
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA-TWÓJ WYBÓR 
   Postaram się doradzić, czym warto się kierować przy wyborze kierunku i szkoły, a także wyjaśnić, 
czym się charakteryzują ze względu na ich kategorie. 

Jakie typy szkół możesz wybrać i czym one   
różnią się między sobą? 

  Szkoły ponadpodstawowe to licea, technika                          
i szkoły branżowe, czyli zawodówki. Zacznijmy 
od liceum ogólnokształcącego. Szkoła ta ma na 
celu przygotować nas solidnie do zdania 
matury. Często osoby kończące podstawówkę 
nie wiedzą tak naprawdę, w jakim kierunku 
podążać i jaki w przyszłości chcą wykonywać 
zawód. Daje nam więc ona 4 lata 
dodatkowego czasu do namysłu nad nasza 
przyszłością. Oczywiście podkreślę, że osoby 
decydujące się na liceum zakładają 
kontynuację edukacji na studiach, ponieważ 
po tej szkole nie mamy zawodu, a tylko 
przepustkę do dalszej nauki. W większości 
liceów dostępne są szerokie programy 
nauczania połączone z licznymi zajęciami 
dodatkowymi. Dzięki temu mamy możliwość 
zdobycia szerokiej wiedzy ogólnej i dalszego 
rozwijania się w dowolnym kierunku. 
Przejdźmy do technikum. W tej szkole 
będziesz uczyć się przez 5 lat. Oprócz 
przedmiotów ogólnokształcących dojdą 
również zajęcia zawodowe. Po ukończeniu 
technikum zdaje się maturę oraz egzamin 
zawodowy, po którym uzyskujemy tytuł 
technika. Kończąc technikum, możesz podjąć 
pracę, zarabiać, a jak zechcesz-masz otwartą 
drogę, by skończyć studia, choćby zaocznie. Po 
szkole branżowej I stopnia, która trwa 3 lata, 
od razu możesz podjąć pracę.  Z pomocą w 
wypracowaniu umiejętności zawodowych 
przychodzą tzw. praktyki, odbywające się 
nawet kilka dni w tygodniu w specjalnych 
salach lub zakładach. Niektóre firmy, w zamian 
za odbyte praktyki, oferują wynagrodzenie 
pieniężne. Kończąc szkołę, masz wyuczony 
zawód, jednak nadal pozostajesz bez 
możliwości zdania matury i pójścia na studia. 
Warto jest również rozważyć kontynuację 
nauki w zawodówce II stopnia, która trwa dwa 
lata. Dodatkowo ważnym elementem szkoły 
branżowej II stopnia jest możliwość 
przystąpienia do  egzaminu maturalnego, 

dzięki czemu później można rozpocząć naukę 
na studiach. 

Czym kierować się, wybierając szkołę 
ponadpodstawową? 

Pomyśl o tym, co lubisz, jak działasz, co Cię 
interesuje, a co relaksuje. Porozmawiaj także z 
bliskimi osobami, które Cię dobrze znają, z 
rodziną, wychowawcą, przyjaciółką bądź 
przyjacielem, pedagogiem lub psychologiem 
szkolnym. Wybierając odpowiednią dla Ciebie 
szkołę, weź pod uwagę przede wszystkim 
Twoje zainteresowania, to one będą 
odgrywały ważną rolę. Szukaj szkoły, która 
może Ci pomóc w ich rozwijaniu. Jeśli 
interesujesz się np. mechaniką samochodową 
czy gotowaniem, świetnie możesz rozwijać je 
w szkole branżowej. Podstawą jest również 
samodzielna decyzja. To Ty decydujesz, dokąd 
pójdziesz. Pamiętaj, by nie sugerować się tym, 
gdzie idą Twoi przyjaciele. Przy wyborze szkoły 
weź też pod uwagę swój temperament i 
charakter. Jeśli nie lubisz się uczyć, na pewno 
nie wybierzesz liceum, ponieważ zmęczyłoby 
Cię wkuwanie ogólnych przedmiotów przez 
kolejne lata. Gdy lubisz zmiany i jesteś 
ruchliwy, zastanów się nad szkołą branżową 
lub technikum, gdzie będą różnorodne 
przedmioty i zajęcia praktyczne. 

            

                                          Milena Kumańska            



SZKOŁA PONADPODSTAWOWA-TWÓJ WYBÓR 
   Postaram się doradzić, czym warto się kierować przy wyborze kierunku i szkoły, a także wyjaśnić, 
czym się charakteryzują ze względu na ich kategorie. 

                                                
 

 

  

 
 
 
 
   


