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Rodzic jako doradca swojego dziecka przy 
wyborze szkoły ponadgimnazjalnej/  

ponadpodstawowej 
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Kto i co ma największy wpływ na edukacyjne  
i zawodowe wybory uczniów 

 
• rodzice oraz tradycje rodzinne 

• grupa rówieśnicza, znajomi i koledzy młodego człowieka 

• nauczyciele 

• wiedza czerpana z Internetu 

Źródło: Badania prowadzone przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej  
i Ustawicznej w roku 2011 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach 
projektu „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu 
informacji edukacyjno-zawodowej”. 
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Dobry wybór zawodu/szkoły to proces 

• Warto, aby był zgodny z zainteresowaniami, 

predyspozycjami, znajomością swoich mocnych stron  

i ograniczeń … 

• podjęty z uwzględnieniem znajomości rynku pracy  

i oferty edukacyjnej 
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Rozwój zawodowy człowieka 
Koncepcja rozwoju zawodowego wg. Donalda Supera 
• II Stadium eksploracji (~15-24 rok życia) 
• Badanie samego siebie, przymierzanie różnych ról do siebie 

i ich wypróbowywanie. Występują tutaj następujące 
podokresy: 
– Próbowania (15-17 rok życia) – dokonuje się próba wyboru zawodu 

na wspólnej bazie zainteresowań, zdolności, wartości i korzyści. 
– Przejściowy (18-21 rok życia) – odgrywa tutaj rolę ocena 

rzeczywistości, pojęcie swego "ja" kształtuje się na podstawie 
pierwszych doświadczeń zdobywanych w trakcie nauki zawodu,  
czy rozpoczynania pracy zawodowej. 

– Próby (22-24 rok życia) – w tym podokresie jednostka rozpoczyna 
pracę, którą wypróbowuje jako pracę stałą. 
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Kto może wspomóc rodziców i nauczycieli? 

• Doradca zawodowy, który jest specjalistą  

od rozpoznania predyspozycji, wspiera 

młodzież i dorosłych w wyborze drogi 

kształcenia i zawodu. 
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Ścieżki kształcenia  
• Ścieżka edukacyjna wybierana jest w ramach 

indywidualnego „projektu życiowego”. 
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Planowanie drogi edukacyjnej 

• Planowanie przyszłości dziecka powinno 

odbywać się w czterech etapach: 
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Etap pierwszy – poznanie siebie 

• Poznanie własnych zasobów: 

• zainteresowań 

• umiejętności 

• uzdolnień 

• ocena stanu zdrowia 
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Etap drugi – poznanie świata zawodów i rynek pracy  

• Informacje o zawodach, kwalifikacjach 

• Znaczenie pracy w życiu człowieka 

• Trendy zachodzące we współczesnym świecie 
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Etap trzeci – rynek edukacyjny i uczenie się  
przez całe życie 

• Oferta szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych 

• Kryteria rekrutacyjne 

• System edukacji formalnej, pozaformalnej  

i nieformalnej 

• Uczenie się przez całe życie 
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Etap czwarty – planowanie własnego rozwoju  

i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych 
 

• Określenie celów i planów edukacyjno-zawodowych  

z uwzględnieniem własnych zasobów 

• Planowanie  ścieżki edukacyjno-zawodowej  

z uwzględnieniem konsekwencji podjętych wyborów 

• Osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki 

edukacyjno-zawodowej 
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Zmiany w systemie edukacji  
od roku szkolnego 2017/2018 

• USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

wprowadziła zasadnicze zmiany m.in.:  

– 6-letnich szkoły podstawowe                  8-letnie szkoły podstawowe  

– 3-letnie gimnazja                  wygaszanie szkół 

– 3-letnie licea ogólnokształcące                 4-letnie licea ogólnokształcące  

– 4-letnie technika                 5-letnie technika  

– 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe               3-letnie branżowe szkoły I stopnia  

–             2-letnie branżowe szkoły II stopnia  
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Przedszkole 
 

Szkoła podstawowa 
6 lat nauki 

        

Liceum*  

ogólnokształcące 
3 lata nauki  

 

Technikum * 
4 lata nauki  

(egzaminy potwierdzające 

kwalifikacje zawodowe) 

  

   

  Branżowa szkoła  

I stopnia * (od IX 2017)  

 3 lata nauki  ( egzaminy 

potwierdzające  

kwalifikacje zawodowe)  

 

M      a      t       u      r      a * 

    Szkoła wyższa * 

Liceum *  

ogólnokształcące 
dla dorosłych 

Szkoła policealna * 

Szkoła policealna* 

   Szkoła policealna * 

       Branżowa 

szkoła II stopnia  
2 lata nauki (od IX 2020) 

 

  Szkoła policealna* 

 
*Kwalifikacyjne  

kursy zawodowe 
 

Gimnazjum 
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Przedszkole 
 

Szkoła podstawowa 
8 lat nauki 

        

Liceum*  

ogólnokształcące 
4 lata nauki (od IX 2019) 

 

Technikum * 
5 lat nauki (od IX 2019) 
(egzaminy potwierdzające 

kwalifikacje zawodowe) 

  

   

  Branżowa szkoła  

I stopnia * (od IX 2017)  

 3 lata nauki  ( egzaminy 

potwierdzające  

kwalifikacje zawodowe)  

 

M      a      t       u      r      a * 

    Szkoła wyższa * 

Liceum *  

ogólnokształcące 
dla dorosłych 

Szkoła policealna * 

Szkoła policealna* 

   Szkoła policealna * 

       Branżowa 

szkoła II stopnia  
2 lata nauki (od IX 2020) 

 

  Szkoła policealna* 

 
*Kwalifikacyjne  

kursy zawodowe 
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Co po gimnazjum? 

• uczeń może wybrać: 

– trzyletnie liceum 

ogólnokształcące 

– czteroletnie technikum  

– trzyletnią branżową szkołę  

I stopnia 

 

Co po szkole podstawowej? 

• uczeń może wybrać: 

– czteroletnie liceum 

ogólnokształcące 

– pięcioletnie technikum  

– trzyletnią branżową szkołę  

I stopnia 
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Liceum Ogólnokształcące 

• Trzyletnie/czteroletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie 

umożliwia: 

• uzyskanie świadectwa szkoły średniej, 

• uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego 
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Technikum 

• Czteroletnie/pięcioletnie technikum, którego ukończenie 

umożliwia uzyskanie: 

• dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,  

a także  

• uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 

• dyplom można odebrać z suplementem Europass, prezentującym  

umiejętności zawodowe i kompetencje  

w sposób czytelny w całej Unii Europejskiej 
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Szkoła Branżowa I stopnia 

• Trzyletnia szkoła branżowa I stopnia, której ukończenie umożliwia 

uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  

po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje  

w danym zawodzie. 

• Po ukończeniu szkoły zawodowej możliwość dalszego kształcenia  

w  dwuletniej Szkole Branżowej II stopnia lub w liceum dla dorosłych. 
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Szkoła policealna 

• szkoła policealna: 

• jest skierowana do osób posiadających wykształcenie  średnie  

(nie jest wymagana matura),  

• nauka trwa od roku - nie dłużej niż  2,5 roku, 

• umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje  

zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje  

w danym zawodzie 
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• Kelner 
• Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
• Technik hotelarstwa 
• Technik technologii żywności 
• Technik obsługi turystycznej 
• Technik ekonomista 
• Technik handlowiec 
• Technik organizacji reklamy 

 
 
 

• Technik eksploatacji portów  
i terminali 

• Technik lotniskowych służb 
operacyjnych 

• Technik automatyk – od 2018 
• Technik agrobiznesu – od 2018 
• Technik logistyk 
• Technik spedytor 

      Cukiernik – BS I 

      Kucharz – BS I 

      Sprzedawca – BS I 

 

Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły 
zawodowe  

Zawody gastronomiczne, hotelarskie, turystyczne, ekonomiczne 

Źródło: Informator  ,,Technika i branżowe szkoły I stopnia”, Biuro Edukacji m. st. Warszawy 
www.edukacja.warszawa.pl, http://informator.brp.edu.pl/ 

 

 
 
BS I - kształcenie odbywa się w branżowej Szkole I stopnia 
 

http://www.edukacja.warszawa.pl/
http://informator.brp.edu.pl/
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Zawody branży  budowlanej 
• Technik budownictwa 
• Technik inżynierii sanitarnej  
• Monter zabudowy i robót wykończeniowych  

w budownictwie – BS1 
• Technik renowacji elementów architektury 

- od 2018 
Zawody branży samochodowej 
• Technik pojazdów samochodowych 
• Lakiernik – BS I 
• Elektromechanik pojazdów samochodowych 

– BS I 
• Mechanik pojazdów samochodowych  BS I 
• Mechanik motocyklowy – BS I 
• Blacharz samochodowy – BS I 
• Kierowca mechanik – BS I 

 
 
 
 
 
 

Zawody elektryczne, elektroniczne, mechaniczne, 
informatyczne 
• Technik elektryk 
• Technik elektroenergetyk transportu szynowego 
• Technik elektronik 
• Technik informatyk 
• Technik mechatronik 
• Technik teleinformatyk 
• Technik energetyk 
• Technik telekomunikacji 
• Technik szerokopasmowej komunikacji 

elektronicznej 
• Technik urządzeń dźwigowych 

Elektryk – BS I 
• Elektronik– BS I 
• Elektromechanik – BS I 
• Elektronik – BS I  
• Mechatronik – BS I  
• Monter sieci telekomunikacyjnych- BS I 

 

Zawody, w których kształcą warszawskie 
szkoły zawodowe  
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Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły 
zawodowe Zawody innych branż:  

 
• Technik fotografii i multimediów  
• Technik analityk 
• Technik architektury krajobrazu 
• Technik awionik 
• Technik chłodnictwa  

i klimatyzacji 
• Technik budowy dróg  
• Technik gazownictwa 
• Technik geodeta 
• Technik geolog 
• Technik księgarstwa 
• Technik mechanik lotniczy 
• Technik ochrony środowiska 
• Technik ogrodnik 
• Technik optyk 

 

     
• Technik procesów drukowania 
• Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  
• Technik przemysłu mody 
• Technik technologii drewna 
• Technik usług fryzjerskich 
• Technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej 
• Technik weterynarii 
• Technik realizacji nagrań  

i nagłośnień 

• Ogrodnik – BS1 

•  Fotograf – BS1 

•  Drukarz – BS1 

•  Fryzjer – BS1 

•  Złotnik – jubiler – BS1 

• Optyk - mechanik – BS1 
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• Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest  egzaminem 

zewnętrznym. 

• W zawodach, których kształcenie odbywa się w branżowej szkole  

I stopnia  wyodrębniono tylko jedną kwalifikację w zawodzie 

• W zawodach, których kształcenie odbywa się w technikum  

lub szkole policealnej wyodrębnioną jedną lub dwie kwalifikacje  
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•  W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie  

jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo 

zdobycia tej kwalifikacji. 

• Po zdaniu wszystkich kwalifikacji wymaganych  

w danym zawodzie otrzyma dyplom. 
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Źródło: Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego 

Mirosław Górczyński, Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga  ORE, Warszawa 2017  
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Źródło: Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego 

Mirosław Górczyński, Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga  ORE, Warszawa 2017  
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Źródło: Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego 

Mirosław Górczyński, Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga  ORE, Warszawa 2017  
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Źródło: Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego 

Mirosław Górczyński, Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga  ORE, Warszawa 2017  
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    Ranking  warszawskich techników 2018   

 

1. Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT 
nr 1- m.in. mechatronik 
2. Tech. Geol.-Geod.-Drog. im. St. – Kluźniaka m.in. 
technik geodeta, technik geolog, technik  
drogownictwa 
3. Technikum nr 27 im. prof. J. Zawadzkiego – m.in. 
technik analityk, technik usług fryzjerskich 
4. Technikum Ekonomiczne nr 1 w ZSLiE nr 1-m.in. 
technik ekonomista i technik logistyk  
5. Technikum Architektoniczno –Budowlane 
im. St. Noakowskiego – m.in. technik 
budownictwa, technik urządzeń sanitarnych 
 
  

6. Niepubliczne Technikum Usługowe ZDZ – m.in. 
technik żywienia i usług gastronomicz., technik 
realizacji nagrań i nagłośnień 
7. Technikum Elektroniczne nr 3 w ZSEiL  
m.in. technik elektronik,  technik teleinformat., 
technik elektryk, technik informatyk 
8. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie  
nr 1 w ZSG- m.in. technik hotelarstwa, technik  
żywienia i usług gastronomicz., kelner 
9. Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego 
m.in. technik ekonomista, technik obsługi 
turystycznej 
10. Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego 
– m.in. technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik 
organizacji reklamy 
 

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów:  

 sukcesy szkoły w olimpiadach,  

 wyniki matury z przedmiotów 
obowiązkowych,   

 
Źródło: www.perspektywy.pl  

 wyniki matury z przedmiotów 
dodatkowych, 

 wyniki  egzaminu zawodowego 
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    Ranking liceów warszawskich 2018  
 

1. XIV LO im. St. Staszica 
2. II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego  
3. VIII Liceum Ogólnokształcące  
im. Władysława IV 
4. LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
5. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego 
6. 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy 
7. LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza 
8. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej 
  
  

 

9. XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika 
10. V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego 
11. Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" 
12. "Żagle" LO Stowarzyszenia Sternik 
13. XVII LO z Oddz. Dwujęz. im. A. F. Modrzewskiego 
14. XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego 
15. XV LO Dwujęzyczne im. Narcyzy Żmichowskiej 
16. VI LO im. T. Reytana 
 

 

Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów:  

 sukcesy szkoły w olimpiadach,  

 wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, 

 wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. 

Źródło: www.perspektywy.pl  
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Co po liceum ogólnokształcącym? 

• Zanim podejmiecie Państwo razem z dzieckiem 

decyzję o dłuższej drodze kształcenia powinniście 

odpowiedzieć m.in. na takie pytania: 
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Co po liceum ogólnokształcącym? 

• Czy  jesteście Państwo przekonani co do słuszności decyzji 

o podjęciu w przyszłości przez Państwa dziecko studiów? 

• Czy wyższe wykształcenie będzie dziecku potrzebne  

do podjęcia wymarzonej  pracy? 

• Czy dziecko ma odpowiednią motywację i wytrwałość,  

by zrealizować swoje plany związane z długą drogą 

kształcenia w celu zdobycia wymarzonego zawodu? 



Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i 
Szkoleń 

 

Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa 

Co po liceum ogólnokształcącym? 

• Jeżeli tak to jest do wyboru bardzo wiele 

możliwości: 
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Co po liceum ogólnokształcącym? 

• Studia pierwszego stopnia – wykształcenie  wyższe zawodowe – trwają 3-4 lata,   tytuł 

zawodowy licencjata lub inżyniera 

• Jednolite studia magisterskie – trwają 5-6 lat, tytuł zawodowy magistra uprawniający  

do wykonywania wybranych zawodów (np. farmacja, prawo, psychologia, weterynaria, 

konserwacja i restauracja dzieł sztuk, fizjoterapia) 

       ……………………………………………………………………….. 

• Uzupełniające studia magisterskie – trwają 2 lata, tytuł zawodowy magistra (kierunek tych 

studiów może się być inny od kierunku studiów pierwszego stopnia) 

• Studia podyplomowe 

• Studia doktoranckie – można podjąć te studia po uzyskaniu tytułu magistra, stopień 

naukowy doktora ( studia te mają bardzo indywidualny charakter)  
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Grupy kierunków studiów 

• Artystyczne – scenografia, aktorstwo, architektura wnętrz 

• Ekonomiczne – finanse, rachunkowość  

• Filologie i językoznawstwo – filologia angielska polska 

• Humanistyczne – filozofia, archeologia 

• Informatyczne – teleinformatyka, matematyka z informatyką 

• Prawo i administracja – prawo i zarządzanie, gospodarka  
i administracja publiczna 

• Przyrodnicze, biologiczne – biochemia, biotechnologia, geologia 

• Teologiczne – etyka, teologia 

• Turystyka – turystyka i rekreacja  ,krajoznawstwo  

• Wychowanie fizyczne – sport, wychowanie fizyczne 

• Komunikacja, media – komunikacja europejska 
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Grupy kierunków studiów 

• Pedagogika, edukacja – pedagogika specjalna, logopedia 

• Nauki społeczne, politologia – europeistyka, nauki społeczne 

• Nauki o żywieniu i żywności – dietetyka, technologia żywności 

• Medyczne i nauki o zdrowiu – fizjoterapia, farmacja 

• Techniczne – automatyka i robotyka, budownictwo, energetyka 

• Kulturoznawstwo – orientalistyka, studia wschodnie 

• Rolnicze – rolnictwo, ogrodnictwo 

• Ścisłe – chemia, fizyka, astronomia 
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Najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce w 2017r.  
 

• Informatyka – 42 tys. osób 

• Zarządzanie – 24 tys.  

• Psychologia – 20 tys. 

• Ekonomia – 17,9 tys. 

• Prawo – 17,8 tys. 

 

Najbardziej oblegane kierunki w Polsce w 2017 r. 
 

• Inżynieria i analiza danych - ponad 54 kandydatów na jedno miejsce 

• Zarządzanie inżynierskie – 19,4 kandydata na jedno miejsce; 

• Chemia i toksykologia sądowa – 18,9; 

• Kierunki lekarskie – 16,7 (dane dotyczące uczelni nadzorowanych przez MNiSW); 

• Filologia norweska – 14,5. 
 
Źródło: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/znamy-wyniki-rekrutacji-na-studia-w-roku-2017-18.html 
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• Nie wszyscy muszą studiować! 

• Są też inne możliwości zdobyci zawodu! 

 

– Kwalifikacyjne kursy zawodowe 
http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-
zawodowe/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe 

 

– Szkoły policealne 
http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-
zawodowe/ksztalcenie-ustawiczne 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe
http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe
http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe
http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe
http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe
http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe
http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe
http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe
http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/ksztalcenie-ustawiczne
http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/ksztalcenie-ustawiczne
http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/ksztalcenie-ustawiczne
http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/ksztalcenie-ustawiczne
http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/ksztalcenie-ustawiczne
http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/ksztalcenie-ustawiczne
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„Nadchodzący czas, to czas 

umysłowego pracownika, który 

oprócz formalnego wykształcenia 

posiada umiejętność praktycznego 

stosowania wiedzy oraz nawyk 

nieustannego uczenia się.” 

 

                                         PETER DRUKER 

 



Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i 
Szkoleń 

 

Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa 

• Pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy 
fachowej i w 30% dzięki zdolnościom 
społecznym.  

• Traci się ją zaś w 70% z braku zdolności 
społecznych i w 30% z braku kwalifikacji 
merytorycznych. 
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Polska  Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – 

prognozy dla rynku pracy 
A. 2020 rok  poszukiwani będą specjaliści w zawodach związanych z: 

 - informatyką  
-  telekomunikacją,  
-  biotechnologią, 
-  energetyką  
-  nanotechnologią 

B.   2030 r. -  trudniej przewidzieć zmiany na rynku pracy 
      Prawdopodobnie zawody przyszłości będą związane z: 
       -  rynkiem energii odnawialnych, 

-  Medycyną  
-  rozwojem technologii 

C. Dalsza przyszłość - pojawiają się nazwy nowych pożądanych zawodów jak: 
- towarzysz osób starszych,  
- analityk cyber-miasta, 
- menedżer  ds. rozwoju sztucznej inteligencji  
- tele-chirurg.  

. 
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D. Lista TOP 10 zawodów przyszłości w Polsce 
1. Specjalista z branży IT  

2. Biotechnolog  

3.     Logistyk 

4.      Inżynier elektrotechnologii  

 5.     Lekarz / Pracownik usług medycznych 

6.      Trener / Dietetyk 

7.      Specjalista ds. finansowych / Doradca ds. finansów osobistych 

8.      Analityk big data / Data scientist 

9.      Grafik komputerowy  

10.    Pracownik naukowy 
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"Future Work Skills 2020" 

 1. Wnioskowanie 

2. Inteligencja emocjonalna 

3. Sprawność adaptacyjna 

4. Kompetencje międzykulturowe 

5. Przetwarzanie danych 

 

 

6. Praca z nowymi mediami 

7. Interdyscyplinarność 

8. Projektowanie pracy 

9. Praca w szumie 

10. Dobra współpraca  

 w wirtualu 

 

 Źródło:  "Future Work Skills 2020„ - kalifornijski Institute for the Future, Instytut 

Badawczy Uniwersytetu w Phoeniks 
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Planowana liczba miejsc  w szkołach dla absolwentów 
gimnazjum i szkoły podstawowej na rok szkolny  2019/2020 

Typ szkoły 
Liczba miejsc dla 

absolwentów                    
gimnazjum  

Liczba miejsc dla 
absolwentów SP 

Ogółem 

Liczba 
uczniów 

% 

Technikum 6364 6876 13240 30,4 

Branżowa Szkoła I 
st. 

1274 1274 2548 5,69 

Liceum 
ogólnokształcące 

13410 14670 28080 63,7 

Ogółem 
wszystkie 

21048 22820 43868 100 
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Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 
/ uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum 

Kryteria - świadectwo Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

Aktywność na rzecz innych osób 3 pkt 

Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły 
podstawowej  z wyróżnieniem 

7 pkt 

Szczególne osiągnięcia 18 pkt 

Wynik z języka polskiego  6→18 pkt, 5→17pkt, 4→14pkt,  
3→8 pkt,  2→2 pkt 

Wynik z matematyki 6→18 pkt, 5→17pkt, 4→14pkt,  
3→8 pkt,  2→2 pkt 

Wynik z I przedmiotu 6→18 pkt, 5→17pkt, 4→14pkt,  
3→8 pkt,  2→2 pkt 

Wynik z II przedmiotu 6→18 pkt, 5→17pkt, 4→14pkt,  
3→8 pkt,  2→2 pkt 

Uczniowie gimnazjum/szkoły podstawowej będą wybierać nie więcej niż 8 szkół  
UCHWAŁA NR XLV/1080/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 marca 2017 r. 
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Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 
(uczniowie gimnazjum) 

Kryteria - egzamin Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

Wynik z języka polskiego  100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z historii i wiedzy  
o społeczeństwie  

100% x 0,2 = 20 pkt 

Wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt 

Wynik  z biologii, chemii, fizyki  
i geografii  

100% x 0,2 = 20 pkt 

Wynik z  języka obcego 100% x 0,2 = 20 pkt 
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Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 
(uczniowie szkoły podstawowej) 

Kryteria - egzamin Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

Wynik z języka polskiego  100% x 0.35 = 35 pkt 

Wynik z matematyki 100% x 0.35 = 35 pkt 

Wynik z  języka obcego na poziomie 
podstawowym 

100% x 0,30 = 30 pkt 
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 Egzamin  ósmoklasisty Terminy 

Język polski 
 

15 kwietnia 2019  
godz. 9.00 

Matematyka 16 kwietnia 2019 r. 
godz. 9.00 

Język obcy nowożytny 17 kwietnia 2019 r. 
godz. 9.00 
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Egzamin  gimnazjalny Terminy 

Część humanistyczna 
 

10 kwietnia 2019 
 

• z zakresu historii i wiedzy  
o społeczeństwie   

godz. 9.00  

• z zakresu języka polskiego  godz. 11.00 

Część matematyczno-przyrodnicza  11 kwietnia 2019 r. 

• z zakresu przedmiotów przyrodniczych godz. 9.00 
 

• z zakresu matematyki godz. 11.00 

Język obcy nowożytny 12 kwietnia 2019 r. 

• na poziomie podstawowym godz. 9.00 

• na poziomie rozszerzonym godz. 11.00 
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Terminy ogłoszenia wyników egzaminów 

Egzamin ósmoklasisty 

Termin ogłoszenia 
wyników  egzaminu 
ósmoklasisty 

14 czerwca 2019 r.  

Terminy przekazania 
szkołom wyników  
i zaświadczeń 

14 czerwca 2019 r. 

Termin wydania 
zaświadczeń oraz 
informacji zdającym 

21 czerwca 2019 r. 

Egzamin gimnazjalisty 

Termin ogłoszenia 
wyników egzaminu 
gimnazjalnego 

14 czerwca 2019 r.  

Terminy 
przekazania 
szkołom wyników  
i zaświadczeń 

14 czerwca 2019 r. 

Termin wydania 
zaświadczeń oraz 
informacji zdającym 

21 czerwca 2019 r. 
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Terminy  postępowania rekrutacyjnego  

Kurator Oświaty 

1. Do końca stycznia wyznacza terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

uwzględniając ustawowe terminy dla burmistrza na czasu 

 na weryfikację oświadczeń i odwołania 

2. Do końca lutego ogłasza wykaz zawodów wiedzy, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły oraz określa miejsca uznawane za wysokie. 

 

Dyrektor szkoły 

1. Do końca lutego wyznacza terminy sprawdzianów uzdolnień kierunkowych  

lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie oraz terminy ogłoszenia ich wyników  

2. Do końca lutego podaje informację o dodatkowych przedmiotach punktowanych, 

nauczanym języku obcym w klasach dwujęzycznych i międzynarodowych oraz  

o dyscyplinie sportowej w szkołach sportowych 
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• informatory o szkołach; informator o zawodach szkolnictwa zawodowego 

• doradca zawodowy, pedagog szkolny; 

• informacje od kolegów i znajomych; 

• media: Internet (strony internetowe szkół, rankingi, fora), prasa (czasopismo 

Perspektywy), radio, TV (specjalistyczne audycje i wiadomości z rynku pracy) 

• dni otwarte szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych 

• Targi edukacyjne  - Targi Edukacyjne w PKiN Prezentacje Liceów  i Techników 

        

Źródła informacji 
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Przy dokonywaniu wyboru można skorzystać  z indywidualnych spotkań z doradcą 

zawodowym prowadzonych w: 

• Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży,  

Pl. Defilad 1,  pokój 103, e-mail: ciidm@pm.waw.pl 

godziny pracy doradców zawodowych z młodzieżą i Rodzicami  

od wtorku do piątku w godz. 16.00 – 19.00,  soboty 10.00 – 12.00   

tel. 22 656 66 48 

• Rejonowych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych 

• Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES crdz@wcies.edu.pl 

• W szkołach 

 
 

Źródła informacji 

mailto:ciidm@pm.waw.pl
mailto:crdz@wcies.edu.pl
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Pomocne adresy 

• Biuro Edukacji Urzędu m.st. 

Warszawy (oferta szkół, informator  

o szkołach zawodowych, informacja  

o wolnych miejscach)  

www.edukacja.warszawa.pl 

 

• Strona systemu rekrutacji do szkół  

ponadgimnazjalnych/ 

ponadpodstawowych 

https://warszawa.edu.com.pl 

 

• Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

www.oke.waw.pl 

 

 

• informacje o zawodach, rankingi 

szkół   www.perspektywy.pl 

 

• informacje o szkołach, kształceniu 

zawodowym i ogólnym  

www.ore.edu.pl 

 

• informacje o rynku pracy 

www.barometrzawodow.pl 

 

 

http://www.edukacja.warszawa.pl/
https://warszawa.edu.com.pl/
https://warszawa.edu.com.pl/
http://www.oke.waw.pl/
http://www.perspektywy.pl/
http://www.perspektywy.pl/
http://www.ore.edu.pl/
http://www.barometrzawodow.pl/
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Pomocne adresy 

• Centrum Rozwoju Doradztwa 

Zawodowego przy  WCIES  

www.crdz.wcies.edu.pl 

 

• Informacje o uczelniach, 

kierunkach studiów   

www.uczelnie.info.pl 

 

• Informacje o kierunkach studiów 

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl 

 

 

• Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu  

i Zarządzaniu Karierą Zawodową oraz 

Ogólnopolski Tydzień Kariery 

• www.sdsiz.com.pl 

 

• Mobilne Centra Informacji Zawodowej 

OHP – www.ohp.pl 

 

• Informacja o zawodach rynku pracy 

http://psz.praca.gov.pl/rynek-

pracy/bazy-danych/doradca-2000 

 

 

 

 

 

http://www.crdz.wcies.edu.pl/
http://www.uczelnie.info.pl/
http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl/
http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl/
http://www.sdsiz.com.pl/
http://www.ohp.pl/
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/doradca-2000
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/doradca-2000
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/doradca-2000
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/doradca-2000
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/doradca-2000
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/doradca-2000
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/doradca-2000
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/doradca-2000
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Edukacja on-line 

• https://www.khanacademy.org 

• https://pl.khanacademy.org 

• http://www.edukacjaprzyszlosci.pl 

• http://pistacja.tv/ 
 
 

• http://ocw.mit.edu/index.htm 

• http://www.openculture.com 

• https://www.coursera.org 

• https://www.futurelearn.com 
https://www.edx.org 
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    Wspierajcie dzieci w podjęciu właściwej decyzji – trafnego 

wyboru szkoły 

                       Życzymy powodzenia! 

 

Opracowanie: Warszawski Zespół ds. Doradztwa Zawodowego 

oraz Zespół Mobilnych Doradców Zawodowych 

 

Drodzy Rodzice! 


