W r a c a m d o P o l s k i ...
Szko∏a ponadgimnazjalna – cz´Êç IV

W r a c a m d o P o l s k i ...
Szko∏a ponadgimnazjalna – cz´Êç IV

„Wracam do Polski... Szko∏a ponadgimnazjalna – cz´Êç IV”
Wydawca:
OÊrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicà
02-729 Warszawa, ul. Rolna 175
tel. 22 622 37 92, 22 629 36 42
Koncepcja publikacji – Magdalena Bogus∏awska
Tekst – Ewa Pawlic-Rafa∏owska
Ilustracje – Jacek Wojtyra
Konsultacja – Joanna Ja∏osiƒska, Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz, Anna Kowalczyk, Magdalena Podobas
Nadzór merytoryczny – Marian Mahor
Korekta – Ewa Kiedio
Sk∏ad i druk:
J-PROPERTY
03-936 Warszawa, ul. Zwyci´zców 20 lok. 2
tel. 22 810 26 04
Publikacja bezp∏atna
© Wszelkie prawa zastrze˝one. Przedruk, kopiowanie i udost´pnianie materia∏ów w cz´Êci lub w ca∏oÊci
z wy∏àczeniem u˝ycia w niezarobkowych celach edukacyjnych jedynie za zgodà wydawcy.

Publikacja OÊrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicà
realizowana w ramach projektu Otwarta Szko∏a – System Wsparcia Uczniów Migrujàcych
wspó∏finansowanego ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego

Przewodnik po polskich szko∏ach

Wst´p
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Oddajemy do Waszych ràk IV cz´Êç przewodnika „Wracam do Polski”. Jest to publikacja
przeznaczona dla uczniów, którzy po powrocie z zagranicy pragnà rozpoczàç lub kontynuowaç
nauk´ w polskiej szkole ponadgimnazjalnej. Ma byç pomocna dla wszystkich tych, którzy
z powodu wyjazdu za granic´ przerwali nauk´ w szkole lub którzy nigdy nie mieli kontaktu
z polskim systemem edukacji. Przydatne informacje znajdà w niej nie tylko uczniowie, lecz
tak˝e rodzice i opiekunowie, przed którymi w wi´kszoÊci stanie koniecznoÊç uregulowania sytuacji szkolnej nastoletniego syna lub córki.
Zwracamy uwag´, ˝e Przewodnik odzwierciedla stan prawny na dzieƒ 30 kwietnia 2012 r.
i nie jest wyczerpujàcym zbiorem informacji. Porusza i sygnalizuje tylko najistotniejsze kwestie
wa˝ne dla przysz∏ych uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych i ich rodziców oraz ma za zadanie
byç dla nich wsparciem. W celu uzyskania dodatkowej wiedzy, nale˝y zwróciç si´ do doradców
zatrudnionych w ramach Projektu „Otwarta szko∏a” (kontakt: www.powroty.otwartaszkola.pl).
Wszystkie obowiàzujàce akty prawne oraz inne informacje znajdujà si´ na stronie Ministerstwa
Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
˚yczymy wszystkim mi∏ej lektury, zaÊ uczniom – wielu sukcesów w polskiej szkole, a ich rodzicom – by byli dumni ze swych dzieci.
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U progu doros∏oÊci... szko∏a ponadgimnazjalna
Hej! Mam na imi´ Kuba. Dwa lata temu wróci∏em z rodzinà do Polski po wieloletnim pobycie
poza jej granicami. Mój m∏odszy brat – Bartek – rozpoczà∏ nauk´ w gimnazjum, a ja stanà∏em przed wyborem szko∏y ponadgimnazjalnej. To by∏o dla mnie du˝e wyzwanie. Mówiono mi,
˝e to jedna z najwa˝niejszych decyzji majàcych wp∏yw na mojà przysz∏oÊç. I chocia˝ nie
bardzo wyobra˝a∏em sobie, co b´dzie za dziesi´ç lat, wiedzia∏em, ˝e powinienem podjàç jà
samodzielnie. Przecie˝ dotyczy∏a mojego ˝ycia. Zadawa∏em sobie pytania: w której szkole
sobie poradz´ i czy spe∏ni ona moje oczekiwania?
Niewiele wiedzia∏em o ofercie, z której mia∏em wybieraç, dlatego zaczà∏em zbieraç informacje o typach szkó∏, kierunkach kszta∏cenia, a tak˝e wymaganiach szkó∏. Majàc szesnaÊcie lat, trudno mi by∏o znaleêç najlepszà dla siebie ofert´, pyta∏em wi´c o rad´ rodziców, przyjació∏, a tak˝e znajomych, których darzy∏em zaufaniem (i oczywiÊcie mieli wiedz´ na temat szko∏y). Ich rady i sugestie bardzo mi pomog∏y w samodzielnym podj´ciu
ostatecznej decyzji.
Od dwóch lat chodz´ do „ogólniaka” (to potoczna nazwa liceum ogólnokszta∏càcego).
Dokonanie wyboru szko∏y by∏oby dla mnie dzisiaj o wiele ∏atwiejsze. Dlaczego? Przeszed∏em
ju˝ t´ drog´, którà Ty rozpoczynasz.
JeÊli nale˝ysz do nastolatków stojàcych przed podj´ciem takiej decyzji, mo˝e warto, abyÊ
skorzysta∏ z mojego doÊwiadczenia.
Mam nadziej´, ˝e zawarte tu informacje o szko∏ach ponadgimnazjalnych, a tak˝e odpowiedzi na pytania, które zadawa∏em sobie, zanim zdecydowa∏em si´ na „ogólniak”, pomogà Ci
dokonaç wyboru najlepszej dla Ciebie szko∏y. Ostateczna decyzja nale˝y do Ciebie.

ZANIM PODEJMIESZ DECYZJ¢...
●
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Masz pe∏nà swobod´ w wyborze szko∏y i nie musisz wybieraç szko∏y w okolicy, w której
mieszkasz.

Przewodnik po polskich szko∏ach

Wa˝ne! Zmiany w szko∏ach od 1 wrzeÊnia 2012 r.
- Rozpoczyna si´ wygaszanie niektórych szkó∏. Wygaszanie polegaç b´dzie na stopniowej likwidacji
szkó∏, przy jednoczesnym umo˝liwieniu uczniom tych szkó∏ ich ukoƒczenia. Z dniem 1 wrzeÊnia
2012 r. likwiduje si´ klas´ pierwszà, a w latach nast´pnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla m∏odzie˝y, dwuletniego uzupe∏niajàcego liceum ogólnokszta∏càcego dla m∏odzie˝y oraz trzyletniego technikum uzupe∏niajàcego dla m∏odzie˝y.
- Do szkó∏ ponadgimnazjalnych wchodzi nowa podstawa programowa (podstawa programowa to
rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej, które okreÊla, co uczeƒ ma umieç po zakoƒczeniu
etapu kszta∏cenia). Oznacza to, ˝e w roku szkolnym 2012/2013 uczniowie klas pierwszych szkó∏
ponadgimnazjalnych b´dà si´ uczyç wed∏ug „nowej” podstawy programowej, natomiast uczniowie
klas wy˝szych – wed∏ug „starej” podstawy programowej. Podstawowa ró˝nica polega na przeniesieniu cz´Êci treÊci dotychczas realizowanych w gimnazjum do pierwszej klasy szko∏y ponadgimnazjalnej oraz na sposobie zdawania egzaminów koƒcowych.
■

Liceum ogólnokszta∏càce

- czas trwania nauki
3 lata.
- charakter nauki w liceum
Szko∏a tego typu daje uczniowi szeroki zakres wiedzy ogólnej i przygotuje Ci´ do podj´cia nauki w szkole wy˝szej. Tutaj mo˝esz rozwijaç ró˝norodne zainteresowania od humanistycznych, j´zykowych po matematyczno-informatyczne oraz biologiczno-chemiczne. Po ukoƒczeniu liceum ogólnokszta∏càcego nie masz ˝adnego zawodu, ale b´dziesz dobrze przygotowany
do nauki w szkole policealnej lub pomaturalnej oraz do podj´cia studiów wy˝szych.
- przebieg nauki w szkole
Przedmioty obowiàzkowe: j´zyk polski, j´zyki obce nowo˝ytne, matematyka, wychowanie
fizyczne.
Masz mo˝liwoÊç dokonania wyboru Êcie˝ki edukacyjnej: humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej. Wybierajàc Êcie˝k´ matematyczno-przyrodniczà musisz uzupe∏niç ogólne
wykszta∏cenie z przedmiotu historia i spo∏eczeƒstwo. JeÊli wybierzesz Êcie˝k´ humanistycznà
twoim przedmiotem uzupe∏niajàcym b´dzie przyroda.
Zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. przedmioty mogà byç nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym:
5
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1) tylko w zakresie podstawowym – przedmioty: wiedza o kulturze, podstawy przedsi´biorczoÊci,
wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeƒstwa, wychowanie do ˝ycia w rodzinie, etyka;
2) w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym:
a) j´zyk polski, j´zyk obcy nowo˝ytny, matematyka, j´zyk mniejszoÊci narodowej lub etnicznej oraz j´zyk regionalny – j´zyk kaszubski; uczeƒ realizuje zakres podstawowy albo
zakres rozszerzony (wymagania szczegó∏owe dla zakresu rozszerzonego obejmujà tak˝e
wszystkie wymagania szczegó∏owe dla zakresu podstawowego);
b) historia, wiedza o spo∏eczeƒstwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka;
uczeƒ obowiàzkowo realizuje zakres podstawowy (zakres rozszerzony stanowi kontynuacj´ nauczania danego przedmiotu w zakresie podstawowym);
3) tylko w zakresie rozszerzonym – przedmioty: historia muzyki, historia sztuki, j´zyk ∏aciƒski i kultura antyczna, filozofia.
Co to znaczy przedmioty rozszerzone? Otó˝ oznacza to zwi´kszonà liczb´ godzin oraz rozszerzony program nauczania (o dodatkowe treÊci) z tego przedmiotu.
Wi´cej informacji znajdziesz w Rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta∏cenia ogólnego
w poszczególnych typach szkó∏.

- ukoƒczenie szko∏y
Uczeƒ uzyskuje Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y oraz mo˝e przystàpiç do egzaminu maturalnego. Ukoƒczenie liceum ogólnokszta∏càcego daje mo˝liwoÊç rozpocz´cia nauki w szkole policealnej lub podj´cia studiów.
Uwaga!
Pami´taj, ˝e masz mo˝liwoÊç wyboru Êcie˝ki edukacyjnej: przyrodniczo-matematycznej
lub humanistycznej – jednoczeÊnie musisz uzupe∏niç ogólne wykszta∏cenie o wiedz´
z zakresu przedmiotów nierealizowanych na poziomie rozszerzonym.
Dlatego sprawdê, czy w szkole wÊród przedmiotów rozszerzonych sà te, które Ci´ interesujà.
To ty podejmujesz decyzj´. Zapytaj o to w sekretariacie szko∏y lub tak˝e i w tym przypadku
zapoznaj si´ z Rozporzàdzeniem Ministra Edukacji z dnia 23 grudnia 2008 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta∏cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó∏.
6

Przewodnik po polskich szko∏ach
■

Technikum

- czas trwania nauki
4 lata.
- charakter nauki w technikum
W szkole tego typu oprócz przedmiotów ogólnokszta∏càcych uczniowie maja tak˝e
zaj´cia edukacyjne dotyczàce kszta∏cenia zawodowego. W trakcie nauki uczniowie odbywajà
praktyki zawodowe w celu lepszego poznania specyfiki przysz∏ej profesji.
- przebieg nauki w szkole
Przedmioty obowiàzkowe: j´zyk polski, j´zyki obce nowo˝ytne, matematyka, wychowanie fizyczne. Zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
przedmioty mogà byç nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym:
1) tylko w zakresie podstawowym – przedmioty: wiedza o kulturze, podstawy przedsi´biorczoÊci,
wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeƒstwa, wychowanie do ˝ycia w rodzinie, etyka;
2) w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym:
a) j´zyk polski, j´zyk obcy nowo˝ytny, matematyka, j´zyk mniejszoÊci narodowej lub etnicznej oraz j´zyk regionalny – j´zyk kaszubski; uczeƒ realizuje zakres podstawowy albo
zakres rozszerzony (wymagania szczegó∏owe dla zakresu rozszerzonego obejmujà tak˝e
wszystkie wymagania szczegó∏owe dla zakresu podstawowego);
b) historia, wiedza o spo∏eczeƒstwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka;
uczeƒ obowiàzkowo realizuje zakres podstawowy (zakres rozszerzony stanowi kontynuacj´ nauczania danego przedmiotu w zakresie podstawowym);
3) tylko w zakresie rozszerzonym – przedmioty: historia muzyki, historia sztuki, j´zyk ∏aciƒski i kultura antyczna, filozofia.
Uczeƒ ma obowiàzek wybraç 2 przedmioty spoÊród zaproponowanych przez szko∏´ przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym i zwiàzanych z kszta∏ceniem w okreÊlonym
zawodzie. Jednym z nich musi byç: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia.
W zdecydowanej wi´kszoÊci przypadków przedmiotem uzupe∏niajàcym dla ucznia technikum b´dzie historia i spo∏eczeƒstwo.
Wi´cej informacji znajdziesz w Rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta∏cenia ogólnego
w poszczególnych typach szkó∏.
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- ukoƒczenie szko∏y
Nauka w technikum wià˝e si´ ze zdawaniem egzaminów potwierdzajàcych kwalifikacje zawodowe.
Uczeƒ uzyskuje Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y oraz mo˝e przystàpiç do egzaminu maturalnego.
Technikum umo˝liwia uzyskanie Êwiadectwa dojrza∏oÊci po zdaniu egzaminu maturalnego
i podj´cia dalszego kszta∏cenia na studiach wy˝szych.
Je˝eli pomyÊlnie zdasz egzaminy zawodowe potwierdzajàce uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodr´bnionych w danym zawodzie oraz uzyskasz wymagany (dla okreÊlonej profesji) poziom wykszta∏cenia, otrzymasz dyplom potwierdzajàcy kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.
Uwaga!
Sprawdê, jakie wymagania psychofizyczne i przeciwskazania lekarskie obowiàzujà w danym zawodzie. Na przyk∏ad mo˝e okazaç si´, ˝e jesteÊ uczulony i uniemo˝liwia Ci to
wykonywanie pewnych prac. Uwzgl´dnij to wtedy przy wyborze swojej profesji (zawodu).
Zanim podejmiesz ostatecznà decyzj´, weê pod uwag´ potrzeby rynku pracy.
Szczegó∏owy wykaz wszystkich zawodów nauczanych szko∏ach, nazwy kwalifikacji wyodr´bnionych w zawodzie lub brak wyodr´bnienia kwalifikacji w zawodzie znajdziesz w rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
■

Zasadnicza szko∏a zawodowa

- czas trwania nauki
3 lata.
- charakter nauki w zasadniczej szkole zawodowej
Podobnie jak w technikum, uczniowie odbywajà praktyki zawodowe. O ich zakresie i liczbie
godzin zostajà powiadamiani jeszcze przed rozpocz´ciem nauki. Zasadnicza szko∏a zawodowà mo˝na ukoƒczyç otrzymujàc jedynie Êwiadectwo.
- przebieg nauki w szkole
Zgodnie z podstawà programowà kszta∏cenia ogólnego (za∏àcznik do Rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.) przedmioty nauczania z zakresu kszta∏cenia ogólnego to: j´zyk polski, j´zyk obcy nowo˝ytny (nauczany na poziomie dla poczàtku8
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jàcych lub dla kontynuujàcych nauk´), historia, wiedza o spo∏eczeƒstwie, podstawy przedsi´biorczoÊci, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeƒstwa, wychowanie do ˝ycia w rodzinie.
Wi´cej informacji znajdziesz w Rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta∏cenia ogólnego
w poszczególnych typach szkó∏.

- ukoƒczenie szko∏y
Zasadniczà szko∏´ zawodowà mo˝na ukoƒczyç, otrzymujàc jedynie Êwiadectwo.
Aby uzyskaç dyplom potwierdzajàcy kwalifikacje, nale˝y zdaç egzaminy potwierdzajàce
kwalifikacje w danym zawodzie.
Mo˝esz tak˝e kontynuowaç nauk´, poczàwszy od klasy drugiej liceum ogólnokszta∏càcego
dla doros∏ych.
Szczegó∏owy wykaz wszystkich zawodów nauczanych w szko∏ach, nazwy kwalifikacji wyodr´bnionych
w zawodzie lub brak wyodr´bnienia kwalifikacji w zawodzie znajdziesz w rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Szko∏a ponadgimnazjalna – jakà wybraç?
Dokonujàc wyboru szko∏y, powinieneÊ wziàç pod uwag´ kilka wa˝nych aspektów dotyczàcych wiedzy o sobie:
● swoje zainteresowania i mocne strony, czyli to, w czym jesteÊ naprawd´ dobry
● uzdolnienia
● osiàgane wyniki w nauce
● motywacj´ do nauki
● stan zdrowia
a tak˝e
● informacje o zawodach (dot. wymagaƒ i mo˝liwoÊci zdobycia odpowiednich kwalifikacji).
Szko∏a dobra dla Ciebie, czyli...
Szko∏a ponadgimnazjalna, która kszta∏ci na bardzo wysokim poziomie, to marzenie wielu
nastolatków (i ich rodziców!). Czy zawsze jest to dobry wybór? JeÊli mo˝esz tam rozwijaç
swoje zainteresowania, jesteÊ zdolny, pracowity i zmotywowany do nauki – to na pewno dla
Ciebie wybór idealny.
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Szko∏a ponadgimnazjalna to trzy–cztery lata nauki. JeÊli dokonasz nieprzemyÊlanego wyboru – to b´dzie dla Ciebie bardzo trudny okres.
Aby uniknàç takiej sytuacji, wybieraj szko∏´ dostosowanà do Twoich mo˝liwoÊci, zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami.
Blisko, a mo˝e troch´ dalej
Po∏o˝enie szko∏y wzgl´dem Twojego miejsca zamieszkania to istotne kryterium. Nie mo˝e
mieç ono jednak decydujàcego wp∏ywu na Twój wybór. JeÊli szko∏a, która spe∏nia Twoje
oczekiwania, znajduje si´ w odleg∏ej cz´Êci miasta lub innej miejscowoÊci, warto dla dobrej
edukacji poÊwi´ciç czas na dojazd.

Czy mo˝na zmieniç szko∏´?
JeÊli w trakcie nauki dojdziesz do wniosku, ˝e Twój wybór by∏ b∏´dny, mo˝esz zmieniç swojà dalszà drog´ kszta∏cenia.
● Gdy chcesz przenieÊç si´ w swojej szkole do klasy, w której realizowany jest rozszerzony
program z innych przedmiotów, ni˝ mia∏eÊ, musisz poÊwi´ciç czas na nadrobienie ró˝nic
programowych.
● Wi´kszego problemu nie powinieneÊ mieç, je˝eli postanowisz przenieÊç si´ do szko∏y tego
samego typu, pod warunkiem ˝e b´dà tam wolne miejsca.
● W przypadku zmiany typu szko∏y (np. z technikum na liceum) nadrobienie ró˝nic programowych b´dzie wymaga∏o od Ciebie du˝ego wysi∏ku, gdy˝ sà one znaczne.
Jedno jest pewne, ka˝da przedstawiona zmiana drogi kszta∏cenia b´dzie wymaga∏a od Ciebie
dodatkowej niema∏ej pracy. Dlatego warto przemyÊleç wybór. Ale jeÊli Twoje zainteresowania
ulegnà zmianie i b´dziesz przekonany co do zmiany szko∏y – nie wahaj si´, wysi∏ek si´ op∏aci.

Gdzie poszukiwaç informacji o szko∏ach?
Miejsca, w których uzyskasz szczegó∏owe informacje o szko∏ach ponadgimnazjalnych
●

w Kuratorium OÊwiaty

●

w Wydzia∏ach Edukacji Urz´dów Miast, w Urz´dach Gmin i w Starostwach Powiatowych
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●

bezpoÊrednio w szko∏ach (u dyrektora szko∏y).

Rodzice, nauczyciele
Czy szukaç wsparcia? OczywiÊcie! Wybór szko∏y ponadgimnazjalnej to bardzo wa˝na decyzja, która b´dzie mia∏a wp∏yw na Twojà przysz∏oÊç. Na pewno przyda Ci si´ wsparcie rodziców, nau-czycieli, przyjació∏ i wszystkich ˝yczliwych Ci osób, które w tym wzgl´dzie majà
wi´ksze doÊwiadczenie. Korzystaj z ich rad i wskazówek. Decyzj´ podejmuj jednak samodzielnie, ale nie samotnie!
Szkolne foldery i ulotki
Ulotki i foldery mogà byç êród∏em informacji. JeÊli jakaÊ Ci´ zainteresuje – to bardzo
dobrze. Nie nale˝y jednak na jej podstawie dokonywaç wyboru szko∏y. Wprawdzie brak
jest podstaw, by szko∏om nie wierzyç, ale wiadomo... reklama rzàdzi si´ swoimi prawami.
Aby si´ nie rozczarowaç, sprawdzaj wszystkie informacje zawarte w folderze, nawet w wypadku, gdy brzmià one najbardziej wiarygodnie. Zwróç uwag´, które zaj´cia z oferty sà
bezp∏atne, a które p∏atne. Czasami ta informacja jest pomijana. Takie post´powanie przyniesie Ci tylko korzyÊç.
Znakomicie, jeÊli szko∏a ma bogatà ofert´ zaj´ç dodatkowych. Ale nie sà one najwa˝niejsze,
najwa˝niejsza jest nauka! PomyÊl, z ilu zaj´ç mo˝esz skorzystaç, gdy i tak wi´kszoÊç czasu
musisz poÊwi´ciç na przygotowanie si´ do lekcji (w dalszej perspektywie – do egzaminu
maturalnego).
Rankingi
W ostatnim czasie doÊç popularne sta∏y si´ rankingi szkó∏.
Jakich informacji dostarczajà?
Na ich podstawie uzyskujemy tylko ograniczone informacje o szkole.
Zale˝y to od przyj´tego kryterium – w jednych sà to wyniki olimpiad przedmiotowych i zawodowych, w innych – wyniki egzaminów maturalnych (kryterium coraz bardziej popularne).
Czy na podstawie wyników rankingu mo˝na wybraç odpowiednià dla siebie szko∏´?
Je˝eli jest to jedyne êród∏o informacji – na pewno nie.
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Konkretna szko∏a mo˝e byç dla jednego ucznia dobra, a dla innego z∏a. Innej potrzebuje
osoba bardzo zdolna i pracowita, a innej ktoÊ, kto do „pracusiów” nie nale˝y.
Podobnie jest z wyborem klasy. Dla przysz∏ego studenta politechniki klasa z rozszerzonà
matematykà jest idealna. Nie mo˝e tego powiedzieç osoba o zainteresowaniach humanistycznych.
Dlatego dobra szko∏a to taka, która spe∏nia potrzeby i oczekiwania konkretnego ucznia.
Uwaga!
Rozsàdnie oceniaj rankingi. Zwróç uwag´ na zastosowane kryteria. Wybór szko∏y powinien byç zgodny z Twoimi zainteresowaniami i mo˝liwoÊciami. W razie wàtpliwoÊci
skorzystaj z pomocy doradcy zawodowego (w szko∏ach lub poradni psychologiczno-pedagogicznej).
Szko∏a
Zanim udasz si´ do szko∏y warto przeczytaç informacje na stronie internetowej szko∏y.
W celu zweryfikowania informacji zdobytych z ró˝nych êróde∏ (ulotek, informatorów itp.)
koniecznie wybierz si´ do przysz∏ej szko∏y. Dzi´ki temu mo˝esz wszystko sprawdziç i zapytaç o szczegó∏y z oferty, a tak˝e poczuç klimat szko∏y (w doÊç ograniczonym stopniu, ale
b´dziesz mia∏ przynajmniej przedsmak tego, co Ci´ mo˝e czekaç, jeÊli zdecydujesz si´ na jej
wybór). Wizyt´ w szkole mo˝esz zaplanowaç podczas tzw. dni otwartych.
W czasie pobytu pytaj o wszystko, co jest dla Ciebie wa˝ne. Przecie˝ chodzi tu o Twojà
przysz∏oÊç!

Co warto sprawdziç w szkole?
Podczas wizyty w przysz∏ej szkole pytaj m.in.:
●

Jak liczne sà klasy?

●

Jakie sà warunki nauki j´zyków obcych (i przedmiotów zawodowych)?
Czy istnieje podzia∏ na grupy? JeÊli tak, jak liczne sà grupy.
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●

Czy jest dobrze wyposa˝ona sala gimnastyczna, pracownia komputerowa?

●

Czy uczniowie majà wp∏yw na ˝ycie w szkole i w jakim zakresie?
Dopytuj o samorzàd szkolny, redakcj´ gazetki szkolnej, radiow´ze∏ (jeÊli jest).

●

Czy szko∏a ma system stypendialny?

●

Czy biblioteka ma bogaty ksi´gozbiór, z którego mo˝esz korzystaç, przygotowujàc si´
do zaj´ç?

●

Czy organizowane sà ciekawe wycieczki, imprezy szkolne?
Oprócz nauki wa˝na jest te˝ rozrywka.

●

Czy w szkole jest pedagog lub psycholog?
Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e b´dziesz mia∏ du˝y problem, z którym sam sobie nie poradzisz.
W takim wypadku pomoc (z zachowaniem pe∏nej dyskrecji) pedagoga czy psychologa
mo˝e okazaç si´ niezb´dna.

●

Jakie zaj´cia dodatkowe znajdujà si´ w ofercie szko∏y?
Sprawdê, które sà p∏atne, a które bezp∏atne.

●

Czy jest sto∏ówka, szkolny barek, gdzie mo˝na zjeÊç coÊ ciep∏ego lub kupiç tanià i smacznà
kanapk´.

Rekrutacja
●

Przyj´cie do klasy pierwszej szko∏y ponadgimnazjalnej odbywa si´ w oparciu o kryteria
zawarte w Statucie Szko∏y, czyli dokumencie dotyczàcym organizacji i funkcjonowania
szko∏y. Uwzgl´dniajà one m. in.:
- oceny z j´zyka polskiego i trzech wybranych obowiàzkowych zaj´ç edukacyjnych oraz
liczb´ punktów, które mo˝na za nie uzyskaç
- osiàgni´cia ucznia
13
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- liczb´ punktów mo˝liwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego
w ostatnim roku gimnazjum na podstawie zaÊwiadczenia o szczegó∏owych wynikach
z egzaminu.
●

Termin rekrutacji i terminy sk∏adania dokumentów ustala kurator oÊwiaty.

●

W wi´kszoÊci szkó∏ odbywa si´ tzw. nabór elektroniczny.
Szko∏y gimnazjalne logujà swoich uczniów w systemie, a oni po otrzymaniu loginów i hase∏
wybierajà preferencje – czyli klas´ i szko∏´ ponadgimnazjalnà (nie wi´cej ni˝ trzy, wg ustalonej kolejnoÊci – pierwszy wybór, drugi, trzeci).
Mo˝e okazaç si´, ˝e gdy liczba osób ch´tnych do danej klasy b´dzie wi´ksza ni˝ iloÊç miejsc,
wówczas osoby z najmniejszà iloÊcià punktów zostanà automatycznie przeniesione do drugiej (lub trzeciej) preferencji. JeÊli do szko∏y gimnazjalnej chodzi∏eÊ w innym mieÊcie (kraju),
wtedy powinieneÊ osobiÊcie (wraz z rodzicami/opiekunami) zg∏osiç si´ do szko∏y ponadgimnazjalnej, do której w pierwszej kolejnoÊci chcia∏byÊ zostaç przyj´ty.
Decyzj´ o przyj´ciu Ci´ do szko∏y podejmie dyrektor, podobnie jak w przypadku rozpocz´cia przez Ciebie nauki w trakcie roku szkolnego.

●

JeÊli wybierzesz klas´ dwuj´zycznà, czyli takà, w której lekcje prowadzone sà zarówno
w j´zyku polskim jak i obcym, czeka Ci´ jeszcze egzamin z uzdolnieƒ j´zykowych (kwalifikujàcy do tej klasy) wg wewn´trznych ustaleƒ szko∏y.

●

Dyrektor szko∏y przyjmuje uczniów (którzy ucz´szczali do gimnazjów w Polsce) do klasy
pierwszej na podstawie ustaleƒ szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.
Natomiast samodzielnie podejmuje decyzj´ o przyj´ciu m.in. w przypadku, gdy uczeƒ powraca z zagranicy.

●

JeÊli ucz´szcza∏eÊ do szko∏y za granicà, zostaniesz przyj´ty do klasy programowo wy˝szej
na podstawie uzyskanego tam Êwiadectwa (zaÊwiadczenia) i ostatniego Êwiadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej.
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●

Je˝eli nie posiadasz wymaganych dokumentów, zostaniesz zakwalifikowany do odpowiedniej klasy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, którà przeprowadzi dyrektor szko∏y
(w razie potrzeby podczas rozmowy b´dzie obecny tak˝e inny nauczyciel).

●

Je˝eli Twoja znajomoÊç j´zyka polskiego uniemo˝liwia przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowa ta zostanie przeprowadzona w j´zyku obcym, którym si´ pos∏ugujesz.
Uwaga!
Koniecznie odwiedê wybranà szko∏´ lub zadzwoƒ, aby uzyskaç informacje dotyczàce
rodzaju dokumentów, które nale˝y sk∏adaç. Niektóre szko∏y posiadajà gotowe formularze, które nale˝y wype∏niç. Dlatego te˝ zanim zaczniesz kompletowaç odpowiednie
dokumenty, zapytaj o nie w sekretariacie szko∏y.

W szkole
JeÊli masz trudnoÊci w pos∏ugiwaniu si´ j´zykiem polskim (rozumienie tekstu czytanego
i wypowiedzi innych) oraz musisz uzupe∏niç ró˝nice programowe (wiadomoÊci i umiej´tnoÊci) z niektórych przedmiotów, w szkole zostanà dla Ciebie zorganizowane zaj´cia
dodatkowe.
bezp∏atne, dodatkowe zaj´cia z j´zyka polskiego
(korzystaç z nich mogà zarówno cudzoziemcy,
jak i obywatele polscy powracajàcy z zagranicy)

nie mniej ni˝ 2 godziny tygodniowo
– nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 12 miesi´cy

bezp∏atne, dodatkowe zaj´cia wyrównawcze
z przedmiotów (korzystaç z nich mogà
zarówno cudzoziemcy, jak i obywatele polscy
powracajàcy z zagranicy)

1 godzina tygodniowo z przedmiotu,
z którego masz zaleg∏oÊci (nie wi´cej
ni˝ 3 godziny w tygodniu)
– nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 12 miesi´cy
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Poza lekcjami...
W bogatej ofercie zaj´ç pozalekcyjnych ka˝dy uczeƒ znajdzie coÊ dla siebie. Mi∏oÊnicy
sportu mogà ucz´szczaç m.in. na treningi z ró˝nych dyscyplin (w zale˝noÊci od zaplecza
i mo˝liwoÊci szko∏y), m∏odzie˝ uzdolniona artystycznie – np. na zaj´cia plastyczne, muzyczne, taneczne, ko∏a recytatorskie, teatralne, filmowe. Uczniowie, których pasjonujà nauki
Êcis∏e, historia czy j´zyki obce, równie˝ znajdà w ofercie coÊ dla siebie.
JeÊli szczególnie interesuje Ci´ jakiÊ przedmiot i naprawd´ jesteÊ z niego dobry, mo˝esz
spróbowaç swoich si∏ w olimpiadach przedmiotowych.
W ofercie szkó∏ (liceów i techników) zawsze pojawia si´ propozycja zaj´ç przygotowujàcych
do egzaminu maturalnego, na których uczniowie majà mo˝liwoÊç powtórzenia i uzupe∏nienia
wiadomoÊci z ró˝nych przedmiotów.
Uwaga! Mo˝e okazaç si´, ˝e nie wszystkie zaj´cia sà bezp∏atne. Dlatego zanim podejmiesz
decyzj´ o zapisaniu si´ na nie, upewnij si´, czy trzeba za nie p∏aciç, czy te˝ nie.

Nauka... nie tylko
W liceach i technikach dla uczniów klas maturalnych ostatni rok w szkole ponadgimnazjalnej
znacznie ró˝ni si´ od poprzednich. Za kilka miesi´cy przystàpià do egzaminu maturalnego – tego najwa˝niejszego egzaminu, od którego zale˝y tak wiele... Uzyskanie dobrych wyników
oznacza dostanie si´ na wymarzony kierunek studiów. Jednak gdy egzamin maturalny zda si´
s∏abo... trzeba zmieniç plany.
Aby zapobiec takiej sytuacji, ju˝ od wrzeÊnia wielu maturzystów rozpoczyna intensywne
przygotowania do egzaminu maturalnego z wybranych przez siebie przedmiotów. Mniej zestresowani odk∏adajà powtórki na okres po studniówce.
Studniówka... to wyjàtkowy bal, który odbywa si´ w liceach i technikach na oko∏o sto dni
przed egzaminem maturalnym, najcz´Êciej w styczniu. Dlaczego sto dni? Byç mo˝e taki czas
uznano za wystarczajàcy na dok∏adne powtórzenie niezb´dnych wiadomoÊci i tym samym
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zapewnienie sobie maturalnego sukcesu, a setny dzieƒ przed egzaminem maturalnym – za
ostatni dzieƒ m∏odzieƒczej swobody i ostatniej zabawy pod kontrolà doros∏ych. Dlatego ten
bal ma niepowtarzalny klimat. Potem ju˝ tylko nauka, nauka i... egzamin maturalny.
Do niedawna studniówki by∏y organizowane tylko w szko∏ach (coraz cz´Êciej jednak maturzyÊci na ten wieczór przenoszà si´ poza jej mury).
Przygotowania do balu trwajà zazwyczaj kilka miesi´cy, ale ju˝ od wrzeÊnia, podobnie jak
egzamin maturalny, jest on cz´stym tematem rozmów maturzystów. Nic dziwnego – jaka
studniówka, taki egzamin maturalny! Wed∏ug przesàdu warunkiem dope∏niajàcym sukces
na egzaminie jest posiadanie podczas balu czerwonego elementu garderoby. Tak na wszelki
wypadek, bo jeÊli to nie pomo˝e, to na pewno nie zaszkodzi.
Tu˝ przed rozpocz´ciem balu napi´cie roÊnie. Sala zape∏nia si´. Ka˝dy chce wyglàdaç wyjàtkowo.
Pi´kne sukienki, ekstrawaganckie fryzury, modne garnitury i ten b∏ysk w oczach – robià wra˝enie.
Rozbrzmiewajà pierwsze takty poloneza – narodowego polskiego taƒca, który maturzyÊci
wytrwale çwiczyli od kilku tygodni. Ale by∏o warto. Wyglàdajà zjawiskowo.
Niezwyk∏a atmosfera udziela si´ wszystkim obecnym, zarówno maturzystom, pedagogom,
jak i rodzicom, którzy z nieukrywanym wzruszeniem obserwujà w dostojnym taƒcu swe ju˝
prawie doros∏e dzieci...
Potem oficjalne otwarcie balu przez dyrektora szko∏y i... rozpoczyna si´ zabawa.
Taneczne szaleƒstwo trwa cz´sto do rana... Fantastyczny bal! Teraz to ju˝ tylko egzamin
maturalny – uÊwiadamiajà sobie maturzyÊci.

Na zakoƒczenie szko∏y ponadgimnazjalnej
Egzamin maturalny – jest przeprowadzany raz w roku. Absolwenci zdajà go w swojej
macierzystej szkole. Egzamin maturalny nie jest obowiàzkowy. Jego brak pozbawia jednak
absolwenta szansy ubiegania si´ o kontynuowanie kszta∏cenia na wy˝szej uczelni. Im lepszy
wynik z egzaminu maturalnego, tym wi´ksze mo˝liwoÊci wyboru uczelni i kierunku.
Przyst´pujàc do egzaminu maturalnego absolwent zdaje obowiàzkowo:
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●
●
●
●

j´zyk polski (cz´Êç ustna i pisemna),
j´zyk obcy nowo˝ytny – do wyboru: angielski, francuski, hiszpaƒski, niemiecki, rosyjski
lub w∏oski (cz´Êç ustna i pisemna),
matematyk´ (cz´Êç pisemna),
j´zyk mniejszoÊci narodowej – dla absolwentów szkó∏ lub oddzia∏ów z nauczaniem j´zyka
danej mniejszoÊci narodowej (cz´Êç ustna i pisemna).

W ramach egzaminu maturalnego absolwent mo˝e wybraç do szeÊciu przedmiotów dodatkowych:
● w cz´Êci ustnej: j´zyk obcy nowo˝ytny, j´zyk mniejszoÊci etnicznej, j´zyk regionalny –
j´zyk kaszubski,
● w cz´Êci pisemnej: biologi´, chemi´, filozofi´, fizyk´ i astronomi´, geografi´, histori´ muzyki, histori´ sztuki, informatyk´, j´zyk ∏aciƒski i kultur´ antycznà, j´zyk mniejszoÊci
etnicznej, j´zyk mniejszoÊci narodowej, j´zyk obcy nowo˝ytny, j´zyk polski, j´zyk regionalny
– j´zyk kaszubski, matematyk´, wiedz´ o spo∏eczeƒstwie, wiedz´ o taƒcu.
Wybór przedmiotów dodatkowych to istotna decyzja, poniewa˝ wy˝sze uczelnie podczas
przyjmowania kandydatów na studia biorà pod uwag´ zarówno wybór przedmiotów maturalnych, jak i uzyskane wyniki z egzaminów z danych przedmiotów. Szczegó∏owe informacje
znajdziesz na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Egzamin zawodowy – dotyczy absolwentów zasadniczych szkó∏ zawodowych i techników.
Mo˝e byç przeprowadzany w ciàgu ca∏ego roku szkolnego w terminie ustalonym przez
Dyrektora Okr´gowej Komisji Egzaminacyjnej, co umo˝liwia czàstkowe potwierdzanie
kwalifikacji w toku nauki szkolnej (uczniowie techników – do egzaminu potwierdzajàcego
ostatnià kwalifikacj´ w zawodzie powinni przystàpiç nie póêniej ni˝ do koƒca lutego
w ostatnim roku nauki).
Egzamin przeprowadzany jest dla ka˝dej wyodr´bnionej w zawodzie kwalifikacji.
Sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci:
● pisemnej
● praktycznej.
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JeÊli uczeƒ nie zda∏ egzaminu, ma prawo przystàpiç do egzaminu zawodowego (lub odpowiedniej cz´Êci) w kolejnych terminach jego przeprowadzania w trakcie nauki.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu z danej kwalifikacji, zdajàcy otrzymuje Êwiadectwo potwierdzajàce kwalifikacj´ w zawodzie.
Uzyskanie Êwiadectwa o nabyciu kwalifikacji to pierwszy krok do uzyskania dyplomu potwierdzajàcego posiadanie uprawnieƒ do wykonywania danego zawodu. Dyplom otrzyma
osoba, która:
1) posiada wymagany dla danego zawodu poziom wykszta∏cenia – wykszta∏cenie zasadnicze
zawodowe lub Êrednie (wynika to stàd, ˝e technika, szko∏y zawodowe kszta∏cà w innych
zawodach);
2) zda∏a egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodr´bnionych w danym zawodzie.
Podobnie jak egzamin maturalny, egzamin zawodowy nie jest obowiàzkowy, jednak uzyskanie dyplomu potwierdzajàcego kwalifikacje zwi´ksza szanse na rynku pracy.
Po ukoƒczeniu szko∏y absolwenci b´dà mogli uzyskaç dodatkowe uprawnienia bioràc udzia∏
w kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych w formach pozaszkolnych – zdobycie nowych uprawnieƒ b´dzie mo˝liwe w czasie o wiele krótszym ni˝ w toku obecnego kszta∏cenia w szkole.
Uwaga! Szczegó∏owe informacje o wymaganiach egzaminacyjnych w poszczególnych zawodach dla zasadniczych szkó∏ zawodowych, techników i szkó∏ policealnych znajdujà na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
˚ycz´ trafnego wyboru szko∏y, w której b´dziesz móg∏ realizowaç swoje marzenia i pasje!
Powodzenia!
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Co warto wiedzieç? – wskazówki dla rodziców
Rodzicu, Twoje dziecko rozpoczyna nauk´ w nowej szkole, w nowych warunkach.
To powinieneÊ wiedzieç o edukacji w Polsce...
●

Nauka w polskich szko∏ach publicznych jest bezp∏atna.

●

Prawo do nauki w równym stopniu obejmuje obywateli polskich jak i cudzoziemców niezale˝nie od p∏ci, narodowoÊci, statusu prawnego (np. prawo do nauki ma dziecko tak˝e
w przypadku, gdy rodzice majà nieuregulowany status na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zostali pozbawieni praw obywatelskich).

●

W Polsce wszystkie kwestie zwiàzane ze szkolnictwem sà ÊciÊle uregulowane przez prawo. Obowiàzek szkolny rozpoczyna si´ z poczàtkiem roku szkolnego, w roku, w którym
dziecko koƒczy 6 lat, i trwa do ukoƒczenia gimnazjum.

●

Obowiàzek szkolny w Polsce dotyczy tak˝e cudzoziemców. Korzystajà oni z nauki w szko∏ach na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

●

Nauka jest obowiàzkowa do 18 roku ˝ycia. Po ukoƒczeniu gimnazjum obowiàzek nauki
spe∏nia si´:
- przez ucz´szczanie do publicznej lub niepublicznej szko∏y ponadgimnazjalnej. Podstawowym kryterium, pozwalajàcym rozró˝niç te dwa typy szkó∏, sà kwestie zwiàzane z ich
finansowaniem. O ile w szkole publicznej w zakresie ramowych planów nauczania nauka jest bezp∏atna, o tyle szko∏a niepubliczna czerpie Êrodki na pokrycie swej dzia∏alnoÊci przede wszystkim z czesnego*,
- przez ucz´szczanie na zaj´cia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach
publicznych i niepublicznych posiadajàcych akredytacj´, czyli potwierdzenie spe∏niania
okreÊlonych wymogów i zapewnienia wysokiej jakoÊci kszta∏cenia,

* Zasadnicze ró˝nice mi´dzy szko∏ami publicznymi i niepublicznymi wynikajà z regulacji prawnych zapisanych w Ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty z póêniejszymi zmianami.
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- przez ucz´szczanie na zaj´cia realizowane w ramach dzia∏alnoÊci oÊwiatowej prowadzonej przez osoby prawne lub osoby fizyczne, dla której osoby te uzyska∏y akredytacj´,
- przez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy.
●

Uczniowie nieb´dàcy obywatelami polskimi korzystajà z nauki i opieki w publicznych
szko∏ach ponadgimnazjalnych na warunkach dotyczàcych obywateli polskich do ukoƒczenia 18 lat lub ukoƒczenia szko∏y ponadgimnazjalnej.

●

Uczniowie, obywatele polscy, którzy ucz´szczali do szko∏y za granicà, przyjmowani sà
do klasy programowo wy˝szej w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie Êwiadectwa wydanego przez szko∏´ za granicà i ostatniego Êwiadectwa szkolnego wydanego w Polsce,
na podstawie sumy lat nauki szkolnej.

●

Uczniowie cudzoziemcy przyjmowani sà do szkó∏ publicznych na podstawie:
- Êwiadectwa lub innego dokumentu potwierdzajàcego ukoƒczenie za granicà szko∏y lub
kolejnego etapu edukacji
albo
- Êwiadectwa lub innego dokumentu wydanego przez szko∏´ za granicà, potwierdzajàcego ucz´szczanie przez cudzoziemca do szko∏y (za granicà) i wskazujàcego klas´ lub
ukoƒczony etap edukacji oraz dokumentu potwierdzajàcego sum´ lat nauki szkolnej.

●

Je˝eli cudzoziemiec nie mo˝e przed∏o˝yç dokumentów potwierdzajàcych ucz´szczanie
do szko∏y za granicà, zostaje przyj´ty do odpowiedniej klasy na podstawie rozmowy
kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez dyrektora szko∏y (w razie potrzeby z udzia∏em
nauczycieli).

●

W przypadku cudzoziemca, który nie zna j´zyka polskiego, rozmow´ kwalifikacyjnà przeprowadza si´ w j´zyku obcym, którym pos∏uguje si´ cudzoziemiec.

●

Rekrutacja i decyzja w sprawie przyj´cia ucznia do klasy wy˝szej ni˝ pierwsza szko∏y podstawowej nale˝y do dyrektora szko∏y, po zebraniu niezb´dnych dokumentów.
21

Szko∏a ponadgimnazjalna – cz´Êç IV
●

Twoje dziecko wchodzàce do polskiego systemu edukacji (zarówno obywatel polski, jak
i cudzoziemiec) ma prawo do dodatkowych zaj´ç j´zyka polskiego w wymiarze pozwalajàcym na opanowanie j´zyka w stopniu umo˝liwiajàcym mu udzia∏ w obowiàzkowych zaj´ciach edukacyjnych (w wymiarze nie ni˝szym ni˝ 2 godziny tygodniowo maksymalnie
przez okres 12 miesi´cy).

●

JeÊli dziecko realizowa∏o inny program, w celu wyrównania ró˝nic programowych z konkretnych przedmiotów mo˝e skorzystaç z (indywidualnych lub prowadzonych w ma∏ych
grupach) zaj´ç wyrównawczych z danego przedmiotu (w wymiarze 1 godziny tygodniowo).
Uwaga! ¸àczny wymiar godzin dodatkowych (z zaj´ciami j´zyka polskiego) nie mo˝e byç
wy˝szy ni˝ 5 godzin lekcyjnych tygodniowo.

●

Uczniowi udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w celu zapewnienia pe∏nego
wsparcia w zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
Z inicjatywà udzielenia pomocy mo˝e wystàpiç uczeƒ, rodzic, nauczyciel, wychowawca, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, asystent romski, pomoc nauczyciela.

●

W porozumieniu z dyrektorem oraz za zgodà organu prowadzàcego zagraniczna placówka dyplomatyczna lub konsularna albo stowarzyszenie kulturalno-oÊwiatowe danej narodowoÊci mogà organizowaç w szkole nauk´ j´zyka i kultury kraju ucznia z obywatelstwem
obcego paƒstwa.
Warunkiem uruchomienia takich zaj´ç jest zg∏oszenie w szkole podstawowej i gimnazjum
co najmniej 7 uczniów tej szko∏y z obywatelstwem danego paƒstwa, a w szkole artystycznej co najmniej 14 cudzoziemców. Zaj´cia sà organizowane w wymiarze do 5 godzin lekcyjnych tygodniowo.

●

Pomoc materialna jest udzielana uczniom szkó∏ publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó∏ publicznych dla m∏odzie˝y i doros∏ych (tak˝e s∏uchaczom publicznych kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów j´zyków obcych i kolegiów pracowników s∏u˝b
spo∏ecznych) – do czasu ukoƒczenia kszta∏cenia, nie d∏u˝ej ni˝ do ukoƒczenia 24 roku ˝ycia.
Jej celem jest zmniejszenie ró˝nic w dost´pie do edukacji wynikajàcych z trudnej sytuacji
materialnej ucznia, a tak˝e wspieranie edukacji uczniów zdolnych.
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Stypendium szkolne mo˝e byç udzielane uczniom w ró˝nych formach:
- ca∏kowitego lub cz´Êciowego pokrycia kosztów udzia∏u w zaj´ciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczajàcych poza zaj´cia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
- ca∏kowitego lub cz´Êciowego pokrycia kosztów udzia∏u w zaj´ciach edukacyjnych realizowanych poza szko∏à, np. wycieczki dydaktyczne,
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, np. zakup podr´czników szkolnych,
- ca∏kowitego lub cz´Êciowego pokrycia kosztów zwiàzanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania,
- Êwiadczenia pieni´˝nego,
Stypendium szkolne mo˝e byç udzielone w jednej lub kilku formach jednoczeÊnie.
●

Wa˝ne informacji dotyczàce np. zasad pracy szko∏y, praw i obowiàzków ucznia, zasad
oceniania, wymagaƒ, zawarte sà w dokumentach szko∏y takich jak m.in. Statut Szko∏y,
a w nim m.in. ocenianie wewnàtrzszkolne, Program Wychowawczy (dokument, który zawiera ca∏oÊciowy opis zadaƒ wychowawczych, które podejmuje dana szko∏a), Plan Pracy
Szko∏y (dokument okreÊlajàcy priorytety pracy szko∏y w danym roku szkolnym).

Porady
●

Pami´taj, ˝e wybór szko∏y, a potem pierwsze tygodnie (mo˝e nawet miesiàce) nauki dostarczà Twojemu nastolatkowi wielu emocji zwiàzanych z nowymi obowiàzkami.

●

Wspieraj swojego nastolatka w wyborze szko∏y. Pomó˝ mu w zebraniu jak najpe∏niejszej
wiedzy o potencjalnych szko∏ach, ˝eby móg∏ dokonaç w∏aÊciwego wyboru. Zanim podejmie
decyzj´, uwa˝nie wspólnie przeanalizujcie ofert´ interesujàcych was szkó∏. Podpowiadaj
najlepsze Twoim zdaniem rozwiàzania. Zach´caj swojego nastolatka do odwiedzenia szko∏y podczas tzw. dni otwartych. Pami´taj jednak, by nie wybieraç szko∏y za dziecko. Ostatecznà decyzj´ nastolatek powinien podjàç samodzielnie.

●

JeÊli Twój nastolatek dojdzie do wniosku, ˝e dokona∏ b∏´dnego wyboru – nie ma powodu
do dramatyzowania. Nale˝y wtedy wyjaÊniç dziecku, jak ten b∏àd mo˝e naprawiç.
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●

W razie narastajàcych k∏opotów skontaktuj si´ z wychowawcà/pedagogiem lub psychologiem szkolnym, aby wesprzeç dziecko w trudnej sytuacji i pomóc mu w rozwiàzaniu jego
problemów.

●

Dowiedz si´, jakie sà oczekiwania nauczyciela w stosunku do rodziców, podziel si´ swoimi
obawami, wspólnie ustalcie sposób komunikowania si´, gdy b´dzie tego wymaga∏o dobro
dziecka.

Podstawowe akty prawne zwiàzane z systemem edukacji
●
●

●

●

●

Ustawa o Systemie OÊwiaty z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. z póêniejszymi zmianami
Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób nieb´dàcych obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkó∏, zak∏adów kszta∏cenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki j´zyka polskiego, dodatkowych zaj´ç wyrównawczych oraz nauki j´zyka i kultury kraju pochodzenia.
Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta∏cenia ogólnego w poszczególnych
typach szkó∏
Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r.
Rozporzàdzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji Êwiadectw szkolnych i Êwiadectw maturalnych uzyskanych za granicà.

Wszystkie akty prawne dost´pne sà na stronie www.men.gov.pl

Strony internetowe g∏ównych instytucji edukacyjnych
●
●
●
●
●

www.men.gov.pl
www.bip.men.gov.pl
www.cke.edu.pl
www.otwartaszkola.pl
www.kuratorium.waw.pl
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SCHEMAT
SYSTEMU EDUKACJI
W POLSCE

STUDIA WY˚SZE
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia
lub SZKO¸A POLICEALNA (1–2,5 roku)

STUDIA WY˚SZE
studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia

EGZAMIN MATURALNY

lub SZKO¸A POLICEALNA (1–2,5 roku)

egzamin zewn´trzny

EGZAMIN MATURALNY

LICEUM OGÓLNOKSZTA¸CÑCE
DLA DOROS¸YCH
(max. 2,5 roku)

egzamin zewn´trzny

LICEUM
OGÓLNOKSZTA¸CÑCE
(3 lata)

TECHNIKUM
(4 lata)

ZASADNICZA
SZKO¸A ZAWODOWA
(3 lata)

SZKO¸A PONADGIMNAZJALNA (IV etap edukacyjny – szko∏a do wyboru)

➡

TU JESTEÂ

Obowiàzkowy egzamin zewn´trzny dla uczniów koƒczàcych gimnazjum
GIMNAZJUM (III etap edukacyjny – 3 lata)

Obowiàzkowy sprawdzian zewn´trzny dla uczniów koƒczàcych szko∏´ podstawowà
II etap edukacyjny – kl. IV–VI (3 lata)
I etap edukacyjny – kl. I–III (3 lata)
SZKO¸A PODSTAWOWA (od 6/7 roku ˝ycia – I i II etap edukacyjny – 6 lat)

PRZEDSZKOLE (przygotowanie do edukacji szkolnej)

obowiàzek szkolny do 16 roku ˝ycia

obowiàzek nauki do 18 roku ˝ycia

bez obowiàzku nauki

www.powroty.otwartaszkola.pl

