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Informacje o szkołach ponadpodstawowych - porównanie 

Lata nauki 4 5 3 

Możliwość uzyskania świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego 

      TAK             TAK NIE 

(możliwość  kontynuowania 

kształcenia w szkołach 

przygotowujących do zdawania 

egzaminu maturalnego, tj. 

 w  branżowej szkole II stopnia,  

 w  liceum ogólnokształcącym dla 

dorosłych)  

Możliwość wyboru zawodu  

(z oferty zawodów zawartych  

w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego) 

      NIE        TAK            TAK 

Nabywanie kompetencji 

zawodowych 

- w ramach wolontariatu 

  

- w formie praktyk zawodowych 

- w ramach wolontariatu 

  

- w formie praktycznej nauki 

zawodu 

- w ramach wolontariatu  

Nauka przedmiotów zawodowych NIE        TAK            TAK 

Nauka przedmiotów ogólnych  

w formie rozszerzonej  

TAK 

- nauka  od 2 do 3 przedmiotów      

  w  klasach I-IV  

                   TAK 

- nauka 2 przedmiotów 

  w klasach I-V 

           NIE 

    

Liceum ogólnokształcące 

  

  

Technikum 

  

Branżowa szkoła I stopnia 



 

 

 

 

Możliwość uzyskania kwalifikacji 

zawodowych 

NIE 

(możliwość zdobycia 

kwalifikacji zawodowych  

w dalszej edukacji: w szkołach  

policealnych,  

na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych, na studiach 

wyższych) 

TAK 

(możliwość zdobycia  

dodatkowych kwalifikacji 

zawodowych w dalszej 

edukacji: w szkołach  

policealnych,  

na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych, na  studiach 

wyższych) 

TAK 

(możliwość zdobycia dodatkowych  

kwalifikacji zawodowych w dalszej 

edukacji: w branżowej szkole  

II stopnia, w szkołach policealnych,  

na kwalifikacyjnych  kursach 

zawodowych, na  studiach wyższych) 

Liczba kwalifikacji 

wyodrębnionych w zawodzie (tym 

samym liczba egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w 

zawodzie do zdania) 

0 2 1 

Możliwość otrzymania dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie 

NIE TAK 

(pod warunkiem zdania 

egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie  

i ukończenia szkoły  

z pozytywnym wynikiem) 

 

TAK 

(pod warunkiem zdania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie i ukończenia szkoły  

z pozytywnym wynikiem) 

Informacje o szkołach ponadpodstawowych – porównanie cd. 

    

Liceum ogólnokształcące 

  

  

Technikum 

  

      Branżowa szkoła I stopnia 



Możliwość ubiegania się  

o przyjęcie na studia wyższe 

TAK  TAK  NIE 

(możliwość ubiegania się o przyjęcie 

na  studia po zdaniu egzaminu 

maturalnego w branżowej szkole  

II stopnia lub liceum 

ogólnokształcącym dla dorosłych) 

Uzyskane wykształcenie średnie średnie zasadnicze branżowe 

Uzyskany tytuł po skończonej 

szkole 

   technik robotnik wykwalifikowany 

Informacje o szkołach ponadpodstawowych – porównanie cd. 

    

Liceum ogólnokształcące 
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      Branżowa szkoła I stopnia 


