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Ósma klasa i co dalej? Jak rodzice mogą pomóc dziecku dokonać wyboru? 

 

 

Liceum, technikum czy szkoła branżowa? Na to pytanie nie ma jednoznacznej 

odpowiedzi. Każdy człowiek ma inny charakter, sytuację życiową, materialną itd. 

Odpowiedź nie jest prosta i składa się z wielu składowych.  

Poniżej „garść” podstawowych informacji. 

 
     

RODZAJ 

SZKOŁY 

CZAS 

TRWANIA 

INFORMACJE DODATKI PRACA 

     

 

Liceum 

 

4 lata 

- po ukończeniu brak 

kwalifikacji do konkretnego 

zawodu; 

 

- po liceum, perspektywa 

dalszej nauki (szkoła 

policealna, studia); 

- wybór przedmiotów, które 

będą rozszerzone; 

 

- często późniejszy 

kierunek studiów, szkoły 

policealnej jest związany  

z wyżej wymienionym 

rozszerzeniem;  

- przy przerwaniu nauki na 

tym etapie będzie ciężko 

wejść na rynek pracy; 

 

Klasy 

językowe „0” 

w liceum 

 

5lat 

- pierwszy rok to klasa „0”  

z nauką języka; 

  

     

 

Technikum  

 

5 lat 

- zdobywa się konkretny 

zawód, umiejętności; 

 

- można zdać maturę i iść 

dalej na studia lub do 

szkoły pomaturalnej; 

 

 

 

 

 

 

 

- tak jak w liceum, wybiera 

się część przedmiotów 

rozszerzonych, dodatkowo 

wiążących się z wybranym 

zawodem; 

 

- porównując do liceum, 

dodatkowo dochodzi nauka 

przedmiotów zawodowych 

i praktyki;  

 

- podczas trwania 

technikum zdaje się 

egzaminy zawodowe; 

 

- konieczne jest posiadanie 

zaświadczenia od lekarza 

o braku przeciwwskazań 

do wykonania danego 

zawodu; 

- większa szansa niż po 

liceum znaleźć pracę 

(część osób zaczyna  

w miejscach gdzie 

odbywają praktyki); 

 

     

 

Szkoła 

branżowa  

I-ego stopnia 

 

3 lata 

- nauka w szkole; 

 

- praktyka zawodowa 

odbywa się u pracodawcy; 

- po ukończeniu szkoły 

branżowej I  

można kontynuować naukę 

w szkole branżowej II 

stopnia. Oprócz matury 

zdaje się egzaminy 

zawodowe, dzięki czemu 

otrzymuje się tytuł technika 

w danym zawodzie; 

 

- można też kontynuować 

- do pracy można pójść po 

ukończeniu branżowej 

szkoły I stopnia;  

(w dowolnym momencie 

można uzupełnić /zmienić 

kwalifikacje np.: idąc na 

kwalifikacyjny kurs 

zawodowy. Po takim kursie 

obowiązuje  egzamin 

zewnętrzny, nadający 

nowy zawód/ kwalifikacje. 
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naukę w liceum 

ogólnokształcącym dla 

dorosłych; 

 

 

- druga opcja kontynuacji 

nauki w branżowej szkole II 

stopnia daje otrzymanie 

tytułu technika i można iść 

do pracy; 

 

- trzecia opcja, po zdaniu 

matury można rozpocząć 

studia I stopnia dające tytuł 

licencjata lub inżyniera 

bądź studia magisterskie  

i pójść do pracy;  

     

 

 

 

 

Co rodzic może zrobić, aby pomóc dziecku w dokonaniu wyboru dalszej drogi 

edukacji, szkoły? 

 

Mimo różnicy zdań, okresu buntu i innych uwarunkowań, opinia rodzica jest dla 

większości nastolatków istotna. Młodzież, podobnie jak dorośli potrzebuje akceptacji  

i chce, aby najbliżsi byli z niej zadowoleni. Atutem rodzica w takiej rozmowie są lata 

praktyki. Rodzic nie bazuje na teorii, testach ale… niejednokrotnie jego 

zaangażowanie i własne doświadczenia zawodowe mogą okazać się całkowicie 

wystarczające, aby wspomóc dziecko w tym bardzo trudnym wyborze. 

 

 

 

Ważne, aby ósmoklasista wiedział, że: 

 

 wybór szkoły jest ważny, ale nie najważniejszy w życiu 

 

Może się zdarzyć, że wybór ten będzie nietrafiony, albo życie zmusi ucznia do 

przemyślenia czy jest to jego droga, ale od czego są zmiany? Niejednokrotnie po 

pierwszym semestrze lub pod pierwszym roku uczniowie zmieniają, profil/szkołę. Nie 

wszystko da się wcześniej przewidzieć. Wyobrażenie o danym kierunku pod 

wpływem rzeczywistości może ulec zmianie. Mogę chcieć zostać najlepszym pianistą 

na świecie, tylko czy każdy muzyk będzie tym najlepszym? Może to, że będę bardzo 

dobrym muzykiem, kochającym swoją pracę i dzielącym się z innymi swoją pasją 

wystarczy? A może mam też inne zasoby, których użycie sprawia mi więcej 

satysfakcji i np.: świetnie idzie mi nauka języka hiszpańskiego? Może chcę mieć 

więcej czasu dla rodziny, znajomych, a nie ćwiczyć gamy i utwory przez całe dnie? 

To oczywiście nieco przejaskrawiony przykład, ale aspektów decyzji i ich zmian bywa 

wiele. 
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 praca w jednym zawodzie przez całe życie nie zawsze jest możliwa, 

konieczna jest elastyczność 

 

Do niedawna było to możliwe. Obecnie zwraca się uwagę na to, że kolejne pokolenia 

już zaczynają i będą zmieniać zawód, pracę wielokrotnie w ciągu swojego życia. 

Ważniejsze jest to, jakie posiadają kompetencje, co potrafią, jak dostosowują się do 

zmieniającego się rynku pracy. 

 

 

 z rodzicem można porozmawiać na każdy temat, także ten dotyczący 

nauki i przyszłej pracy- jeśli opiekun czegoś nie wie, to pomoże szukać 

odpowiedzi; rodzic nie ma super mocy, jest normalnym człowiekiem, 

który, jak każdy, czasem popełnia błędy i nie wie wszystkiego; 

 

Miło, jeśli rodzic dopytuje o marzenia swojego dziecka, o to co chciałoby robić, co je 

interesuje. W ramach poszukiwań różnych rozwiązań, można dopytać jaki będzie 

plan B. Jeśli uczeń nie dostanie się do wymarzonej szkoły, to jaka może być kolejna? 

Nigdy nie wiemy jak nam pójdzie np.: na egzaminie. Niektórzy, nawet bardzo dobrzy 

uczniowie, ze stresu podczas egzaminu potrafią zapomnieć np.: podstawowe wzory  

z matematyki. Warto nawiązać do swoich decyzji/wyborów, nie tylko tych, które były 

dobre, ale też  tych, które niekoniecznie miały pozytywny skutek. 

 

 

 na tyle na ile jest to możliwe i ma sens – rozmawiajmy z dziećmi o tym co 

my robimy w pracy, jakie są jej plus i minusy, pokazujmy, że praca to nie 

jedynie niekoniecznie przyjemny obowiązek. 

 

Jeśli rodzic codziennie wraca zły z pracy – jaki obraz dorosłego życia i pracy będzie 

miało dziecko? Oczywiście obecna sytuacja związana z pandemią dodatkowo 

zmienia naszą rzeczywistość. Część osób traci pracę bądź kilkumiesięczne zarobki, 

inni prosperują znacznie lepiej niż przed Covid, różnie. Ci, co mają pracę zdalną 

zwykle marzą o powrocie do biur, zaś ci, którzy dzień w dzień chodzą do pracy, 

często chętnie skorzystaliby z możliwości pracy zdalnej. Nie zmienia to faktu, że 

szczególnie przed zmianami, które spowodował Covid-19, wielu z nas dorosłych 

doświadczało w pracy nie tylko nieprzyjemnych, ale też miłych czy kreatywnych 

chwil. 

 

Podsumowując 

Rodzic nie jest osobą, która wszystko powinna wiedzieć także z doradztwa 

zawodowego i na bieżąco śledzić zmiany, nowe szkoły, kierunki czy zawody ale… 

może korzystać pomocy dostępnych bezpłatnie online – i zachęcać do korzystania  
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z nich przez dzieci. Jest ich wiele, więc poniżej wymieniłam tylko część, która moim 

zdaniem jest najbardziej przydatna. 

 

Centralna Komisja 

Edukacyjna (CKE) 

Informatory dot. egzaminu ósmoklasisty 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/ 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty w 2021 r.  

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20E8%20Informacja%2

02020_2021%20AKTUALIZACJA.pdfhttps://www.gov.pl/web/edukacja-i-

nauka/styczniowe-egzaminy-zgodnie-z-planem 

Styczniowe egzaminy: zawodowe, potwierdzające kwalifikacje w 
zawodzie, ósmoklasisty dla dorosłych – odbędą się 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/styczniowe-egzaminy-zgodnie-z-

planem 

Librus Synergia Artykuł „Egzaminy ósmoklasisty i maturalne – znamy wymagania” 

https://portal.librus.pl/artykuly/egzaminy-osmoklasisty-i-maturalne-znamy-

wymagania-1 

Mapa Karier 

 

Stronie na, której jest ponad 600 zawodów obowiązujących w Polsce. Można 

sprawdzić co w danym zawodzie wykonują pracownicy, ile lat trwa ich nauka, 

ile średnio zarabiają itd. To co bardzo istotne to wiedza z tego płynąca, że 

większość kompetencji jest ważna w wielu zwodach. Nie jest tak, ze dana 

kompetencja występuje tylko w jednym zawodzie.  

https://mapakarier.org/ 

Mapy Karier - blog 

 

 

 

Artykuł „Przyszłość rynku  pracy: zawód czy kompetencje?” 

https://mapakarier.org/blog/article/43/przyszlosc-rynku-pracy-zawod-czy-

kompetencje  

Artykuł „5 rzeczy, o których warto pamiętać, rozmawiając z dzieckiem o 

ścieżce edukacyjno-zawodowej” 

https://mapakarier.org/blog/article/44/5-rzeczy-o-ktorych-warto-pamietac-

rozmawiajac-z-dzieckiem-o-sciezce-edukacyjnozawodowej 

Artykuł „Kompetencje miękkie – weź je na warsztat” 

https://mapakarier.org/blog/article/47/kompetencje-miekkie-wez-je-na-warsztat 

Artykuł „Skąd czerpać wiedzę o zawodach? Polecamy najciekawsze 

kanały na YouTube i podcasty” 

https://mapakarier.org/blog/article/38/skad-czerpac-wiedze-o-zawodach-

polecamy-najciekawsze-kanaly-na-youtube-i-podcasty 

Mapa Karier - profil Webinar do odsłuchania „Zawody przyszłości – co wiemy już dziś” 

http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20E8%20Informacja%202020_2021%20AKTUALIZACJA.pdf
http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201229%20E8%20Informacja%202020_2021%20AKTUALIZACJA.pdf
https://mapakarier.org/
https://mapakarier.org/blog/article/43/przyszlosc-rynku-pracy-zawod-czy-kompetencje
https://mapakarier.org/blog/article/43/przyszlosc-rynku-pracy-zawod-czy-kompetencje
https://mapakarier.org/blog/article/44/5-rzeczy-o-ktorych-warto-pamietac-rozmawiajac-z-dzieckiem-o-sciezce-edukacyjnozawodowej
https://mapakarier.org/blog/article/44/5-rzeczy-o-ktorych-warto-pamietac-rozmawiajac-z-dzieckiem-o-sciezce-edukacyjnozawodowej
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Na Youtube https://www.youtube.com/watch?v=6QsGiHk9Yqg 

Webinar do odsłuchania „Jak pomóc dziecku w wyborach edukacyjno-
zawodowych?” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-PZK__nseeI 

Ośrodek Rozwoju 

Eduakcji (ORE) 

Różne informacje w zakładce Doradztwo Zawodowe 

https://doradztwo.ore.edu.pl/ 

Pistacja  Materiały dla ósmoklasistów 

https://pistacja.tv/ 

Wideolekcje                                                                              

www.bit.ly/PewniakiNaEgzamin 

Webinary powtórkowe                                                                    

www.bit.ly/WebinaryPistacji 

Interaktywne arkusze egzaminacyjne 

www.bit.ly/InteraktywneArkuszeEgzaminacyjne 

Próbny egzamin ósmoklasisty z Pi-stacją                                   

bit.ly/PistacjaProbneEgzaminy 

Ponad 600 darmowych wideolekcji z matematyki                                     

www.pistacja.tv, YouTube.com/PistacjaMatematyka 

Portal DoKariery.pl Artykuł „Jaką szkołę średnią wybrać i jak zrobić to mądrze?” 

https://dokariery.pl/-/jaka-szkole-srednia-wybrac-i-jak-zrobic-to-madrze- 

Portal Fundacji 

„Green Island” 

Oferta warszawskich szkół średnich w 2020/2021 r. Wersja podstawowa 
dostępna jest bezpłatnie 
www.wybieramszkole.pl 

Portal Perspektyw 

 

Aktualności, artykuły, rankingi szkół, informacje dla ósmoklasistów  

http://perspektywy.pl/portal/ 

XXIX Ranking Liceów Warszawskich Perspektywy 2020 

https://licea.perspektywy.pl/2020/article/nasz-klejnot-w-koronie  

Ranking Techników 

https://technika.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-glowny-technikow 

Warszawskie 

Centrum Innowacji 

Edukacyjno – 

Społecznych i 

Szkoleń WCIES 

 

Warszawski System Doradztwa Zawodowego 

https://crdz.wcies.edu.pl/ 

Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły 
ponadpodstawowej (aktualizacja, listopad 2020 r.) 

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną. 
Broszura dla rodziców  

Jak pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery 
zawodowej. Poradnik dla rodziców       
https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/rodzice 

https://doradztwo.ore.edu.pl/
https://pistacja.tv/
http://www.bit.ly/PewniakiNaEgzamin
http://www.bit.ly/WebinaryPistacji
http://www.bit.ly/InteraktywneArkuszeEgzaminacyjne
http://bit.ly/PistacjaProbneEgzaminy
https://www.youtube.com/channel/UCZDi5aTYgGoi1Snmq-uoDeA
https://dokariery.pl/-/jaka-szkole-srednia-wybrac-i-jak-zrobic-to-madrze-
http://www.wybieramszkole.pl/
http://perspektywy.pl/portal/
https://licea.perspektywy.pl/2020/article/nasz-klejnot-w-koronie
https://technika.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-glowny-technikow
https://crdz.wcies.edu.pl/
https://www.wcies.edu.pl/media/system/doc/cdz/Prezentacja_dla_rodzicow_2020.pdf
https://www.wcies.edu.pl/media/system/doc/cdz/Prezentacja_dla_rodzicow_2020.pdf
http://www.wcies.edu.pl/media/system/doc/cdz/pomagam_mojemu_dziecku_wybrac_zawod_i_szkole_ponadgimnazjalna.pdf
http://www.wcies.edu.pl/media/system/doc/cdz/pomagam_mojemu_dziecku_wybrac_zawod_i_szkole_ponadgimnazjalna.pdf
http://www.wcies.edu.pl/media/system/doc/cdz/poradnik_dla_rodzicow_planowanie_kariery.pdf
http://www.wcies.edu.pl/media/system/doc/cdz/poradnik_dla_rodzicow_planowanie_kariery.pdf
https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/rodzice
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Zdalne konsultacje 

https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/indywidualne-konsultacje-z-doradcami-
zawodowymi 

Miasto stołeczne 

Warszawa 

Warszawską Szkołę Zimową - bezpłatne zajęcia online z zakresu 
przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych dla 
uczniów warszawskich szkół obecnych klas ósmych. Planowane są: zajęcia 
uzupełniające i rozwijające zainteresowania w terminach 4 – 8.01.2021 r. i 11 – 
15.01.2021 r. Rekrutacja uczniów rozpoczęła się 17.12.2020 roku i odbywać się 
będzie do wyczerpania miejsc. W przypadku większej liczby chętnych, 
stworzona ma być lista rezerwowa lub nowa grupa.  

adresem: https://www.wcies.edu.pl/item/2087-warszawska-szkola-zimowa-
online-dla-uczniow-szkol-warszawskich 

http://www.poradnia-nr3.pl/wp-admin 

 

 

Na co warto zwrócić uwagę wybierając szkołę/klasę? 

- jak daleko dziecko będzie dojeżdżać i jaki będzie mieć dojazd do wybranej placówki 

(jeśli mieszka daleko, ile czasu zajmie mu dojazd…) 

- jakie profile klas oraz jakie języki obce są w danej szkole    

- jeśli dziecko oczekuje zajęć dodatkowych, warto sprawdzić czy są kółka 

zainteresowań itp.    

- jaką opinię wśród uczniów ma szkoła               

- jeśli dziecko ma trudności z nauką lub nie lubi się uczyć i mówi, że nie chce iść na 

studia, to dobrze byłoby to uwzględnić 

- jeśli dziecko ma trudności zdrowotne, to dobrze jest sprawdzić czy/jaki wpływ mogą 

one mieć np.: na uczestnictwo w praktykach zawodowych o ile dziecko wybiera np. 

szkołę branżową 

 - jak dziecku idzie zdawanie egzaminów, jakie ma wyniki z egzaminów wstępnych… 

 

Jeśli chcieliby Państwo dopytać o coś, bądź np.: Państwa dzieci chciałyby 

porozmawiać z doradcą zawodowym Poradni – zapraszamy. Poniżej adres do 

zakładki z informacjami, który psycholog – doradca zajmuje się dana szkołą       

z rejonu działania PPP nr 3 w Warszawie 

http://www.poradnia-nr3.pl/wp-content/uploads/2020/11/Doradztwo-przydzial-20-

21.pdf 

 

Opracowanie: psycholog Poradni, Koordynator Doradztwa Zawodowego w PPP nr 3 w Warszawie 

Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz 

https://www.wcies.edu.pl/item/2087-warszawska-szkola-zimowa-online-dla-uczniow-szkol-warszawskich
https://www.wcies.edu.pl/item/2087-warszawska-szkola-zimowa-online-dla-uczniow-szkol-warszawskich
http://www.poradnia-nr3.pl/wp-admin
http://www.poradnia-nr3.pl/wp-content/uploads/2020/11/Doradztwo-przydzial-20-21.pdf
http://www.poradnia-nr3.pl/wp-content/uploads/2020/11/Doradztwo-przydzial-20-21.pdf

