


JAKA ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA OD 1 WRZEŚNIA?

Wszelkie prawa, w tym Autora i Wydawcy, zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

2 OŚWIATOWE ABC SUPER Express
27 kwietnia 2012

Zasadnicze szkoły zawodowe
cieszą się coraz większą po-
pularnością, bo na zmienia-

jącym się rynku pracy poszukiwani
są wyspecjalizowani pracownicy.
Pracodawcy chętnie współpracu-
ją ze szkołami zawodowymi w za-
kresie kształcenia praktycznego,
a uczniowie je wybierają, ponie-
waż mają możliwość późniejszego
zatrudnienia u pracodawców.

Przede wszystkim zawód
Od 1 września 2012 w zasadniczych
szkołach zawodowych (ZSZ) będzie mo-
żna rozpocząć naukę w 76 zawodach.
Nauka w ZSZ będzie trwała trzy lata.

Zawody podzielono na kwalifikacje.
W zależności od zawodu ich liczba jest
różna. Na poziomie ZSZ najczęściej za-
wodymajątylkojednąkwalifikację,np.:
sprzedawca, murarz-tynkarz, stolarz,
fryzjer. Na poziomie ZSZ występują
równieżzawodyzdwiemakwalifikacja-
mi (np. monter mechatronik) i tylko je-
den zawód z trzema kwalifikacjami –
monterzabudowyirobótwykończenio-
wych w budownictwie.

W ZSZ szczególny nacisk został poło-
żonynakształceniepraktyczne.Dlatego
też w ciągu trzech lat nauki, będzie ono
obejmować ponad 60% całego czasu
przeznaczonegona kształcenie zawodo-
we. Praktyczna nauka będzie mogła od-
bywać się u pracodawcy, w centrach
kształcenia praktycznego, czy w warsz-
tatach szkolnych.

WybierającZSZdowiedzsię,gdziebę-
dziesz odbywał kształcenie praktyczne!

W trakcie nauki jako uczeń
ZSZ będziesz także doskonalić
swoje umiejętności.
Nauczysz się:
� jak praktycznie wykonywać za-

wód,
� jak przygotować się do zbudowa-

nia własnej firmy,
� jak wykorzystywać język obcy

w pracy zawodowej.
Będziesz również miał możliwość do-
skonalenia kompetencji, takich jak:
otwartość, komunikatywność, odpo-
wiedzialność oraz umiejętność współ-
pracy w zespole. Te umiejętności i kom-
petencjepomogąciwswobodnymporu-
szaniu się na rynku pracy.

Kształcenie ogólne
W ZSZ przez trzy lata będziesz się uczyć
nietylkoprzedmiotówzawodowych,ale
i ogólnych. Oprócz języka polskiego,
matematyki i języka obcego, będziesz
się uczyć: historii, wiedzy o społeczeń-
stwie, podstaw przedsiębiorczości, geo-
grafii, biologii, chemii, fizyki, informa-
tyki czy edukacji dla bezpieczeństwa.
Zdobędziesz więc,w zakresie podstawo-
wym, wiedzę i umiejętności we wszyst-
kichprzedmiotachogólnokształcących.

Egzaminy
W trakcie nauki w ZSZ będziesz zdawał
egzaminy zawodowe. Jeden lub dwa –
w zależności od liczby kwalifikacji. Po
każdym zdanym egzaminie otrzymasz
świadectwo kwalifikacyjne. Gdy zdasz
wszystkieegzaminyiukończyszszkołę,
otrzymaszdyplompotwierdzającykwa-
lifikacje zawodowe. Posiadane przez
Ciebie świadectwa kwalifikacyjne i dy-
plom powiedzą pracodawcy, co umiesz.

Co dalej?
Nowy system nie zamyka Ci drogi
dodalszejnauki,uzyskaniawykształce-
nia średniego i dyplomu technika.

Jako absolwent ZSZ będziesz mieć
do wyboru różne ścieżki dalszego
kształcenia. Będziesz mógł uzupełnić
wykształcenie średnie, wybierając li-
ceum ogólnokształcące dla dorosłych.
Naukę w liceum dla dorosłych będziesz
mógł rozpocząć od razu od drugiej kla-
sy. Jeżeli je ukończysz i zdasz egzamin
maturalny,będzieszmógłkontynuować
naukę na studiach wyższych.

Będziesz również mógł zdobyć do-
datkowe kwalifikacje zawodowe
na kwalifikacyjnych kursach zawodo-
wych. Organizowanych będą one
przez szkoły prowadzące kształcenie
zawodowe, centra kształcenia prak-
tycznego, kształcenia ustawicznego,
a także przez instytucje rynku pracy
(przeczytaj artykuł Nie tylko w szko-
le na str. 4).

Jako absolwent ZSZ, jeśli będziesz
chciał uzyskać tytuł technika, bę-
dziesz mógł uzupełnić wykształcenie
o brakujące kwalifikacje zawodowe
i zdać egzamin zawodowy oraz uzy-
skać wykształcenie średnie w liceum
ogólnokształcącym dla dorosłych roz-
poczynając naukę od razu od klasy
drugiej. Po spełnieniu tych warunków
otrzymasz dyplom technika oraz bę-
dziesz mógł przystąpić do matury
i kontynuować edukację na studiach
wyższych.

Przykład: Po ukończeniu ZSZ w za-
wodzie sprzedawca i zdaniu egzaminu
z kwalifikacji Pro-
wadzenie sprzeda-
ży możesz wybrać
jedną z dwóch ście-
żek kształcenia:

PRZYKŁADOWY PLAN NAUCZANIA

Współpraca szkoły z pracodawca-
mi odbywa się głównie w ra-

mach praktycznej nauki zawodu, zaję-
cia praktyczne młodzieży zasadniczej
szkoły zawodowej naszego zespołu od-
bywają się w 67 zakładach pracy i za-
kładach rzemieślniczych. Uczniowie
pobierają naukę u 47 pracodawców,
kształcąc się m.in. w zawodach: sprze-
dawca, kucharz małej gastronomii, la-
kiernik, złotnik-jubiler, rzeźnik-wędli-
niarz, elektryk, fryzjer, piekarz, cu-
kiernik, blacharz samochodowy, elek-
tromechanik pojazdów samochodo-
wych, stolarz (niektóre z wymienio-
nych zawodów od 1 września 2012 zmie-
niają swoje nazwy – dop. redakcji).
� Zakłady, z którymi współpracuje
ZST w Mikołowie, są zróżnicowane pod
względem charakteru produkcji,
świadczonych usług oraz wielkości.
Dominują zakłady małe i średnie, gdyż
taka jest struktura lokalnego rynku
pracy i w takich zakładach najczęściej
nasi absolwenci podejmują pracę.

� W ramach programów unijnych
nasza szkoła w ostatnich latach podję-
ła współpracę z zakładami pracy ze Sło-
wacji, z Niemiec i Włoch – praktyki za-
wodowe odbywają tam uczniowie tech-
nikum. Współpraca ta nadal się rozwi-
ja i co roku na takie staże wyjeżdża gru-
pa 15–30 osób.
� Innąformęwspółpracyszkołyzpra-
codawcami stanowią wycieczki dydak-
tyczne do zakładów pracy stosujących
nowoczesnetechnologieiwyposażonych
w urządzenia i sprzęt nowej generacji.
� Wraz z utworzeniem na terenie
szkoły w 1993 roku Centrum Szkolenia
i Obsługi Technicznej Forda pojawiły
się nowe możliwości w zakresie dydak-
tyki przedmiotów samochodowych. Na
podstawie odpowiednich porozumień
zarówno nauczyciele, jak i uczniowie
korzystają z modeli dydaktycznych ze-
społów i podzespołów pojazdów firmy
Ford oraz z dokumentacji technicznej
dotyczącej eksploatacji i napraw samo-
chodów Ford.

Rynek pracy jest dynamiczny,
a prognozy zmian nie zawsze

się sprawdzają. Dlatego najlepiej
postawić na wykształcenie kompe-
tencji kluczowych, które pozwalają
dostosowywać się do zmian.

To, że zdobędziemy jakiś zawód, nie
oznacza, że będziemy w nim pracować
przez całe życie. Przedsiębiorstwa mu-
szą być elastyczne i dostosowywać swo-
je usługi i produkty do zmieniających
się potrzeb rynkowych i technologii.

Dlatego tym, czego dziś pracodawcy
oczekują od absolwentów, oprócz kwa-
lifikacji w danym zawodzie, są tzw.
kompetencje kluczowe. To umiejętno-
ści osobiste, które gwarantują, że pra-
cownik łatwo dostosuje się do zmian
w firmie i jej otoczeniu, a także że wy-
każe samodzielność i inicjatywę. Takie
kompetencje kluczowe to m. in.:

� dobra organizacja pracy,
� opanowanie technik i narzędzi

w pracy,
� przyjmowanie odpowiedzialności

za wyniki,
� współpracaiporozumieniewgrupie,
� argumentowanie i obrona własne-

go zdania,
� porozumiewanie się w językach

obcych,
� elastyczne reagowanie na zmiany,

� dostrzeganie zależności przyczy-
nowo-skutkowych,

� gotowość do poszukiwania rozwią-
zań,

� wykorzystywanie informacji z ró-
żnych źródeł,

� uczenie się, doskonalenie, dbanie
o własny rozwój.

Umiejętności te są ponadczasowe,
pozarynkowe, nie zależą od rodzaju
branży czy wielkości firmy. Ich posia-
danie jest cenne w każdym zawodzie
i na każdym stanowisku. Gwarantu-
je rozwój i awans, oczywiście jeśli to-
warzyszą im umiejętności zawodowe
(odpowiednie dla branży, jak i firmy
– np. znajomość technologii, znajo-
mość konkurencji, wiedza o danej
branży i powiązaniach między fir-
mami). Zarówno jedne, jak i drugie
możemy, a nawet powinniśmy, dosko-
nalić przez całe życie.

Mgr inż. Janusz Wojtkiewicz-Lazman – kierownik
szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Technicznych Mikołów,
laureat konkursu „Lider edukacji zawodowej”

NAUKA i PRAKTYKA

NA KOGO CZEKA PRACODAWCA
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Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa Liczba
godzin

tygodniowo
w trzyletnim

okresie
nauczania

I II III

Przedmioty ogólnokształcące
1. Język polski 1 2 2 5
2. Język obcy 1 2 1 4
3. Historia 1 1 – 2
4. Wiedza o społeczeństwie – 1 – 1
5. Podstawy przedsiębiorczości 2 – – 2
6. Geografia 1 – – 1
7. Biologia 1 – – 1
8. Chemia 1 – – 1
9. Fizyka 1 – – 1

10. Matematyka 1 2 1 4
11. Informatyka 1 – – 1
12. Wychowanie fizyczne 3 3 3 9
13. Edukacja dla bezpieczeństwa 1 – – 1
14. Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 3

Łączna liczba godzin 16 12 8 36
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1. Towar jako przedmiot handlu 3 1 – 4
2. Organizacja i techniki sprzedaży 2 3 – 5
3. Obsługa klientów – 3 3 6
4. Przedsiębiorca w handlu – 1 1 2
5. Język obcy w działalności handlowej – 1 2 3

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Sprzedaż towarów 6 8 16 30

Tygodniowy wymiar godzin
obowiązkowych zajęć edukacyjnych 27 29 30 86

Jaki może być trzyletni plan uczenia się w wybranym przez Ciebie zawodzie
– sprawdź na stronie www.koweziu.edu.pl w zakładce: Szkolne plany nauczania

To, czego będzie uczył się uczeń zasadniczej szkoły zawodowej
w zawodzie sprzedawca, pokazuje poniższa tabela

Dowiedz się, czy w twojej okolicy
w centrum kształcenia zawodowe-
go i ustawicznego będzie funkcjo-
nować liceum ogólnokształcące dla
dorosłych. Będziesz mógł tam
uczęszczać na zawodowe kursy
kwalifikacyjne.
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Gimnazjaliści, którzy chcą
w możliwie najkrótszym
czasie zdobyć zarówno za-

wód, jak i wykształcenie średnie,
wybierają technikum. To dobry
wybór. Wielu absolwentów tech-
ników kontynuuje kształcenie
na uczelniach wyższych i uzysku-
je tytuł inżyniera.

Kształcenie ogólne
Po wprowadzeniu zmian, od 1 wrze-
śnia 2012 kształcenie ogólne w tech-
nikum będzie realizowane w takim
samym zakresie jak w liceum ogól-
nokształcącym. Oznacza to, że oprócz
języka polskiego, matematyki i języ-
ków obcych realizowane będą takie
przedmioty, jak: wiedza o kulturze,
historia, wiedza o społeczeństwie,
podstawy przedsiębiorczości, geo-
grafia, biologia, chemia, fizyka, in-
formatyka czy edukacja dla bezpie-
czeństwa. Przedmioty ogólnokształ-
cące będą realizowane w zakresie
podstawowym oraz w zakresie roz-
szerzonym. Będziesz musiał wybrać
dwa przedmioty rozszerzone. Będą
one powiązane z Twoim przyszłym
zawodem (np. w zawodzie technik in-
formatyk przedmiotami realizowa-
nymi w zakresie rozszerzonym po-
winny być matematyka i informaty-
ka). To te przedmioty, po zakończeniu
szkoły, będziesz mógł zdawać na ma-
turze w zakresie rozszerzonym.
W zależności od wyboru przedmio-
tów rozszerzonych będziesz również
realizował jeden przedmiot uzupeł-
niający wiedzę z pozostałych dzie-
dzin. Np. jeśli w zakresie rozszerzo-
nym będziesz uczył się matematyki
oraz fizyki, to wtedy Twoim przed-
miotem uzupełniającym będzie hi-
storia i społeczeństwo.
Więcej informacji na temat kształce-
nia ogólnego w technikum i liceum
ogólnokształcącym znajdziesz na
stronie www.ore.edu.pl

Zawód i kwalifikacje
Od września 2012 w technikach bę-
dzie można kształcić się w 92 zawo-
dach. Nauka w technikum będzie
trwała cztery lata. W technikach, po-
dobnie jak w ZSZ, zawody podzielono
na kwalifikacje. Ich liczba zależy
od zawodu – na poziomie technikum
najczęściej są to zawody z dwiema
lub trzema kwalifikacjami. Zawody
z dwiema kwalifikacjami to m.in.
technik żywienia i usług gastrono-
micznych, technik ekonomista, tech-
nik mechanik, technik usług fryzjer-
skich, technik rolnik, a z trzema
kwalifikacjami to technik informa-
tyk, technik budownictwa, technik
pojazdów samochodowych, technik
logistyk, technik weterynarii. Na po-
ziomie technikum w ośmiu zawo-
dach występuje tylko jedna kwalifi-
kacja (np. w zawodzie technik ortope-
da, technik awionik, technik geolog).
W trakcie nauki w technikum bę-
dziesz odbywać praktyki zawodowe
organizowane przede wszystkim
u pracodawcy.

Umiejętności
i kompetencje
W trakcie nauki będziesz doskonalić
nie tylko kompetencje ogólne, ale rów-
nież zawodowe. Jako uczeń technikum
nauczysz się m.in.:
� jak praktycznie wykonywać zawód,
� jak przygotować się do podejmowa-

nia działalności gospodarczej,
� jak napisać dobry biznesplan,
� jak wykorzystywać język obcy

w pracy zawodowej,
� jak organizować swoją pracę oraz

pracę w podległym zespole.

Będziesz również miał możliwość do-
skonalenia takich umiejętności jak:
otwartość, komunikatywność, odpo-
wiedzialność oraz umiejętność współ-
pracy w zespole.

Egzaminy
W trakcie nauki w technikum, tak
jak i w ZSZ, będziesz zdawać egza-
miny zawodowe. Jeden, dwa lub
trzy – w zależności od liczby kwali-
fikacji. Pierwszy egzamin może zo-
stać przeprowadzony np. pod ko-
niec drugiej klasy, zaś ostatni w lu-
tym – marcu w czwartej klasie.
Po każdym zdanym egzaminie
otrzymasz świadectwo kwalifika-
cyjne.

Gdy zdasz wszystkie egzaminy
i ukończysz technikum otrzymasz
dyplom potwierdzający kwalifika-
cje zawodowe. Posiadane przez Cie-
bie świadectwa kwalifikacyjne i dy-
plom powiedzą pracodawcy co
umiesz. Będą Twoją „furtką” do za-
trudnienia.

Co po technikum
Po ukończeniu technikum, jeśli po-
twierdzisz wszystkie kwalifikacje
wyodrębnione w zawodzie, otrzy-
masz dyplom technika. Będziesz
mógł także przystąpić do egzaminu
maturalnego, a następnie kontynu-
ować naukę na studiach wyższych.
Będziesz mógł również uzupełniać
swoje wykształcenie o kolejne kwa-
lifikacje w szkołach policealnych
lub na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych.
Na przykład, jeśli będziesz już tech-
nikiem ekonomistą (czyli potwier-
dzisz dwie kwalifikacje i ukończysz
technikum), to aby zostać techni-
kiem rachunkowości będziesz mu-
siał tylko potwierdzić jedną kwalifi-
kację: rozliczanie wynagrodzeń i da-
nin publicznych.
Wówczas będziesz
miał dwa zawody.
Zatem znacznie ła-
twiej znajdziesz
pracę.

ZSE-H kształci kadry
przede wszystkim

na lokalny rynek pracy. Realizujemy
umowy indywidualne na praktyki
dla uczniów z pracodawcami w bra-
nży oraz wybranymi zakładami pra-
cy. Realizujemy je także w oparciu
o ich bazę i zaplecze, korzystamy
z doświadczenia i wiedzy fachowców
i specjalistów z danej dziedziny.
� Pracownicy współpracujących
z nami zakładów pracy biorą udział

w komisjach i zespołach oceniają-
cych wiedzę i umiejętności uczniów
w konkursach branżowych, Olim-
piadzie Hotelarskiej i Szkolnych
Targach Turystycznych HOTUGA.
Często również korzystamy ze
sponsoringu naszych pracodawców
na rzecz najlepszych uczniów i lau-
reatów konkursów i olimpiad bra-
nżowych.
� ZSE-H stworzył również system
orientacji i poradnictwa zawodowe-

Zbigniew Stankiewicz – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu, laureat konkursu „Lider edukacji zawodowej”

NAUKA i PRAKTYKA

Jaki może być czteroletni plan uczenia się w wybranym przez Ciebie zawodzie
– sprawdź na stronie www.koweziu.edu.pl w zakładce: Szkolne plany nauczania

PRZYKŁADOWY PLAN NAUCZANIA
To, czego będzie uczył się uczeń technikum w zawodzie technik handlowiec, pokazuje poniższa tabela

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa Liczba godzin
tygodniowo
w 4-letnim

cyklu
kształcenia

I II III IV

1. Język polski 2 2 3 5 12
2. Język obcy nowożytny 2 3 2 2 9
3. Drugi język obcy nowożytny 2 2 2 – 6
4. Wiedza o kulturze 1 – – – 1
5. Historia 2 – – – 2
6. Wiedza o społeczeństwie – 1 – – 1
7. Podstawy przedsiębiorczości 2 – – – 2
8. Geografia 1 – – – 1
9. Biologia 1 – – – 1

10. Chemia 1 – – – 1
11. Fizyka 1 – – – 1
12. Matematyka 2 3 2 3 10
13. Informatyka 1 – – – 1
14. Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa 1 – – – 1
16. Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1 4

Przedmioty rozszerzone i uzupełniające
1. Geografia – 1 3 4 8
2. Matematyka 1 1 1 3 6

3. Historia i społeczeństwo
– przedmiot uzupełniający – – 1 3 4

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Towar jako przedmiot handlu 2 2 – – 4
2. Organizacja i techniki sprzedaży 2 3 – – 5
3. Obsługa klientów – 3 3 – 6
4. Marketing w działalności handlowej – 2 2 1 5
5. Przedsiębiorca w handlu – 1 1 – 2
6. Język obcy w działalności handlowej – 1 1 1 3

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1. Sprzedaż towarów 5 6 4 – 15
2. Symulacyjna firma handlowa – – 5 5 10

Łączna liczba godzin 5 6 9 5 25
Tygodniowy wymiar godzin

obowiązkowych zajęć edukacyjnych 33 35 34 31 133

Planowanie i prowadzenie
działalności w organizacji

Rozliczanie wynagrodzeń
i danin publicznych

Prowadzenie
rachunkowości
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RACHUNKOWOŚCIRACHUNKOWOŚCI
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JAKIE TECHNIKUM
OD 1 WRZEŚNIA?

go, w szkole często goszczą przedsta-
wiciele zakładów pracy – potencjalni
pracodawcy naszych absolwentów,
uczniowie mogą poznać ich potrzeby
i oczekiwania wobec przyszłych pra-
cowników.
� Współpracujemy m.in.: z Regio-
nalnym Stowarzyszeniem Tury-
styczno-Uzdrowiskowym, PTTK od-
dział im. Jana Frankowskiego w Ko-
łobrzegu, Polską Izbą Hotelarską,
Zrzeszeniem Hoteli i Lokali Gastro-
nomicznych, Kołobrzeską Izbą Go-
spodarczą. Stałym partnerem szko-
ły jest także Powiatowy Urząd Pra-
cy, z którym szkoła organizuje Tar-
gi Pracy.

Wszelkie prawa, w tym Autora i Wydawcy, zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.



Co będziesz robić w przyszło-
ści, gdzie pracować i ile za-
rabiać? Wybierając zawód

i szkołę warto, byś dobrze zasta-
nowił się, co tak naprawdę Cię in-
teresuje, na co lubisz poświęcać
swój czas, w czym jesteś dobry.
Doradca zawodowy pomoże Ci
odpowiedzieć na te i inne pytania.

Wsparcie doradcy zawodowego przy-
da się każdemu, kto zastanawia się
nad wyborem dalszej ścieżki kształ-
cenia i kariery zawodowej. Pomoże
Ci on określić predyspozycje zawodo-
we zgodne z Twoimi zainteresowa-
niami oraz uzdolnieniami. Uzyskasz
u niego również rzetelną informację
edukacyjno-zawodową. Na rozmowę
doradczą możesz umówić się indywi-
dualnie lub wraz z rodzicami.

Gdzie szukać doradcy? Dorad-
cę zawodowego można znaleźć w in-
stytucjach związanych z edukacją
i rynkiem pracy:
� Szkoła – doradcy zawodowi mo-
gą być zatrudniani w gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych. Nie
każda szkoła jednak zatrudnia do-
radcę zawodowego – wtedy taką
funkcję zapewne pełni nauczyciel
bądź specjalista, tj. psycholog lub pe-
dagog szkolny.
� Poradnia psychologiczno-
-pedagogiczna – doradca zawodo-
wy zatrudniony w publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej udzie-
la uczniom i ich rodzicom pomocy
w wyborze kierunku kształcenia i za-
wodu. Adres najbliższej poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej znajdziesz
w wykazie zamieszczonym na stronie
www.koweziu.edu.pl.
� Ochotnicze Hufce Pracy (OHP)
– działania doradców zawodowych
zatrudnionych w OHP skierowane
są do młodzieży w wieku od 15 do 25
lat. Pomoc udzielana jest w Cen-
trach Edukacji i Pracy Młodzieży,
w szczególności w Mobilnych Cen-
trach Informacji Zawodowej (MCIZ)

oraz Młodzieżowych Centrach Ka-
riery (MCK). Wykaz placówek OHP
– MCIZ, MCK w poszczególnych wo-
jewództwach znajdziesz na stronie
www.ohpdlaszkoly.pl.
� Powiatowy Urząd Pracy oraz
Centrum Informacji i Plano-
wania Kariery Zawodowej
– pomoc urzędów pracy skierowana
jest głównie do osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, jednak mło-
dzież planująca ścieżkę zawodową
oraz absolwenci wchodzący na rynek
pracy również mogą skorzystać
z oferty urzędów pracy m.in. ze zbio-
rów informacji zawodowych, czyli

informacji o zawodach, edukacji
i rynku pracy.

Bez informacji trudno podjąć
trafną decyzję. Wiedzaomożliwo-
ściach dalszego kształcenia, o zawo-
dach,sytuacjinalokalnymikrajowym
rynkupracyjestniezbędnadopodjęcia
trafnych iświadomych decyzjizwiąza-
nych z dalszym kształceniem.

Informacje dotyczące edukacji,
w tym dane o szkołach, warunkach
kształcenia, przedmiotach nauczania
pozwolą Ci przeanalizować propozy-
cje szkół i instytucji szkoleniowych,

a następnie podjąć decyzję o kierunku
i trybie kształcenia, a w konsekwencji
pomogą w zdobyciu zawodu.

Wśród źródeł informacji dotyczą-
cych edukacji przydatne będą rzetel-
ne i aktualne bazy danych szkół, któ-
re znajdziesz na stronach:
� Centrum Informatycznego Eduka-

cji Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej www.cie.men.gov.pl,

� Krajowego Ośrodka Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicz-
nej www.koweziu.edu.pl,

� Ośrodka Rozwoju Edukacji:
www.ore.edu.pl,

� Kuratoriów Oświaty funkcjonują-
cych w poszczególnych wojewódz-
twach.

Informacje o zawodach. Wśród
źródeł informacji dotyczących zawo-
dów istotne miejsce zajmują: Prze-
wodnik po zawodach, Klasyfika-
cje Zawodów oraz bazy opisów
zawodów i specjalności.
� Przewodnik po zawo-
dach zawiera krótkie opisy za-
wodów oraz ścieżek edukacyj-
nych, które pozwalają je zdo-
być. Jest dostępny w wersji elek-
tronicznej na stronie:
www.euroguidance.pl.
Przewodnik został opracowa-
ny na podstawie Klasyfikacji
Zawodów Szkolnictwa Zawo-
dowego (KZSZ) Minister-
stwa Edukacji Narodowej.
Opisano w nim 193 zawody kształce-
nia zawodowego wraz z informacją

o typach szkół ponadgimnazjal-
nych, w których możesz odbywać
kształcenie.
� Baza opisów zawodów
i specjalności dostępnych na
rynku pracy umożliwia wyszuki-
wanie zawodu według jego kodu
i nazwy. Pozwoli Ci także zapoznać
się z opisem zawodu, przygotowa-
nym według schematu: synteza, za-
dania zawodowe, dodatkowe zada-
nia zawodowe. Opisy opracowano
na podstawie Klasyfikacji Zawo-
dów i Specjalności (KZiS) Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej.
Baza opisów zawodów jest dostęp-
na na stronie:
www.psz.praca.gov.pl.
� Informacje o zawodach,w for-
mie m.in. filmów zawodoznawczych,
znajdziesz na stronie:
www.ohpdlaszkoly.pl.

� Informacje
o sytuacji na
lokalnym
i krajowym
rynku pracy,
w tym m.in.
o zawodach defi-
cytowych i nad-
wyżkowych,
znajdziesz w ka-
żdym Urzędzie
Pracy. Wykaz Wo-
jewódzkich i Po-
wiatowych Urzę-
dów Pracy dostęp-

ny jest na stronie:
www.psz.praca.gov.pl

Wszelkie prawa, w tym Autora i Wydawcy, zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
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NIE TYLKO W SZKOLE

ABC REKRUTACJI
O CZYM MUSI WIEDZIEĆ GIMNAZJALISTA,

UBIEGAJĄC SIĘ O PRZYJĘCIE DO WYBRANEJ SZKOŁY

Od nowego roku szkolnego
osoby dorosłe będą mogły

uzyskać lub uzupełnić wykształce-
nie zawodowe nie tylko w szkołach
dla dorosłych, ale także na kursach
zawodowych. Będzie też można
potwierdzić posiadaną wiedzę
i umiejętności, zdając zawodowe
egzaminy eksternistyczne.

Jeśli w przyszłości będziesz chciał
zmienić swój zawód, będziesz mógł
zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe
poza szkołą, w elastycznym systemie
kształcenia w formach kursowych.

Formy kursowe
Kursy zawodowe będą dopasowane do
potrzeb osób dorosłych na każdym
etapie ich pracy zawodowej. Przygotu-
ją ich do egzaminu zawodowego w za-

kresie 161 kwalifikacji wyodrębnio-
nych w zawodach. Egzamin po kwali-
fikacyjnym kursie zawodowym będzie
odbywać się na tych samych zasadach
formalnych, jak w zasadniczej szkole
zawodowej czy w technikum. Kursy
będą mogły prowadzić szkoły kształ-
cące w zawodach oraz instytucje ryn-
ku pracy, prowadzące działalność edu-
kacyjno-szkoleniową i inne osoby pro-
wadzące działalność oświatową. Kie-
dy i jaki wybrać kwalifikacyjny kurs
zawodowy? Przeczytaj artykuły o ZSZ
i technikum na stronach 2 i 3.

Egzaminy eksternistyczne
zawodowe
Wprowadzane od września 2012 roku
zmiany dotyczą również możliwości
zdawania egzaminów eksternistycz-

nych zawodowych. Dzięki nim osoby
dorosłe będą mogły potwierdzić po-
siadane kwalifikacje zawodowe i tym
samym zwiększyć swoje szanse na
rynku pracy.

Jest to dobre rozwiązanie dla osób,
które od paru lat pracują na danym
stanowisku, ale nie mają żadnych
dokumentów potwierdzających
przygotowanie do pracy w wykony-
wanym zawodzie. Będą teraz mogły
potwierdzić swoje kwalifikacje na
egzaminie zawodowym przeprowa-
dzonym w trybie eksternistycznym.
Będzie mogła do niego przystąpić
osoba, która ukończyła gimnazjum
lub ośmioletnią szkołę podstawową
oraz ma za sobą co najmniej dwa la-
ta kształcenia się lub pracy w zawo-
dzie, w którym wyodrębniono daną
kwalifikację.

1. Sposób
przeprowadzenia
rekrutacji

To, w jakiej formie odbywa się re-
krutacja, zależy od organu prowa-
dzącego szkołę, czyli władz miasta
czy powiatu. Informację o sposobie
rekrutacji możesz uzyskać od władz
samorządowych oraz w szkołach –
także w gimnazjum. Może on być
tradycyjny, czyli realizowany po-
przez złożenie dokumentów w naj-
wyżej trzech szkołach, lub za po-
średnictwem systemu elektronicz-
nego, w którym dokonuje się wybo-
ru szkół. Dokumenty składa się tyl-
ko w jednej szkole.

2. Terminy rekrutacji
Terminy te mogą się różnić w zale-
żności od województwa. Mogą też
być nieco inne dla naborów prowa-
dzonych tradycyjnie i drogą elektro-
niczną.
Zwróć uwagę na terminy:
� składania podań o przyjęcie,
� dostarczenia kopii dokumentów,
� ogłoszenia przez szkołę wstęp-

nych wyników rekrutacji,
� potwierdzenia przez zakwalifiko-

wanych kandydatów woli nauki

w wybranej szkole poprzez do-
starczenie oryginałów dokumen-
tów,

� ogłoszenia wyników rekrutacji,
� ogłoszenia dodatkowego naboru

w przypadku, kiedy pozostały
jeszcze wolne miejsca.

3. Wymagane dokumenty
W przypadku rekrutacji elektro-
nicznej na przykład podanie będzie
trzeba wydrukować po zarejestro-
waniu się w systemie i dostarczyć je
tylko do jednej szkoły lub wystarczy
potwierdzona rejestracja w syste-
mie elektronicznym.

Najczęściej wymagane
dokumenty:
� podanie według wzoru ustalone-

go przez szkołę, zwykle także co
najmniej dwa zdjęcia,

� świadectwo ukończenia gimna-
zjum,

� zaświadczenie Okręgowej Komi-
sji Egzaminacyjnej o wynikach
egzaminu,

� zaświadczenie lekarskie (wyma-
gane zazwyczaj w technikach
i zasadniczych szkołach zawodo-
wych).

DORADCA
CI POMOŻE

WYBIERAJĄC ZAWÓD,

PORADŹ SIĘ

PROFESJONALISTY!
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