Oferta dla absolwentów szkół podstawowych
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W POWIECIE KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIM
ODDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY

ODDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY

ODDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
ODDZIAŁ JĘZYKOWO-GEOGRAFICZNY

ODDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ODDZIAŁ JĘZYKOWY

ODDZIAŁ HUMANISTYCZNY

ODDZIAŁ SPOŁECZNO-PRAWNY

ODDZIAŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO*

SZKOŁY KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH W POWIECIE KEDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIM
TECHNIK AUTOMATYK
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIKA

TECHNIK ELEKTRYK
TECHNIK EKONOMISTA
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW
TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK MECHATRONIK

TECHNIK POJAZDÓW

TECHNIK REKLAMY
TECHNIK LOGISTYK
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK SPEDYTOR (W TYM MUNDUROWA )
TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

TECHNIK PROGRAMISTA

SAMOCHODOWYCH

TECHNIK TRANSPORTU

TECHNIK SPAWALNICTWA - NOWOŚĆ

KOLEJOWEGO - NOWOŚĆ

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG

TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW

GASTRONOMICZNYCH

ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

ELEKTRYK

KIEROWCA MECHANIK
MECHANIK POJAZDÓW

I KLASY W ZAWODACH :

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW

KUCHARZ , FRYZJER ,

SAMOCHODOWYCH

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

(W ZALEŻNOŚCI OD NABORU)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

SAMOCHODOWYCH

BRANŻOWE

PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ
TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

I STOPNIA

KLASY WIELOZAWODOWE

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

Typy szkół ponadpodstawowych

liceum ogólnokształcące

technikum

branżowa szkoła I stopnia

Lata nauki

4

5

3

Możliwość uzyskania świadectwa
dojrzałości po zdaniu egzaminu
maturalnego

TAK

TAK

Możliwość wyboru zawodu (z oferty
zawodów zawartych w klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego)

NIE

TAK

NIE
(możliwość kontynuowania kształcenia w szkołach
przygotowujących do zdawania egzaminu maturalnego, tj. w
branżowej szkole II stopnia -nie we wszystkich zawodach* oraz w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych)
TAK

Nabywanie kompetencji zawodowych

- w ramach wolontariatu

- w formie kształcenia zawodowego teoretycznego i
praktycznej nauki zawodu, w tym: zajęć praktycznych i
praktyki zawodowej
- w ramach wolontariatu

Nauka przedmiotów zawodowych

NIE

TAK
(w tym kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne
oraz praktyki zawodowe)

TAK
(w tym kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne)

Wymagania zdrowotne przy wyborze szkoły

NIE
(wyjątek stanowić mogą oddziały specjalne np.
oddziały sportowe, dla których przeprowadzany
jest test sprawności fizycznej)

TAK
(wymagane zaświadczenie lekarza medycyny pracy
zawierające opinię o braku przeciwskazań zdrowotnych do
kształcenia w zawodzie)

TAK
(wymagane zaświadczenie lekarza medycyny pracy
zawierające opinię o braku przeciwskazań zdrowotnych do
kształcenia w zawodzie)

Nauka przedmiotów ogólnych
w formie rozszerzonej

TAK
nauka od 2 do 3 przedmiotów
w klasach I-IV

TAK
nauka 1 lub 2 przedmiotów w klasach I-V
(jedno rozszerzenie obowiązkowe,
drugie zależy od możliwości szkoły)

NIE

Możliwość uzyskania kwalifikacji
zawodowych w szkole

NIE
(możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych w
dalszej edukacji: w szkołach policealnych, na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych, a po
zdaniu egzaminu maturalnego także na studiach
wyższych)

TAK
(możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych
w dalszej edukacji: w szkołach policealnych, na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych, a po zdaniu egzaminu
maturalnego także na studiach wyższych)

Liczba kwalifikacji wyodrębnionych w
zawodzie (tym samym liczba egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
do zdania)

0

dominują zawody z 2 kwalifikacjami, ale są też zawody
z 1 kwalifikacją

TAK
(możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych
w dalszej edukacji: w branżowej szkole II stopnia – nie dla
wszystkich zawodów**, na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych, a po zdaniu matury w szkole branżowej II
stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych także
na studiach wyższych; po zdobyciu wykształcenia średniego
także w szkołach policealnych)
1

-

w formie kształcenia zawodowego teoretycznego
i praktycznej nauki zawodu w postaci zajęć
praktycznych
w ramach wolontariatu

Możliwość otrzymania dyplomu
zawodowego

NIE

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na
studia wyższe

TAK

TAK
(uczeń otrzyma DYPLOM pod warunkiem zdania egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i ukończenia szkoły
z pozytywnym wynikiem; jeśli uczeń zda egzaminy
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie a nie ukończy szkoły
będzie miał certyfikaty kwalifikacji, które potwierdził, jednak
nie otrzyma dyplomu zawodowego
TAK

Uzyskane wykształcenie

średnie

średnie

Uzyskany tytuł po skończonej szkole



technik

TAK
(uczeń otrzyma DYPLOM pod warunkiem zdania egzaminu
potwierdzającego kwalifikację w zawodzie i ukończenia
szkoły z pozytywnym wynikiem; jeśli uczeń zda egzamin
potwierdzający kwalifikację w zawodzie a nie ukończy
szkoły będzie miał certyfikat kwalifikacji, którą potwierdził,
jednak nie otrzyma dyplomu zawodowego
NIE
(możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia po
uzupełnieniu wykształcenia ogólnego i zdaniu egzaminu
maturalnego w branżowej szkole II stopnia lub liceum
ogólnokształcącym dla dorosłych)
zasadnicze branżowe
robotnik wykwalifikowany
(dla uczniów posiadających status pracownika
młodocianego odbywających naukę zawodu u pracodawcy –
rzemieślnika jest to egzamin czeladniczy)

*Oddział może zostać utworzony tylko pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby kandydatów spełniających warunki i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy mistrzostwa sportowego (w tym
zaliczenia próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej).
**Kształcenie w branżowej szkole II stopnia będzie odbywało się w zawodach, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły – będą to zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację
wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Tym samym w branżowej szkole II stopnia kształcenie będzie prowadzone wyłącznie w tych zawodach, które stanowią kontynuację kształcenia
w branżowej szkole I stopnia. W branżowej szkole II stopnia będzie realizowana jedynie druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w danym zawodzie na poziomie technika.

