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Co czeka gimnazjalistów w liceum ogólnokształcącym?

Klasa I
Uczniowie będą uczyli się przedmiotów w zakresie podstawowym.
• historia - dzieje Polski i świata od roku 1918 do współczesności,
• fizyka - grawitacja i astronomia oraz fizyka atomowa i jądrowa.
• geografia - demografia, społeczeństwo i gospodarka współczesnego świata,
• chemia - budowa, właściwości oraz zastosowanie materiałów i tworzyw
pochodzenia naturalnego oraz środków chemicznych, z którymi na co dzień spotyka
się współczesny człowiek;
• biologia – elementy biotechnologii, inżynierii genetycznej i różnorodności
biologicznej.

LO
3 lata
nauki

Co czeka gimnazjalistów w liceum ogólnokształcącym?

Klasa II i III
Przedmioty obowiązkowe:

•
•
•
•

język polski
matematyka
dwa języki obce
wychowanie fizyczne

Uczeń będzie miał obowiązek wybrać co najmniej dwa
przedmioty, które będzie realizował w zakresie rozszerzonym.

Uczniowie o szerszych zainteresowaniach i zamierzający zdawać na
egzaminie maturalnym więcej niż dwa przedmioty nauczane w zakresie
rozszerzonym, będą mogli wybrać ich aż trzy lub cztery, o ile znajdą
się w ofercie szkoły. W technikum trzeba będzie wybrać dwa
przedmioty.
Przedmioty, spośród których można wybierać:
język polski,
języki obce,

matematyka,
biologia,

historia,
wiedza o społeczeństwie,

geografia,

historia sztuki,

fizyka,

historia muzyki,

chemia,

język łaciński,

Informatyka,

kultura antyczna,
filozofia

Zwiększy się liczba godzin przeznaczona w tygodniu na naukę
przedmiotów w zakresie rozszerzonym, np. historia:

BĘDZIE

JEST
Klasa I

3h

Klasa II

3h

Klasa III

2h

Klasa I

2h

Klasa II

4h

Klasa III

4h

Oprócz wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym
każdy licealista będzie miał obowiązek uczenia się
przedmiotów uzupełniających.
Pojawią się też nowe przedmioty:
zamiast technologii informacyjnej – informatyka,
w miejsce przysposobienia obronnego – edukacja dla bezpieczeństwa

I tak:
• uczeń, który nie wybierze historii w zakresie rozszerzonym
będzie miał obowiązek uczestniczenia w zajęciach historii i
społeczeństwa.
• uczeń, który nie wybierze w zakresie rozszerzonym
nauki żadnego z czterech przedmiotów z grupy: fizyka, chemia,
biologia, geografia; będzie uczęszczał na zajęcia z przyrody.
Takie rozwiązanie gwarantuje, że mimo zwiększenia nacisku na
nauczanie przedmiotów rozszerzonych zachowana zostanie
równowaga pomiędzy nauczaniem przedmiotów ścisłych i
humanistycznych.

Wyboru przedmiotów będzie można dokonywać:
• na etapie składania podań o przyjęcie do szkoły,
• w innym terminie ustalonym przez szkołę, najczęściej będzie to
drugie półrocze pierwszej klasy.

Wyboru uczeń będzie dokonywać z oferty przygotowanej przez szkołę,
która będzie informować jakich przedmiotów w zakresie rozszerzonym
będzie można się w niej uczyć.

SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Edukacja w szkołach zawodowych zamknie rozpoczęty w gimnazjum cykl
kształcenia ogólnego.
Po wprowadzeniu reformy zasadnicza szkoła zawodowa będzie prowadzić tylko
trzyletni cykl kształcenia, a uczniowie opanują przedmioty ogólnokształcące
niemal w takim samym zakresie jak ich rówieśnicy uczęszczający do liceów
ogólnokształcących i techników.
Odrębne będą jedynie wymagania dla języka polskiego, języka obcego i
matematyki.
Absolwent szkoły zawodowej będzie mógł rozpocząć naukę w liceum
ogólnokształcącym dla dorosłych od razu od drugiej klasy tego liceum.

W szkolnictwie zawodowym wyodrębniono zawody:
Jednokwalifikacyjne – oznaczone symbolem K1,

Dwukwalifikacyjne – oznaczone symbolem K2,
Trójkwalifikacyjne – oznaczone symbolem K3

Zawody jednokwalifikacyjne
nauczane są w zasadniczej szkole zawodowej

Wśród zawodów nauczanych w technikum mogą się zdarzyć
jednokwalifikacyjne, ale dominują dwukwalifikacyjne i
trójkwalifikacyjne

W zawodach nauczanych w technikum, pierwszą kwalifikacją (K1) jest
na ogół kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w ZSZ.
Stanowi ona podbudowę do nabywania kolejnych – wyższych –
kwalifikacji w zawodzie w ramach tego samego obszaru kształcenia.
Wszystkie zawody zostały podzielone obszarami w następujący sposób:
A – administracyjno-usługowy
B – budowlany
E – elektryczno – elektroniczny
M – mechaniczny i górniczo-hutniczy
R- rolniczo-leśny z ochroną środowiska
T – turystyczno-gastronomiczny
Z – medyczno-społeczny
S - artystyczny

W ramach tych obszarów funkcjonują grupy zawodowe
Wielka
grupa
zawodowa

Duża
Grupa
zawodowa

Obszar T
turystyczno gastronomiczny

Pracownicy

Pracownicy
biurowi

obsługi
klienta

Średnia
grupa
zawodowa

Pracownicy
ds. inf
klienta

Technik
hotelarstwa
Technik
obsługi
turystycznej

Zatem, aby uzyskać zawód technik hotelarstwa należy:
• ukończyć technikum
• zdobyć dwie kwalifikacje w zakresie:
K1 – planowanie i realizacja usług w recepcji
K2 – obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

TECHNIK MECHANIK

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

TECHNIKUM

Aby uzyskać zawód mechanik samochodowy
należy:
• ukończyć 3 –letnią zasadniczą szkołę
zawodową
• zdobyć jedną kwalifikację w zakresie:
K1 – montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Aby uzyskać zawód technika mechanika
należy:
• ukończyć 4 – letnie technikum
• zdobyć dwie kwalifikacje
K1 – montaż i obsługa maszyn i urządzeń
K2 – organizacja i nadzorowanie procesów
produkcji maszyn i urządzeń

W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same
kwalifikacje – co oznacza, że uczeń, który zdobędzie w trakcie
nauki szkolnej kilka pokrewnych będzie mógł wykonywać więcej
niż jeden zawód.
Przykład:
Zawody: elektromechanik i elektryk.
Elektromechanik to zawód wymagający opanowania jednej
kwalifikacji: montażu i konserwacji maszyn i urządzeń
elektrycznych (K1).
Z kolei elektryk to zawód dwukwalifikacyjny:
pierwsza to montaż i konserwacja maszyn i urządzeń
elektrycznych (K1),
druga to montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (K2).
Wspólny dla obu zawodów obszar wiedzy i umiejętności to
kwalifikacja nr 1. Uczeń, który potwierdzi na egzaminie ww.
kwalifikacje, będzie w pełni przygotowany do wykonywania dwóch
zawodów.

Aby potwierdzić zdobycie każdej kolejnej kwalifikacji uczeń będzie musiał
zdać egzamin, co oznacza, że w trakcie nauki ponadgimnazjalnej każdego
czeka nie jeden egzamin ale tyle, ile kwalifikacji potrzeba do wykonywania
danego zawodu.
Od września przez pojęcie egzamin zawodowy będziemy rozumieć egzamin z
zakresu jednej kwalifikacji.
Egzaminy będą przeprowadzane w ciągu całego roku szkolnego, co umożliwi
cząstkowe potwierdzanie kwalifikacji w toku nauki szkolnej (jedyne
zastrzeżenie dotyczy uczniów techników – do egzaminu potwierdzającego
ostatnią kwalifikację w zawodzie powinni oni przystąpić nie później niż do
końca lutego w ostatnim roku nauki).

Uzyskanie świadectwa o nabyciu kwalifikacji to pierwszy krok do
uzyskania dyplomu potwierdzającego posiadanie uprawnień do
wykonywania danego zawodu.
Dyplom otrzyma osoba, która:
1) posiada wymagany dla danego zawodu poziom wykształcenia –
wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie (wynika to stąd, że
technika, szkoły zawodowe kształcą w innych zawodach);
2) zdała egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym
zawodzie.
Po ukończeniu szkoły absolwenci będą mogli uzyskać
dodatkowe uprawnienia biorąc udział w kwalifikacyjnych kursach
zawodowych prowadzonych w formach pozaszkolnych –
zdobycie nowych uprawnień będzie możliwe w czasie o wiele
krótszym niż w toku obecnego kształcenia w szkole.

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych
na rok szkolny 2012/2013
I. Terminy składania dokumentów przez kandydatów:
od 14 maja do 25 czerwca 2012 r. do godz. 12.00
II. Terminy rekrutacji:
do 29 lutego 2012 r. – dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej
podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki
przyjęć;
do 11 czerwca 2012 r. - na warunkach ustalonych przez radę
pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień
kierunkowych i ogłoszenie wyników dla kandydatów do oddziałów
dwujęzycznych, klas wstępnych oddziałów dwujęzycznych oraz
próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i oddziałów
sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego;

od 29 czerwca do 2 lipca 2012 r. godz. 15.00 – kandydat dostarcza
do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzone kopie świadectwa
ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego;
5 lipca 2012 r. do godz. 10.00 – ogłoszenie list
kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych
z podziałem na oddziały;
do 9 lipca 2012 r. do godz. 12.00 – termin potwierdzania przez kandydatów
woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
10 lipca 2012 r. do godz. 10.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach;
Do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być
przyjmowani do dnia 31 sierpnia 2012 r., tj. po zakończeniu rekrutacji
do szkół wszystkich typów;

PRZYDATNE LINKI:
www.men.gov.pl
www.ore.edu.pl
www.koweziu.edu.pl
www.kuratorium.katowice.pl

