
Co dalej po szkole 
podstawowej?
Część 1

Emilia Gralewska

Doradca zawodowy

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego



Tuż po szkole podstawowej...

LICEUM 
OGÓLNOSZTAŁCĄCE 

4 LATA

TECHNIKUM 5 LAT

SZKOŁA BRANŻOWA I 
STOPNIA

Matura

Matura

Świadectwo 
potwierdzające
kwalifikacje w 

danym zawodzie

Świadectwo 
potwierdzające 
kwalifikacje w 

danym zawodzie

SZKOŁA 
BRANŻOWA 
II STOPNIA

2 LATA

MATURA



• Liceum

• Wybierz je, zwracając uwagę na podawane w informatorze 
"PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM", które 
oferuje szkoła, ponieważ będziesz z nich zdawał/a maturę, a 
oceny z matury z tych przedmiotów będą decydowały o 
przyjęciu na studia.

• Jeżeli np. wybierasz się na medycynę (kierunek lekarski) to 
nie możesz zdawać historii, ponieważ uczelnie, które oferują 
takie kierunki zazwyczaj uwzględniają 2 przedmioty w 
zakresie rozszerzonym spośród: biologia, chemia, 
matematyka, fizyka.



Liceum

• Liceum, bez względu na nazwy klas oraz dodatkowe zajęcia, 

oferuje wykształcenie ogólne. Co zatem po liceum?



Po liceum...

• 1. Studia 

❖ licencjackie/inżynierskie (I stopnia) -najczęściej 3 lata w trybie 
stacjonarnym (5 dni w tygodniu) lub niestacjoonarnym 
(najczęściej co 2 weekend)

❖magisterskie jednolite (np. prawo, psychologia, niektóre 
pedagogiczne, lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, 
analityka medyczna, weterynaria, niektóre kierunki artystyczne) -
5 lat lub dłużej

❖uzupełniające magisterskie II stopień - 2 lata. Można dopiero po 
ukończeniu studiów licencjackich



Po liceum

2. Szkoła policealna (bez matury również) - najczęściej 2 lata

❖ różne zawody, w tym związane z informatyką, opieką nad 

osobą starszą, renowacją drobnych elementów 

architektury

• 3. Kursy kwalifikacyjne (bezpłatne)

❖ zawody z różnych branż, w tym informatyczne



Technikum

• Po technikum możesz oczywiście iść od razu do pracy, ale

możliwe jest również dalsze kształcenie:

❖ na studiach, 

❖w szkole policealnej 

❖lub na kursach kwalifikacyjnych,

❖ szkolenia dokształcające stacjonarne, webinaria, tutoriale 

i inne online.



Szkoła branżowa - 3 lata

• W Łodzi:

fotograf, dekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter 

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

murarz-tynkarz, stolarz, elektryk, mechatronik, fryzjer, 

sprzedawca, kucharz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, 

ślusarz, blacharz samochodowy



Szkoła branżowa- ciąg dalszy

• elektromechanik pojadów samochodowych, 

lakiernik samochodowy, mechanik motocyklowy, mechanik 

pojazdów samochodowych, drukarz fleksograficzny, 

drukarz ofsetowy, operator procesów introligatorskich, 

krawiec, operator w przemyśle włókienniczym,jeżdziec, 

magazynier logistyk, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa, 

kierowca-mechanik



Życzę, abyście 
już dziś podjeli 
najlepsze 
decyzje w życiu.


