PRZYKŁADOWE PYTANIA, JAKIE MOŻESZ SOBIE ZADAĆ

- O SZKOŁACH -

Pamiętaj, aby trafnie wybrać szkołę należy zastanowić się nie tylko
nad ofertą klas czy zawodów które możesz wybrać, ale też nad
możliwościami, jakie będziesz mieć w związku z ukończeniem danego
typu szkoły.
Który typ szkoły będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni:
liceum ogólnokształcące, technikum, czy szkoła branżowa?
Jakie typy szkół możesz wybrać jako absolwent:
a) gimnazjum
b) 8-letniej szkoły podstawowej?
Ad a: 3-letnia szkoła branżowa I stopnia, 3-letnie LO, 4-letnie technikum
Ad b: 3-letnia szkoła branżowa I stopnia, 4-letnie LO, 5-letnie technikum

Jakie są różnice pomiędzy tymi typami szkół?
- Zawód zdobędziesz w szkole branżowej i technikum.
- Maturę możesz zdać w LO, technikum i szkole branżowej II stopnia.
- Uczniowie LO są zobowiązani realizować na poziomie rozszerzonym od dwóch do
czterech przedmiotów, natomiast uczniowie technikum – dwa przedmioty.
- W szkole branżowej I stopnia jest zdecydowanie więcej godzin praktyk zawodowych
niż w technikum.
- W szkole branżowej I stopnia realizowana jest nauka jednego języka obcego,
w LO i technikum – dwóch.
- W szkole branżowej I stopnia nie jest realizowana nauka przedmiotów na poziomie
rozszerzonym.
- Absolwent szkoły branżowej I stopnia nie może kontynuować nauki w szkołach
policealnych (od kandydatów do tych szkół wymagane jest wykształcenie średnie).

Co to jest szkoła branżowa II stopnia?
Jest to szkoła, w której naukę będą mogli kontynuować absolwenci szkoły branżowej
I stopnia. Będzie funkcjonować w zawodach, które umożliwiają kontynuację kształcenia
na poziomie technika. Uczniowie zdobędą kolejną (drugą) kwalifikację zawodową i jeżeli
zdadzą egzamin z zakresu tej kwalifikacji, uzyskają tytuł zawodowy technika. Po
ukończeniu tej szkoły uczniowie będą mogli zdobyć kolejny zawód w szkole policealnej
lub kwalifikacje w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Jeżeli zdadzą maturę,
będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.
Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

W jaki sposób może kontynuować edukację absolwent szkoły branżowej
I stopnia, który nie chce iść do szkoły branżowej II stopnia?
Może kontynuować naukę w 3-letnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (naukę
rozpocznie od II klasy) lub zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

W jaki sposób będziesz mógł zmienić zawód, jeżeli okaże się, że ten który
zdobyłeś w szkole branżowej lub technikum nie odpowiada Tobie z jakichś
względów?
- Będziesz mógł zdobyć kolejne, zupełnie nowe kwalifikacje w ramach kwalifikacyjnych
kursów zawodowych.
- Absolwenci techników i szkół branżowych II stopnia będą mogli zdobyć nowy zawód
podejmując naukę w szkole policealnej. Absolwenci szkoły branżowej I stopnia, jeżeli
będą chcieli uczyć się w szkole policealnej, będą musieli najpierw ukończyć LO dla
dorosłych.
- Absolwenci techników i szkół branżowych II stopnia, o ile zdadzą maturę, będą mogli
kontynuować naukę na studiach wyższych. Kierunek studiów nie musi być związany
z zawodem, który już zdobyli.

Jakie wykształcenie uzyskasz wybierając poszczególne typy szkoły?
- szkoła branżowa I stopnia – wykształcenie zasadnicze branżowe
- szkoła branżowa II stopnia – wykształcenie średnie branżowe + dyplom technika
- technikum – wykształcenie średnie + dyplom technika
- LO – wykształcenie średnie

Czy matura jest egzaminem obowiązkowym?
Nie. Jednak jest niezbędna, jeżeli chcesz iść na studia.

Czy matura jest potrzebna, aby dostać się do szkoły policealnej?
Nie.

Czy matura jest potrzebna, aby zostać słuchaczem kwalifikacyjnego kursu
zawodowego?
Nie.

Jakie znaczenie dla Twoich dalszych wyborów edukacyjnych i zawodowych
mają przedmioty, które będziesz zdawał na maturze?
Osoby, które chcą studiować za darmo (na uczelniach państwowych), muszą wziąć
udział w rekrutacji na studia. W zależności od kierunku studiów podczas rekrutacji brane
są pod uwagę inne przedmioty zdawane na maturze. Jeżeli już teraz masz pomysł, co
chcesz studiować, sprawdź koniecznie listę przedmiotów punktowanych podczas
rekrutacji na interesujący Ciebie kierunek studiów – przedmioty rozszerzone są jednym
z dobrych kryteriów wyboru klasy w LO.

Czy jeżeli wybierzesz w LO klasę z rozszerzoną biologią i chemią, to czy
musisz zdawać te przedmioty na maturze?
Nie. Przedmiotami obowiązkowymi na części pisemnej są: język polski, matematyka
i język obcy nowożytny, natomiast na części ustnej musisz uwzględnić język polski
i język obcy nowożytny. Dodatkowo każdy uczeń musi przystąpić do egzaminu
z jednego przedmiotu dodatkowego, jednocześnie ma prawo przystąpić do egzaminu
łącznie z sześciu przedmiotów dodatkowych. Przedmioty dodatkowe uczeń wybiera sam
– nie musi to być spójne z tym, jaki przedmiot realizował na poziomie rozszerzonym.

Który typ szkoły najlepiej przygotuje Ciebie do matury?
LO – w szkole tego typu program obejmuje tylko i wyłącznie przedmioty
ogólnokształcące, nie musisz poświęcać czasu na praktyki i naukę przedmiotów
zawodowych, zazwyczaj realizujesz więcej przedmiotów na poziomie rozszerzonym
(w porównaniu z technikum).

W której szkole nie będziesz mógł przystąpić do matury?
W szkole branżowej I stopnia.

Kiedy licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe przygotowują
ofertę na kolejny rok szkolny?
Zazwyczaj oferta przygotowywana jest na odbywające się w marcu Targi Edukacyjne.
W ofercie znajdziesz informacje odnośnie proponowanych w danym roku szkolnym klas,
zawodów, przedmiotów rozszerzonych oraz języków obcych. Często oferta zawiera
informacje odnośnie innych propozycji dla uczniów klasy lub szkoły.

Gdzie (w Internecie) znajdziesz Informator zawierający ofertę szkół
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych na nadchodzący rok szkolny?
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

Gdzie znajdziesz informacje o ofercie szkół, zanim zostanie zaktualizowany
Informator na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/ ?
Do czasu aktualizacji Informatora możesz zapoznać się z zeszłoroczną ofertą szkół – co
roku wprowadzane są pewne zmiany w ofercie, ale znaczna część klas i zawodów
proponowana jest przez szkoły w niezmienionej lub jedynie delikatnie zmodyfikowanej
formie. Informacje możesz znaleźć np. tutaj: https://waszaedukacja.pl/ .

Gdzie (w Internecie) możesz sprawdzić terminy Drzwi Otwartych
w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych?
Można to sprawdzić zarówno na stronach internetowych poszczególnych szkół,
jak i skorzystać z zestawienia przygotowywanego co roku przez zespół CDZdM:
http://cdzdm.pl/dla-gimnazjalistow/ .
Informacje o terminach Drzwi Otwartych pojawiają się cyklicznie w lutym/marcu.

Gdzie (w Internecie) znajdziesz zasady rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych?
Można je znaleźć w dokumencie Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych,
publikowanych w zakładce Dokumenty na stronie
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/
oraz na stronie CDZdM http://cdzdm.pl/dla-gimnazjalistow/ .

Gdzie (w Internecie) znajdziesz terminarz rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych?
Np. na http://cdzdm.pl/dla-gimnazjalistow/

Gdzie (w Internecie) znajdziesz Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na dany rok
szkolny do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych?
Np. na http://cdzdm.pl/dla-gimnazjalistow/

Co ma wpływ na Twoje szanse dostania się do wymarzonej szkoły
ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej?
O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów kandydata. Punkty są przyznawane za:
- oceny szkolne z 4 przedmiotów wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum w tym każdorazowo z języka polskiego i matematyki,
- wynik egzaminu gimnazjalnego (język polski, historia i WOS, matematyka, przedmioty
przyrodnicze, język obcy),
- dodatkową aktywność lub osiągnięcia kandydata (np. świadectwo z wyróżnieniem,
aktywność społeczna – w szczególności wolontariat),

- posiadanie tytułu laureata lub finalisty, albo uzyskanie wysokich miejsc w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych.
Szczegółowe informacje znajdziesz m.in. tutaj: http://cdzdm.pl/dla-gimnazjalistow/
Ważne: Punktacja przyznawana za poszczególne kryteria zmienia się co roku. Kryterium
niezmiennym od kilku lat jest część dotycząca wyników egzaminu gimnazjalnego –
można za nią uzyskać 100 punktów, czyli 50% wszystkich możliwych do zdobycia.

Czy jeśli będąc uczniem pierwszej/drugiej klasy gimnazjum zdobyłeś tytuł
finalisty/laureata lub zająłeś wysokie miejsce w konkursie uznawanym
w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych,
to czy Twoje punkty będą „ważne” do końca Twojej nauki w gimnazjum?
Tak.

Czy przed złożeniem dokumentów do wybranych szkół, biorących udział
w naborze elektronicznym, znajdziesz gdzieś informacje odnośnie
tegorocznych progów punktowych, które zagwarantują Tobie przyjęcie do
wybranej szkoły?
Nie. Progi punktowe na dany rok szkolny ustalane są dopiero po złożeniu dokumentów
przez wszystkich zainteresowanych daną szkołą uczniów (ostateczny termin wypełnienia
i złożenia dokumentów określany jest co roku w Harmonogramie postępowania
rekrutacyjnego).
Możesz jednak dowiedzieć się, jakie były progi punktowe w zeszłorocznej rekrutacji
i przeliczając swoje punkty w oparciu o zeszłoroczne zasady masz szansę oszacować,
które szkoły są w Twoim zasięgu. Potrzebne informacje znajdziesz tutaj:
http://cdzdm.pl/dla-gimnazjalistow/ .

Czy przed podjęciem decyzji, którą szkołę wybrać, możesz sprawdzić jej
„popularność” wśród kandydatów?
Tak. Tegoroczne zainteresowanie kandydatów poszczególnymi klasami/oddziałami,
można monitorować na bieżąco przez cały okres przewidziany w harmonogramie
rekrutacji na składanie wniosków do szkoły:
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor .
Zainteresowanie uczniów na przestrzeni kilku ostatnich lat można sprawdzić tutaj
http://cdzdm.pl/zainteresowanie-oddzialami-w-szkolach-ponadgimnazjalnych/ .
Ważne: Można sprawdzić tylko zainteresowanie odnośnie klas pierwszego wyboru.

Czy wszystkie szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe uczestniczą
w naborze elektronicznym?
Nie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, które szkoły prowadzą nabór w oparciu o inne zasady
rekrutacji oraz jakie to zasady, zapoznaj się z Przewodnikiem po szkołach
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych miasta Poznania i powiatu poznańskiego Szkoły nieuczestniczące w elektronicznym naborze do szkół ponadgimnazjalnych i

ponadpodstawowych, przygotowanym przez zespół CDZdM. Przewodnik znajdziesz
tutaj: http://cdzdm.pl/dla-gimnazjalistow/ .
Natomiast szkoły, które uczestniczą w naborze elektronicznym znajdziesz tutaj:
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/ .

Gdzie (w Internecie) sprawdzisz, jakie szkoły
ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe znajdują się blisko Twojego domu?
Możesz to sprawdzić np. na zamieszczonej na stronie CDZdM Mapie poznańskich szkół
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Gdzie (w Internecie) sprawdzisz wyniki matur w poznańskich liceach
ogólnokształcących i technikach?
Możesz skorzystać z opracowania przygotowanego przez zespół CDZdM:
http://cdzdm.pl/dla-gimnazjalistow/ .

Gdzie znajdziesz informacje odnośnie pozycji poznańskich i wielkopolskich
szkół w rankingu Perspektyw?
Możesz to zrobić bezpośrednio na stronie http://www.perspektywy.pl
lub skorzystać z zestawienia wyselekcjonowanego przez zespół CDZdM:
http://cdzdm.pl/ranking-szkol-ponadgimnazjalnych-2014/ .
Znajdziesz tam ranking liceów ogólnokształcących, techników, olimpiad oraz ranking
maturalny.

Gdzie znajdziesz informacje o poziomie bezrobocia wśród absolwentów
poznańskich szkół?
Możesz skorzystać z raportu opracowywanego co roku przez zespół Obserwatorium
Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej CDZdM – znajdziesz go tutaj:
http://cdzdm.pl/bezrobocie-absolwentow-m-poznania/ .
Informacje znajdziesz także w raportach publikowanych na stronie internetowej
dedykowanej grupie absolwentów, stworzonej przez Powiatowy Urząd Pracy
w Poznaniu: http://www.absolwenci.poznan.pl/raporty,raporty_do_pobrania.html .

Gdzie znajdziesz informacje dotyczące innych form kształcenia
zawodowego?
Dowiedz się w jaki sposób zdobyć zawód w Izbie Rzemieślniczej, Ochotniczych Hufcach
Pracy oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych: http://cdzdm.pl/dlagimnazjalistow/ .

