Propozycja III
Dzisiaj proponuję byś zapoznał się z różnymi możliwościami kontynuowania nauki po szkole
podstawowej. I tak:
Po ukończeniu szkoły podstawowej, masz do wyboru:
•

4-letnim liceum ogólnokształcące

•

5-letnie technikum

•

3-letnią szkołę branżową I stopnia

Szkoły branżowe zastąpiły wcześniejsze szkoły zawodowe. Różnią się tym, że po
ukończeniu szkoły branżowej I stopnia, możesz kontynuować naukę w szkole branżowej II
stopnia i tam zdać maturę, doskonaląc się jednocześnie w tym sam zawodzie.
Również liceum i technikum kończą się egzaminem maturalnym i otrzymaniem świadectwa
dojrzałości. Jeśli je otrzymasz, możesz kontynuować naukę na studiach. Bez matury będziesz
mógł kontynuować naukę jedynie w szkole policealnej.
Przypominam: po ukończeniu liceum zdobędziesz wykształcenie średnie ogólne. Dzięki
technikum możesz zdobyć tytuł technika (po zdaniu odpowiednich egzaminów), a szkoła
branżowa I stopnia umożliwi zdobycie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Jak dobrze wybrać szkołę średnią?
Liceum, technikum czy szkoła branżowa? Co będzie najlepsze? Żeby odpowiedzieć
sobie na to pytanie, trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy.
Plany na przyszłość
Zastanów się, czy masz już sprecyzowane plany na przyszłość. Jeśli chcesz wykonywać
konkretny zawód, dowiedz się, czy można się go nauczyć w technikum lub szkole branżowej.
Jeśli tak, to właśnie taką szkołę wybierz. Jeśli przyszła praca wymaga skończenia
specjalistycznych studiów (np. weterynarz, prawnik) – wybierz liceum ogólnokształcące i tam
skup się na nauce przedmiotów, które będą najpotrzebniejsze w danym zawodzie.
Samodzielna decyzja
Nie sugeruj się wyborem przyjaciół – to, że koleżanka wybrała jakąś szkołę, nie znaczy,
że musisz zrobić to samo! To ma być tylko i wyłącznie twój wybór, a nie np. twoich rodziców.
To nie oni ani nie koleżanka będą się za ciebie uczyć w tej szkole.
Stan zdrowia
Pamiętaj, że na wybór szkoły ma wpływ także stan zdrowia. Do wielu szkół
branżowych czy technicznych wymagany jest dobry stan zdrowia, np. specjalizacja wojskowa
wymaga znakomitej sprawności fizycznej.

Aspiracje
Marzysz o świetnej pracy i dobrych zarobkach? Nastaw się na solidną naukę, ale
niekoniecznie na studiach! Studia nie są dla wszystkich, w dzisiejszych czasach dyplom szkoły
wyższej nie zawsze gwarantuje dobre zarobki, ale na pewno nie przeszkadza. Jednak to
zaangażowanie i ciężka praca pomogą osiągnąć sukces, nawet jeśli skończysz tylko szkołę
średnią. Zdobywanie doświadczenia i odpowiednie kursy oraz solidne przykładanie się do
samodoskonalenia to dobry sposób na sukces zawodowy

Przedstawiam poniżej większość specjalności, które możesz znaleźć w technikach na
terenie całego kraju.

Budownictwo
Technik budownictwa, technik budownictwa wodnego, technik renowacji elementów
architektury, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik budowy dróg,
Środowisko
Technik inżynierii środowiska i melioracji, technik geodeta, technik geolog, technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej

Elektryka, elektronika, informatyka
Technik elektroniki i informatyki medycznej, technik elektryk, technik energetyk, technik
elektronik,
technik mechatronik, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej,

Mechanika
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik mechanik, technik pojazdów
samochodowych, technik urządzeń dźwigowych

Górnictwo i hutnictwo
Technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa podziemnego,
technik odlewnik, technik gazownictwa technik hutnik, technik przeróbki kopalin stałych,
wiertnik, technik automatyk

Transport
Technik transportu drogowego, technik transportu kolejowego, technik dróg kolejowych i obiektów
inżynieryjnych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk sterowania ruchem
kolejowym.
Wyroby skórzane, drewniane, szklane, włókiennicze
Technik garbarz, technik obuwnik, technik technologii wyrobów skórzanych, technik włókiennik,
Technik ceramik, technik technologii szkła, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, technik
technologii drewna
Poligrafia
Technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich, technik grafiki i poligrafii cyfrowej
technik papiernictwa
Technicy związani z naukami chemicznymi
Technik pożarnictwa, technik technologii chemicznej, technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywność
Technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik ogrodnik, technik pszczelarz,
technik rolnik, technik rybactwa śródlądowego, technik leśnik, technik przetwórstwa mleczarskiego,
technik technologii żywności.

Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (z wyłączeniem sił zbrojnych)
Technik mechanik okrętowy, technik budowy jednostek pływających, technik nawigator morski, technik
rybołówstwa morskiego, technik żeglugi śródlądowej, technik awionik, technik mechanik lotniczy, technik
lotniskowych służb operacyjnych.

Technicy medyczni i farmaceutyczni
Technik elektroradiolog, technik sterylizacji medycznej, technik farmaceutyczny, protetyk słuchu,
technik dentystyczny, technik ortopeda, technik analityk,

Inny średni personel do spraw zdrowia
Asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik optyk, technik masażysta, technik
bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony środowiska, opiekunka dziecięca, ortoptystka,
terapeuta zajęciowy.

Technicy weterynarii
Technik weterynarii
Średni personel do spraw finansowych obrotu pieniężnego i finansowo-statystycznego
Technik agrobiznesu, technik ekonomista, technik usług pocztowych i finansowych, technik rachunkowości
Pośrednicy usług biznesowych i administracji
Technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik spedytor, technik organizacji reklamy,
technik administracji, technik prac biurowych, technik archiwista. magazynier-logistyk,

Technicy do spraw technologii teleinformatycznych, telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych
Technik teleinformatyk, technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik realizacji dźwięku, technik realizacji
nagrań i nagłośnień, technik telekomunikacji
Pracownicy do spraw informowania klientów, usług osobistych i usług ochrony
Technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik turystyki wiejskiej, kucharz, kelner, fryzjer, technik
usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, jeździec, technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Mam nadzieję, że z tak wielu specjalności mogłeś wybrać tę, która najbardziej odpowiada zarówno Twoim
zawodowym i osobowościowym predyspozycjom, jak i zainteresowaniom. Podczas kolejnego spotkania
przedstawię szerzej kilka zawodów, tak byś mógł przed obowiązującym terminem składania dokumentów dokonać
najwłaściwszego wyboru przyszłej szkoły.
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