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Stan prawny na dzień  8 marca  2013 



 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE  
DLA MŁODZIEŻY  

DLA  ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW 

trzyletnia zasadnicza 
szkoła zawodowa  

trzyletnie liceum 
ogólnokształcące 

czteroletnie 
technikum 



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 



W zasadniczej szkole zawodowej kształcą 
się: 

uczniowie, 

lub 

młodociani pracownicy, którzy mają 
podpisaną umowę z pracodawcą. 



Trzyletnie liceum 
ogólnokształcące umożliwia: 

uzyskanie świadectwa 
dojrzałości  
po zdaniu egzaminu 
maturalnego. 



ORGANIZACJA  KSZTAŁCENIA  
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM: 

przedmioty nauczane  
w zakresie podstawowym 

2 – 4 przedmioty nauczane   
w zakresie rozszerzonym 

przedmioty uzupełniające  



Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia: 

uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w danym zawodzie,  

a także uzyskanie świadectwa dojrzałości  
po zdaniu egzaminu maturalnego. 



ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM: 

kształcenie zawodowe teoretyczne, 

kształcenie zawodowe praktyczne, 

przedmioty nauczane w zakresie podstawowym,  

dwa przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym  

przedmioty uzupełniające 



Kształcenie ogólne  
w zasadniczych szkołach 

zawodowych, liceach 
ogólnokształcących, technikach 



ZAJĘCIA EDUKACYJNE ZSZ TECHNIKUM LO dla młodzieży LO dla dorosłych 

MINIMALNY    WYMIAR    GODZIN    KSZTAŁCENIA   OGÓLNEGO   W   CYKLU 

Zakres podstawowy Stac. Zaocz. 

język polski  160  360  360  300 180 

języki obce nowożytne (LO, T  
dla młodzieży– 2 języki) 

130  450  450  180  105  

wiedza o kulturze  ---------- 30  30  ------- ------ 

historia  60   60   60   60 35 

wiedza o społeczeństwie  30  30  30  30 15 

podstawy przedsiębiorczości  60  60  60  30 20 

geografia  30  30  30  30 20 

biologia  30  30  30  30 15 

chemia  30  30  30  30 15 

fizyka 30  30  30  30 20 

matematyka  130  300  300  210 125 

informatyka  30  30  30  30 20 

wychowanie fizyczne  290 360  270  -------- -------- 

edukacja dla bezpieczeństwa  30 30  30  -------- -------- 

Przedmioty uzupełniające -------- 

Przedmioty - zakres rozszerzony -------- 
540 870 420 250 



ZAJĘCIA EDUKACYJNE TECHNIKUM, LO dla młodzieży, LO dla dorosłych (3 lata – 6 semestrów) 

język polski  P; R – przedmioty na obu poziomach są realizowane równolegle w kl. I – III (IV) 

język obcy nowożytny P; R - przedmioty na obu poziomach są realizowane równolegle Iw kl.  – III (IV) 

wiedza o kulturze  Podstawowy 

historia  P; R - są realizowane na  R po zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie  P  

wiedza o społeczeństwie  P; R- są realizowane na  R po zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie  P  

podstawy przedsiębiorczości  Podstawowy 

geografia  P; R- są realizowane na  R po zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie  P  

biologia  P; R- są realizowane na  R po zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie  P  

chemia  P; R- są realizowane na  R po zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie  P  

fizyka P; R- są realizowane na  R po zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie  P  

matematyka  P; R - przedmioty na obu poziomach są realizowane równolegle w kl. I – III (IV) 

informatyka  P; R - są realizowane na  R po zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie  P  

wychowanie fizyczne  Podstawowy 

edukacja dla bezpieczeństwa  Podstawowy 

historia muzyki R – realizacja może rozpocząć się w klasie I, II lub III (IV) (D -w każdym semestrze) 

historia sztuki R– realizacja może rozpocząć się w klasie I, II lub III (IV) (D-w każdym semestrze) 

język łaciński i kultura antyczna  R– realizacja może rozpocząć się w klasie I, II lub III (IV) (D-w każdym semestrze) 

filozofia 
 

R– realizacja może rozpocząć się w klasie I, II lub III (IV) (D-w każdym semestrze) 



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I TECHNIKM  DLA MŁODZIEŻY 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym 
dla przedmiotów w zakresie podstawowym): 

język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, język 
łaciński i kultura antyczna oraz filozofia – po 240 godzin; 

- język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka – po 180 
godzin, 

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:  

historia i społeczeństwo oraz przyroda - po 120 godzin;  

zajęcia artystyczne oraz ekonomia w praktyce - po 30 godzin, 



Liceum ogólnokształcące (3 lata) 

Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii rady liceum, (rady pedagogicznej), 
rady rodziców i samorządu  uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz 
możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie 
rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów, z tym że co najmniej 
jednym z tych przedmiotów powinna być: historia,  geografia, biologia, chemia lub fizyka 

Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest obowiązany 
realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo. 

Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografia, biologia, chemia lub 
fizyka, jest  obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda. 



Technikum (4 lata) 

Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, (rady pedagogicznej), rady rodziców 
i samorządu  uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości 
organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, ustala przedmioty realizowane w zakresie 
rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 przedmioty, z tym że jednym z tych 
przedmiotów powinna być: geografia, biologia, chemia, fizyka lub matematyka. 

Uczeń jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo,  
z zastrzeżeniem: 

Uczeń, który realizuje w zakresie rozszerzonym:   

1) przedmiot historia i jeden z przedmiotów: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest 
obowiązany realizować przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce, 

2) przedmioty: historia i matematyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający 
przyroda. 



KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 





ZASADNICZA SZKOŁA 
ZAWODOWA  

(dla młodzieży) 

TECHNIKUM  
(dla młodzieży) 

SZKOŁA POLICEALNA  
(dla osób posiadających 
wykształcenie średnie,  

dla młodzieży) 

kształcenie zawodowe teoretyczne – minimalna liczba godzin 

630 735 800 

kształcenie zawodowe praktyczne - minimalna liczba godzin 

970 735 800 



Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony przez szkoły 
lub placówki kształcenia ustawicznego według programu 

nauczania uwzględniającego podstawę programową 
kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. 

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia 
przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację  

w zawodzie przeprowadzanego przez OKE. 

Na kurs ten mogą zostać przyjęci absolwenci gimnazjów, 
którzy są objęci obowiązkiem nauki oraz osoby dorosłe 

niezależnie od posiadanego wykształcenia.  



kwalifikacja w zawodzie – wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych 
efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową 
komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  

w zakresie jednej kwalifikacji 

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – egzamin umożliwiający uzyskanie dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację  

w zawodzie - jeżeli został przeprowadzony  
w zakresie jednej kwalifikacji 



Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
Jest przeprowadzany dla każdej kwalifikacji odrębnie na podstawie wymagań 
ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach 
 

   Do egzaminu przystąpią: 
 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe –  
w trakcie nauki, 
 osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe, 
 osoby dorosłe w trybie egzaminów eksternistycznych. 
 
Zdanie egzaminu jest potwierdzeniem, że dana osoba posiada odpowiednią 
wiedzę i umiejętności w zakresie danej kwalifikacji. 
 

  Dyplom potwierdzający kwalifikacje (w pełnym) zawodzie będzie wydawany 
   osobom, które zdadzą egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje  
   w danym zawodzie oraz będą miały odpowiedni dla zawodu poziom     
wykształcenia ogólnego. 

 



Przykłady:  

Zawód technik elektronik (nauczany w technikum) ma 2 kwalifikacje: 

K1 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 

K2 Eksploatacja urządzeń elektronicznych 

 

Zawód fryzjer (nauczany w ZSZ) ma 1 kwalifikację:  

K1 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 

 

Zawód technik usług fryzjerskich (nauczany w technikum) ma 2 kwalifikacje: 

K1 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 

K2 Projektowanie fryzur  



Od … do technika budownictwa 

B 20 
(K1) 

B 16 
K1) 

 ZAWÓD 

monter 

konstrukcji 

budowlanych 

B 20 (K1) - 

Montaż 

konstrukcji 

budowlanych 

ZAWÓD 

technik 

budownictwa 

B 18 
(K1) 

ZAWÓD 

murarz-

tynkarz 

B18 (K1) 

Wykonywanie 

robót 

murarskich 

i tynkarskich 

ZAWÓD 

betoniarz-

zbrojarz 

B 16 (K1) - 

Wykonywanie 

robót 

zbrojarskich 

i betoniarskich 

K2 - B.33. 
Organizacja 

i kontrolowanie 
robót 

budowlanych 

K – 3 B.30. 
Sporządzanie 

kosztorysów oraz 
przygotowywanie 

dokumentacji 
przetargowej 

lub K 
1 B 20 

K 1B 
18 lub 

K 1 -B 
16 lub 



     MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI 
W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA 
OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA 
ZAWODOWEGO - przykład 

 

  k3 

k1 

k2 



Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa  
po potwierdzeniu kwalifikacji B.20. Montaż konstrukcji budowlanych albo B.18. 
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich 
i betoniarskich oraz B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. 
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej  

może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik drogownictwa po 
potwierdzeniu dodatkowo B.2. Wykonywanie robót drogowych i B.32. Organizacja robót 
związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych  

lub w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych po potwierdzeniu dodatkowo 
kwalifikacji B.14. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i B.28. 
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych i B.29. 
Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych. 



Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych 
pracowników w zakresie danego zawodu jest prowadzony 
przez ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego. 

Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych 
pracowników realizuje zajęcia w wymiarze odpowiednim do 

zakresu dokształcania teoretycznego, na które został 
skierowany młodociany pracownik. 

Liczba młodocianych pracowników uczestniczących w 
turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych 

pracowników organizowanym przez publiczny ośrodek 
wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego 
liczba młodocianych pracowników uczestniczących w 

turnusie może być mniejsza niż 20. 



SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

szkoła 
podstawowa 

(kl. VI) 

gimnazjum 
(3 lata)  

liceum 
ogólnokształcące 

(3 lata)  

Szkoła policealna  
dla osób posiadających 
wykształcenie średnie 

W klasie VI SP  
dla dorosłych  

do 31.08. 2014 stosuje 
się dotychczasowe  

rozporządzenie 



szkoła dla dorosłych –szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum, 
liceum ogólnokształcące, szkoła policealna, w których stosuje 
się odrębną organizację kształcenia i do których są 
przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat  
w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły; 

kształcenie ustawiczne – kształcenie w szkołach dla dorosłych, 
a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności  
i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych  
przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny 



KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH 
FORMY POZASZKOLNE 

KWALIFIKACYJNE 
KURSY ZAWODOWE 

KURS  
UMIEJĘTNOŚCI 
ZAWODOWYCH 

KURS  
KOMPETENCJI 

OGÓLNYCH 

 Kurs, inny niż wymienione wyżej , 
umożliwiający uzyskiwanie i 

uzupełnianie wiedzy, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych. 



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 
lipca 2012 r. 

w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej 
szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 
albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła 

gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie 
na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. z dnia 26 lipca 2012 r.) 



• § 1. 1. Do publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum dla dorosłych można przyjąć 
osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli 
osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum 
 dla dzieci i młodzieży. 

• 2. Do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych można przyjąć osobę, która 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma 
opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie 
utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży. 

• § 2. Do publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej  
dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 15 łat, jeżeli osoba ta przebywa w zakładzie karnym 
lub areszcie śledczym. 

• § 3. Przypadki, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć uczestnika 
Ochotniczego Hufca Pracy, który najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
ukończył 15 lat, określa art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.3)). 

• § 4. Osoba, która ukończyła gimnazjum oraz; 
• 1)   ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub 

znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo 
uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania 
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub 
2)   przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich 

• -  może realizować obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. 
 

http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc
http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc
http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc
http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc
http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc
http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc
http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc
http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc
http://abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc


EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE 

• Egzaminy eksternistyczne – egzaminy przeprowadzane z zakresu 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach 
nauczania: 

• szkoły podstawowej dla dorosłych,  

• gimnazjum dla dorosłych 

• liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 

•  a także egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych  
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły 
zawodowej. 

• Egzaminy eksternistyczne zawodowe – egzamin potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji 



• Do egzaminu eksternistycznego zawodowego dopuszcza się osobę, która: 

• 1) ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową oraz 

• 2) co najmniej dwa lata kształciła się lub pracowała, w zawodzie, w którym 
wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 
zawodowego. 

 

 

• Egzaminy eksternistyczne organizuje Okręgowa Komisja  Egzaminacyjna 

 

 

 



Wybrane akty prawne 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 22 lutego 2012 r., poz. 204) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012 r., poz. 977) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r., poz.  184) 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 , poz. 186, 1152) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów 
eksternistycznych (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r., poz. 188) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007, nr 83, poz. 562, ze zm.) 

 

Stan prawny: 9 marca 2013 r. 

 


