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Reforma szkolnictwa zawodowego. 



� Trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, 
której ukończenie 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,
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� Trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego 
ukończenie umożliwia

� uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 
egzaminu maturalnego
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� Czteroletnie 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

Źródło: Ustawa z dnia 19 sierpnia 
2011 roku o zmianie ustawy o 
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� Szkoła policealna dla osób posiadających 
wykształcenie średnie, 

o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 
roku, umożliwiająca uzyskanie

� dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe po zdaniu

� egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w danym zawodzie

Źródło: Ustawa z dnia 19 sierpnia 
2011 roku o zmianie ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych 
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� Trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca 
do pracy dla uczniów

� z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym

� oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, której

� ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa 
potwierdzającego

� przysposobienie do pracy.

Źródło: Ustawa z dnia 19 sierpnia 
2011 roku o zmianie ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych 
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� Dalsze kształcenie zawodowe absolwentów zsz: kwalifikacyjny kurs
zawodowy – kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę
programową kształcenia w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji;
ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji;

� Czas trwania kursu – nie krótszy niż czas określony w podstawie
programowej kształcenia dla potwierdzenia określonej kwalifikacji.

� Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego i po zdaniu egzaminu
potwierdzającego określoną kwalifikację w zawodzie (przeprowadzonego
przez okręgową komisję egzaminacyjną), zdający otrzyma świadectwo
potwierdzające ten fakt.

� Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (czyli tytuł technika)
otrzyma osoba, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie
kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada wykształcenie
średnie (ukończone liceum ogólnokształcące dla dorosłych w formach
szkolnych lub eksternistycznie).

Co dalej po zasadniczej szkole 
zawodowej



Zasadnicza szkoła zawodowa

Kwalifikacyjny kurs zawodowy 
zgodny z rozporządzeniem

w sprawie podstawy 
programowej kształcenia w 

zawodzie
Uzyskanie tytułu Technika

po zdaniu egzaminów 
potwierdzających wszystkie 

kwalifikacje dla zawodu
i ukończenie liceum dla 

dorosłych

Kwalifikacyjny kurs zawodowy 
zgodny z rozporządzeniem

w sprawie podstawy 
programowej kształcenia w 

zawodzie



� Zasadniczym celem ustawy jest zwiększenie skuteczności i efektywności systemu
kształcenia zawodowego oraz zharmonizowania go z rynkiem pracy. Będzie to
możliwe poprzez wdrożenie następujących rozwiązań:

� 1. zmodyfikowanie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem
podziału zawodów na kwalifikacje oddzielnie potwierdzane w procesie kształcenia;

� 2. wdrożenie zmodernizowanej podstawy programowej kształcenia w zawodach;

� 3. dostosowanie struktury szkolnictwa do nowego modelu kształcenia zawodowego
i ustawicznego, w tym;

◦ a) ujednolicenie cyklu edukacyjnego w zasadniczej szkole zawodowej na rzecz
kształcenia trzyletniego;

◦ b) konsolidacja edukacji zawodowej i ustawicznej w centrach kształcenia
zawodowego i ustawicznego ;

◦ c) umożliwienie osobom dorosłym nabywania kwalifikacji zawodowych
w formach kursowych;

� 4. ujednolicenie systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
i otwarcie go na efekty uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;

� 5. włączenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w system kształcenia
ustawicznego.
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� Ustawa przewiduje, że nauka w technikach i zasadniczych
szkołach zawodowych (podobnie jak to jest w liceach
ogólnokształcących) będzie powiązana z nauką w gimnazjach
- treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach
pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. W technikum
i zasadniczej szkole zawodowej uczniowie opanują te same
zagadnienia z kształcenia ogólnego co uczniowie w pierwszej
klasie liceum. Dzięki temu absolwenci zreformowanych
zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować
naukę np. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych od razu
od drugiej klasy

Opracowano na podstawie 
materiałów informacyjnych 
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�Z dniem 1 września 2012r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach
następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum
profilowanego dla młodzieży, dwuletniego uzupełniającego liceum
ogólnokształcącego dla młodzieży oraz trzyletniego technikum
uzupełniającego dla młodzieży

�Z dniem 1 września 2012r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach
następnych kolejne klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły
zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, liceum
profilowanego dla dorosłych, uzupełniającego liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych.

�Z dniem 1 września 2013r. likwiduje się klasę pierwszą,
a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego technikum
uzupełniającego dla dorosłych.



� Tomasz Madej


