki tego typu oprócz wykształcenia średniego potwierdzonego maturą nadają
absolwentom kwalifikacje zawodowe potwierdzone dyplomem. W ciągu 4 lat nauki
w technikum uczniowie uczęszczają na przedmioty ogólne w pełni przygotowujące do zdania
matury i podjęcia studiów oraz przedmioty zawodowe, które przygotowują do zdania
egzaminu zawodowego oraz wyposażają uczniów w wiedzę niezbędną do wykonywania
zawodu, w którym się kształcą. Nauka teorii wzbogacona jest praktyczną nauką zawodu
w szkole (w specjalnie stworzonych do tego celu pracowniach) oraz zakładach pracy
przyjmujących uczniów na praktykę zawodową. Technikum to szkoła dla wszystkich tych,
którzy mają sprecyzowane plany edukacyjno-zawodowe, myślą o podjęciu pracy
po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej oraz dla tych, których zainteresowania pokrywają
się z kierunkiem danej placówki. Jednocześnie jest to szkoła dla osób, które myślą o podjęciu
studiów, bowiem cykl kształcenia w tych placówkach nie odbiera uczniom takiej możliwości.
W większości przypadków absolwenci technikum, którzy podjęli studia na kierunku
zbliżonym do tego w szkole średniej cenią sobie zdobytą tam wiedzę oraz odczuwają pewne
udogodnienia (w porównaniu z absolwentami liceów ogólnokształcących) wynikające
z wcześniejszego kontaktu z wiedzą zawodową i zdobytą praktyką w zawodzie.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Nauka w „zawodówce” trwa 3 lata. Po zdaniu egzaminu końcowego uczeń otrzymuje
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie robotniczym. Uprawnia go to,
do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Zasadnicza Szkoła Zawodowa to placówka dla
osób, które z różnych przyczyn nie mogą podjąć nauki w szkole, w której proces nauczania
uwieńczony jest egzaminem maturalnym. Powody takiego stanu mogą być przeróżne –
problemy materialne i wiążąca się z nimi potrzeba szybkiego podjęcia pracy zawodowej,
przejściowe problemy zdrowotne, problemy w nauce. Polski system edukacyjny nie zamyka
jednak uczniom „zawodówek” drzwi do dalszej edukacji. Po ukończeniu szkoły tego typu
absolwent ma możliwość rozpocząć naukę w dwuletnim uzupełniającym liceum
ogólnokształcącym lub trzyletnim technikum uzupełniającym. Po zdaniu matury uczeń może
rozpocząć studia. Zasadnicze Szkoły Zawodowe posiadają bogatą ofertę edukacyjną.
Elastycznie dokonują przeobrażeń i starają się odpowiadać na wymagania wciąż

zmieniającego się rynku pracy. Ze względu na dużą liczbę praktyk zawodowych w cyklu
kształcenia przybliżają uczniów do rynku pracy zwiększając ich szanse na znalezienie
zatrudnienia. Często są to jedyne placówki, w których można zdobyć wykształcenie
w zawodach stosunkowo łatwych ale potrzebnych i dobrze opłacanych na rynku pracy, takich
jak na przykład glazurnik, fryzjer.
Technika i Zasadnicze Szkoły Zawodowe są alternatywą dla uczniów, którzy chcą jak
najszybciej zdobyć wykształcenie zawodowe. Przy czym nie zamykają drogi do dalszego
kształcenia. Jest to optymistyczna perspektywa dla osób, które w dniu dzisiejszym borykają
się z problemami w nauce – często z lenistwa i zaniedbania obowiązków szkolnycha w trakcie nauki w technikum czy „zawodówce” odnajdą w sobie chęć i siłę do dalszego
podnoszenia własnych kompetencji i kwalifikacji. Każdy kto nie jest pewien w momencie
wyboru szkoły ponadgimnazjalnej czy będzie mógł pozwolić sobie (z różnych względów, np.
materialnych) na podjęcie studiów wyższych powinien poważnie zastanowić się nad
ewentualnością wyboru którejś z wymienionych placówek.

