PRZYKŁADOWE PYTANIA, JAKIE MOŻESZ SOBIE ZADAĆ
- O ZAWODACH -

Pamiętaj, aby trafnie wybrać zawód należy zastanowić się nad
własnymi zainteresowaniami oraz preferencjami zawodowymi,
a także nad dopasowaniem ich do potrzeb i zmian na rynku pracy.
Jakie typy szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych przygotują
mnie do konkretnego zawodu?
Szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe, które przygotują Cię do konkretnego
zawodu to przede wszystkim technikum, szkoła branżowa I stopnia, a następnie
szkoła branżową II stopnia oraz szkoła policealna

Gdzie znajdę informacje dotyczące szkół kształcących w wybranym
przeze mnie zawodzie w powiecie poznańskim?
Aktualne informacje dotyczące szkół kształcących w wybranym przez Ciebie
zawodzie znajdziesz na stronie internetowej:
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor

Czy po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia otrzymam wykształcenie
na poziomie technika?
Uczeń kończący edukację w szkole branżowej I stopnia, ma możliwość
kontynuowania nauki w szkole branżowej II stopnia, gdzie uzyska dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Co oznacza skrót KKZ?
Skrót KKZ oznacza Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Co to są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)?
KKZ to kursy, których program nauczania uwzględnia podstawę programową
kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, których ukończenie umożliwia
przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej
kwalifikacji.

Co to są kwalifikacje w zawodzie?
Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie
zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza
świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

Co to jest egzamin zawodowy?
Egzamin zawodowy należy rozumieć jako egzamin potwierdzający kwalifikację w
zawodzie przeprowadzany z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w tym
zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

Kto może przystąpić do egzaminu zawodowego ?
Do egzaminu mogą przystąpić:
uczniowie szkół branżowych i techników,
uczniowie (słuchacze) szkół policealnych,
absolwenci szkół branżowych, techników i szkół policealnych,
osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za
równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół
ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych,
6. osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub
przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał
wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach,
zgłoszonych przez starostę do OKE.
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Egzamin zawodowy jest także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla
osób, które:
1. ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową,
2. co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym
wyodrębniono daną kwalifikację.

Czy pojawiły się nowe zawody wpisane do klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego?
Tak. Nowe zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to:
1) technik robót wykończeniowych w budownictwie,
2) magazynier-logistyk,
3) asystent fryzjera,
4) operator maszyn i urządzeń hutniczych,
5) pracownik pomocniczy krawca*,
6) pracownik pomocniczy mechanika*,
7) pracownik pomocniczy ślusarza*,
8) pracownik pomocniczy stolarza*.
*Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Czy pojawiły się zmiany w nazwach dotychczasowych zawodów?
Tak. Po reformie edukacji wprowadzono zmiany w nazwach niektórych
dotychczasowych zawodów:

1) zawód technik drogownictwa zostaje zastąpiony zawodem technik budowy dróg;
2) zawód technik dróg i mostów kolejowych zostaje zastąpiony zawodem technik
dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych;
3) zawód technik urządzeń sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem technik
inżynierii sanitarnej;
4) zawód monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem
monter sieci i instalacji sanitarnych;
5) zawód technik budownictwa okrętowego zostaje zastąpiony zawodem technik
budowy jednostek pływających;
6) zawód monter kadłubów okrętowych zostaje zastąpiony zawodem monter
kadłubów jednostek pływających;
7) zawód technik cyfrowych procesów graficznych zostaje zastąpiony zawodem
technik grafiki i poligrafii cyfrowej;
8) zawód technik technologii ceramicznej zostaje zastąpiony zawodem technik
ceramik;
9) zawód fototechnik zostaje zastąpiony zawodem technik fotografii i multimediów;
10) zawód monter-elektronik zostaje zastąpiony zawodem elektronik;
11) zawód monter mechatronik zostaje zastąpiony zawodem mechatronik;
12) zawód mechanik maszyn i urządzeń drogowych zostaje zastąpiony zawodem
operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.

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

Gdzie sprawdzić jakie obecnie zwody są poszukiwane na rynku pracy?
Informacje dotyczące zawodów poszukiwanych na rynku pracy znajdziesz m.in. na
stronie internetowej: https://barometrzawodow.pl/

Czy osoby, które nie ukończyły gimnazjum mogą uczestniczyć
w kwalifikacyjnych kursach zawodowych?
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest jedną z pozaszkolnych form kształcenia
ustawicznego, adresowanego do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem
i uzupełnianiem wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Osoby, które
nie ukończyły 18 lat, podlegają obowiązkowi nauki, który – po ukończeniu gimnazjum
– spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły
ponadgimnazjalnej, albo przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami,
przygotowania zawodowego u pracodawcy. Wyjątkowe przypadki, w jakich osoba,
która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na
kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazuje rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej.
Na kwalifikacyjny kurs zawodowy można zatem przyjąć osobę, która nie ukończyła
gimnazjum, pod warunkiem, iż posiada ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą

być uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych tylko w sytuacji, gdy
posiadają ukończone gimnazjum oraz spełniają przesłanki warunkujące możliwości
spełniania w tej formie obowiązku nauki.

Czy po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia mogę zdobyć kolejne
kwalifikacje w innym zawodzie?
Tak. Uczniowie, którzy zdobędą kwalifikację zawodową w szkole branżowej I stopnia
będą mogli zdobyć kwalifikacje w innym zawodzie w ramach kwalifikacyjnych kursów
zawodowych.

Czy po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia mogę zdobyć kolejne
kwalifikacje w innym zawodzie?
Tak. Uczniowie, którzy zdobędą kwalifikację zawodową w szkole branżowej II stopnia
będą mogli zdobyć kwalifikacje w innym zawodzie w ramach kwalifikacyjnych kursów
zawodowych lub w szkole policealnej.

Gdzie otrzymam informacje dotyczące przeciwwskazań zdrowotnych w
danym zawodzie?
Wszystkie informacje dotyczące przeciwwskazań zdrowotnych w danym zawodzie
przekaże Ci lekarz medycyny pracy. Ponadto informacje o przeciwwskazaniach
zdrowotnych w danym zawodzie nauczanym w szkołach powiatu poznańskiego
znajdziesz na stronie internetowej:
http://cdzdm.pl/wp-content/uploads/2016/06/informator.pdf

Co jest ważne przy wyborze zawodu ?
Przy wyborze zawodu ważne są zarówno Twoje preferencje oraz zainteresowania
zawodowe, a także dopasowanie do potrzeb i zmian rynku pracy.

