
 

                                                                      

 

 

 

 
 

Praktyczny e-poradnik dla ucznia i rodzica  
na rok 2021/2022 

 

 

 

Opracowała:  Agata Chudzikiewicz 

 

 



 

 

Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie!  

Co roku ósmoklasiści stają przed jednym z trudniejszych 
wyborów związanych ze swoją przyszłością – wyborem wymarzonej 
szkoły. Rynek edukacyjny oferuje coraz to nowe klasy, rozszerzenia czy 
zawody. Aby dobrze wybrać należy z jednej strony przyglądnąć się 
swoim zasobom, możliwościom i predyspozycjom, a z drugiej 
uwzględnić to, co obecnie dzieje się na rynku edukacji i pracy. 

  Poniższy e-poradnik powstał, aby wesprzeć Was Drodzy Rodzice 
i pomóc Wam Uczniowie w podjęciu decyzji edukacyjno-zawodowej.  
W poradniku  znajdują się najważniejsze informacje na temat ścieżek 
kształcenia; porady na co zwrócić uwagę wybierając szkołę 
ponadpodstawową a także linki do poradni psychologicznych, które 
mogą Was wesprzeć w tym wyborze. Ponadto opisany został sposób 
rekrutacji, najważniejsze tegoroczne daty rekrutacji i wskazówki jak 
przejść przez elektroniczną rekrutacje do wymarzonej szkoły. 

Poradnik w szczególności odnosi się do oferty edukacyjnej szkół 
krakowskich, ale może być również pomocą dla uczniów  
z małopolski i całego kraju. 

                                                                                                         Agata Chudzikiewicz 

 

 

 

 
Agata Chudzikiewicz - doradca zawodowy w Szkole Podstawowej w Rudawie i w Nielepicach; 
                                        Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego.  
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1. Jak wybrać DOBRĄ szkołę ponadpodstawową: 

 

 

 

Jeśli masz problem z określeniem  
swoich zasobów skorzystaj z pomocy 
doradcy zawodowego w Twojej 
szkole lub w najbliższej poradni 
psychologiczno - pedagogicznej. 

 

Adresy poradni psychologiczno - pedagogicznych  
w Krakowie: TUTAJ 

Adresy poradni na terenie województwa małopolskiego: TUTAJ  
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https://malopolskie.poradnie.edubaza.pl/serwis.php?s=3386&pok=72041&c1m=77
https://malopolskie.poradnie.edubaza.pl/


Po zakończeniu szkoły podstawowej uczeń może wybrać następujące ścieżki 
kształcenia: 

• liceum ogólnokształcące  (matura) - studia 
• liceum ogólnokształcące - szkoła policealna 
• liceum ogólnokształcące - kursy kwalifikacyjne 
• technikum  (matura) -  studia 
• technikum - szkoła policealna 
• technikum (matura) - szkoła policealna - studia 
• technikum - kursy kwalifikacyjne 
• branżowa szkoła I stopnia - branżowa szkoła II stopnia 
• branżowa szkoła I stopnia - branżowa szkoła II stopnia (matura) - studia 
• branżowa szkoła I stopnia – liceum ogólnokształcące dla dorosłych – 

szkoła policealna 
• branżowa szkoła I stopnia – liceum ogólnokształcące dla dorosłych 

(matura) – studia 
• branżowa szkoła I stopnia - kursy kwalifikacyjne (KKZ) 
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Charakterystyka szkół ponadpodstawowych: 

 

 

 Bez świadectwa maturalnego można kontynuować naukę  
w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

 

 
Lista krakowskich liceów znajduje się na stronie:  TUTAJ  

Ponadto oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022 poszczególnych placówek 
będzie dostępna bezpośrednio na stronach internetowych szkół 

LO - MATURA - STUDIA 
 

LO - SZKOŁA POLICEALNA 
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https://naszeszkoly.krakow.pl/lista


 

Bez świadectwa maturalnego można kontynuować naukę  
w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

 

 

 

 

 

Lista krakowskich i małopolskich techników znajduje się na stronie:  TUTAJ 

Ponadto oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022 poszczególnych placówek 
będzie dostępna bezpośrednio na stronach internetowych szkół 

TECHNIKUM – MATURA – STUDIA 

TECHNIKUM – SZKOŁA 
POLICEALNA 

TECHNIKUM – KURSY KWALFIKACYJNE 
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https://malopolskie.technikum.edubaza.pl/serwis.php?s=1358&pok=23593&c1m=77


 

 

 

 

 

 

 

Lista krakowskich, branżowych szkół I stopnia znajduje się na stronie:  TUTAJ 

Ponadto oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022 poszczególnych placówek 
będzie dostępna bezpośrednio na stronach internetowych szkół 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - 
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA lub 

LO dla dorosłych 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - 
KURSY KWALIFIKACYJNE 
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https://szkoly-branzowe.edubaza.pl/s/4988/80970-malopolskie.htm?c1m=77


Większość uczniów chce wybrać DOBRĄ SZKOŁĘ ponadpodstawową. Na pytanie:  

co to znaczy dla Ciebie dobra szkoła?  

słyszę różne odpowiedzi (od poziomu danej szkoły, poprzez odległość miejsca 
zamieszkania aż do zaplecza gastronomicznego danej placówki).  To co jest 
najważniejsze to uświadomienie sobie, ze dla każdego czym innym będzie  
tzw. dobra szkoła. Poniżej przedstawiam listę tego co warto brać po uwagę i co 
pomoże określić Ci co jest NAJISTOTNIEJSZE:   

 

 

 

Rankingi – o czym należy pamiętać! 

Co roku miesięcznik „Perspektywy” przedstawia ranking najlepszych szkół 
na dany rok. Uczniowie często pytają o rankingi. Pamiętaj! Taki ranking 
przedstawia  wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, 
sukcesy uczniów w olimpiadach, wyniki egzaminów zawodowych w technikach, 
natomiast nie jest w stanie w pełni przedstawić jak funkcjonuje dana szkoła oraz 
nie zawiera opinii rodziców ani uczniów na temat danej szkoły:  
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RANKING WOJEWÓDZKI LICEÓW 2021 - MAŁOPOLSKIE - TUTAJ 

 

RANKING WOJEWÓDZKI TECHNIKÓW 2021 -  MAŁOPOLSKIE - TUTAJ 

Czytanie tabeli:  

 Aby sprawdzić, czy interesująca nas szkoła utrzymuje swój poziom wystarczy 
spojrzeć na jej pozycje w rankingu w poprzednich latach – w tabeli 
zaprezentowane są trzy kolejne edycje. 

 

P Y T A N I A   I  O D P O W I E D Z I : 

                        

P: W jaki sposób mój stan zdrowia może mieć wpływ na wybór szkoły i zawodu? 

Odp.: Stan zdrowia odgrywa istotną rolę w wyborze naszej kariery. Może bowiem 
ograniczać nasz wybór zawodu (tzw. przeciwwskazania do wykonywania 
danego zawodu). Pamiętaj, że do podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej 
typu technikum lub branżowej szkoły I stopnia, niezbędne będzie orzeczenie 
lekarza medycyny pracy. 

Więcej na temat przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu możesz 
przeczytać: TUTAJ 
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https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-malopolski
https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-malopolski
https://www.cdzdm.pl/PL-H101/dysfunkcje-zdrowotne-ograniczajace-wybor-zawodu.html


2. Kryteria i daty tegorocznej rekrutacji:  

                     

Na co warto zwrócić uwagę w procesie rekrutacji: 

• możesz ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby szkół/oddziałów 
objętych systemem rekrutacji  

• elektroniczna rekrutacja obywa się przez system Omikron  
(www.krakow.e-omikron.pl) 

• jeżeli ubiegasz się o przyjęcie do szkoły, w której rekrutacja przebiega poza 
systemem rekrutacji elektronicznej (np. szkoła prywatna) składasz 
dokumenty bezpośrednio w tej szkole 

• możesz ustalić własną listę preferencji, czyli kolejność szkół i oddziałów, 
którymi jesteś zainteresowany, 

• jeżeli będziesz ubiegał się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub 
oddziału klasy wstępnej, będziesz zobowiązany do uzyskania pozytywnego 
wyniku sprawdzianu kompetencji językowych lub predyspozycji 
językowych przeprowadzonego w terminie wyznaczonym przez dyrektora 
danej szkoły  

• rekrutacja do oddziałów  sportowych, szkół mistrzostwa sportowego  
i oddziałów przygotowania wojskowego wymaga uzyskania pozytywnego 
wyniku próby sprawności fizycznej oraz bardzo dobrego stanu zdrowia 
potwierdzonego orzeczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

• listy uczniów przyjętych do oddziałów sporządzone są na podstawie sumy 
punktów uzyskanych z przeliczenia wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen 
z przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji oraz dodatkowych osiągnięć 
wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  
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http://www.krakow.e-omikron.pl/


• laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych 
organizowanych dla uczniów szkół podstawowych, laureaci konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, 
organizowanych przez kuratorów oświaty oraz laureaci konkursów dla 
uczniów szkół i placówek artystycznych, organizowanych przez ministra 
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub 
Centrum Edukacji Artystycznej, będą przyjmowani w pierwszej kolejności 
(w przypadku ubiegania się do oddziałów  dwujęzycznych, sportowych  
i oddziałów przygotowania wojskowego wymagane jest uzyskanie 
pozytywnego wyniku sprawdzianu uzdolnień językowych lub próby 
sprawności fizycznej) 

• po wprowadzeniu ocen i pozostałych informacji do systemu, program 
komputerowy liczy punkty i kwalifikuje uczniów do danego oddziału. 
 

PUNKTY W REKRUTACJI:                                                                                             

Do szkoły ponadpodstawowej bierzemy pod uwagę: 
• Wyniki z egzaminu ósmoklasisty – max 100pkt 
• Aktywność na rzecz innych ludzi – 3 pkt 
• Świadectwo z wyróżnieniem (tzw. pasek) – 7 pkt 
• Szczególne osiągniecia (konkursy, olimpiady) - max 18 pkt 

 Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych 
organizowanych lub współorganizowanych przez 
Małopolskiego Kuratora Oświaty w latach 2016-2021 
oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych 
konkursach - TUTAJ 

 Wykaz zawodów wiedzy i artystycznych organizowanych 
przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły w latach 2016 - 2021 - TUTAJ 

 Wykaz dyscyplin sportowych - TUTAJ 
 

• Oceny ze świadectwa: z języka polskiego, matematyki i dwóch 
wybranych zajęć edukacyjnych. Oceny z tych przedmiotów przeliczamy 
na następujące punkty:  
 

 celujący – 18 pkt  
 bardzo dobry – 17 pkt  
 dobry – 14 pkt  
 dostateczny – 8 pkt 
 dopuszczający – 2 pkt      
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https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/zal.-1_konkursy-przedmiotowe-i-tematyczne-2021_2.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/zal.-2_konkursy-wiedzy-i-artystyczne-2021-2.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/zal.-nr-3_dyscypliny-sportowe-2021.pdf


 
                                                                Źródło: MEN. 2020r 

 
Nie wiemy oczywiście, ile punktów rekrutacyjnych będą mieli w tym roku inni 
uczniowie i jakie szkoły będą wybierali, ale porównanie wyników i tendencji z lat 
ubiegłych, pozwoli z pewnym prawdopodobieństwem ocenić własne szanse 
podczas rekrutacji. 
 
Aby oszacować i przeliczyć ile możesz uzyskać punktów w rekrutacji możesz 
skorzystać z kalkulatora:  
 
 

https://waszaedukacja.pl/artykuly/jak-obliczyc-punkty-do-szkoly-sredniej 

 

Na dole strony z kalkulatorem znajduje się również informacja dla kandydatów, 
jakie punkty można było uzyskać w roku 2020/21 (m.in. w szkołach w Krakowie, 
Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Katowicach, Szczecinie i Olsztynie). 
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https://waszaedukacja.pl/artykuly/jak-obliczyc-punkty-do-szkoly-sredniej


Pamiętaj! Do każdej z klas/oddziału liczą się różne przedmioty (najczęściej to 
język polski, matematyka i język obcy oraz przedmiot, jaki określi dyrektor 
danej szkoły) stąd ilość punktów do każdej z klas/oddziału może się trochę różnić.  

  

Terminy rekrutacji czyli co trzeba zrobić i kiedy:    

 

 

Szczegółowe informacje na temat terminów rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych można zobaczyć - TUTAJ 
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https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol


 
 

P Y T A N I A   I  O D P O W I E D Z I : 

 

P: Co to jest oddział dwujęzyczny? 

Odp.: Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów 
zarówno w języku polskim i w języku obcym nowożytnym. Oddziały dwujęzyczne 
w Krakowie są m.in. w XX LO , XVII LO  i VI LO.  
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3. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - system 
Omikron.  

 

Rekrutacja elektroniczna do szkół ponadpodstawowych odbywa się w systemie 

Omikron na stronie:  www.krakow.e-omikron.pl 

 
Uwaga! Do maja 2021 strona jest nieczynna, gdyż jest to czas kiedy szkoły 

ponadpodstawowe uzupełniają swoją ofertę edukacyjną na dany rok. 

Po wpisaniu powyższego adresu w pasku adresowym przeglądarki zostanie 
wyświetlona strona internetowa za pomocą, której możliwe będzie: 

• zapoznanie się z ofertą szkół biorących udział w elektronicznej rekrutacji 
(pozycja Informator o ofercie) – panel po lewej stronie) 

Znajdziesz tam ważne informacje na temat: 

• lokalizacji szkoły – gdy wybierzesz określoną szkołę, „klikając” na jej 
nazwę, otworzą się dane teleadresowe, 

• klas, jakie oferuje dana szkoła z opisem, informacjami o przedmiotach 
realizowanych w zakresie rozszerzonym, 

• języka obcego, który można kontynuować w danej szkole, 
• szczegółowego postępowania kwalifikacyjnego – przedmiotów 

uwzględnianych w rekrutacji, innych osiągnięć ucznia, które będą brane 
pod uwagę w obliczaniu punktów rekrutacyjnych. W przypadku niektórych 
szkół (lub klas), wymagany jest dodatkowy sprawdzian uzdolnień 
kierunkowych lub próba sprawności fizycznej. 

• zapoznanie się z zasadami naboru oraz terminarzem rekrutacji (pozycja Zasady 
naboru, Terminarz) – panel po lewej stronie 
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http://www.krakow.e-omikron.pl/


• wypełnienie wniosku rekrutacyjnego - opcja Zarejestruj się lub Zaloguj się.  

 

 

Pamiętaj!   
Przy wprowadzaniu wniosku, za pierwszym razem logujesz się za pomocą peselu, 
imienia i nazwiska. System poprosi Cię o ustalenie hasła i o zapisaniu całego 
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wniosku. Każdym następnym razem będziesz logował się już przez panel: Zaloguj 
(pesel i hasło). 

Od dnia 17.05.2021 do 21.06.2021 (do 31.05 – uczniowie rekrutujący do 
oddziałów dwujęzycznych, przygotowania wojskowego i sportowych) uczeń 
wypełnia elektroniczne podanie. Plik wniosku generowany jest w formacie PDF. 
Należy go pobrać i zapisać na dysku, a następnie wydrukować i podpisać oraz 
dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.  

Wypełniając podanie należy zwrócić uwagę na dodatkowe kryteria:

 

Po wypełnieniu i zapisaniu wniosku, kandydat (po zalogowaniu) ma możliwość 
sprawdzenia statusu wniosku na każdym etapie rekrutacji. Ważne jest, abyś po 
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dostarczeniu ocen z egzaminów, świadectwa i swoich osiągnieć upewnił się czy 
oceny wprowadzone przez szkołę pierwszego wyboru zostały poprawnie 
wprowadzone do systemu. 

 

P Y T A N I A   I  O D P O W I E D Z I : 

 

 

P: Co to jest „szkoła pierwszego wyboru” ? 

Odp.: Szkoła pierwszego wyboru to jest szkoła, którą uczeń umieści jako pierwszą 
na swojej liście wybranych przez siebie szkół 

P: Gdzie i w jaki sposób dostarczamy wniosek do szkół? 

Odp.: Najpierw należy wypełnić elektroniczny wniosek w systemie Omikron, 
następnie wydrukować, podpisać  przez co najmniej jednego rodzica  lub 
opiekuna prawnego i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru (uwaga ze 
względu na sytuacje epidemiologiczną, możliwe jest dostarczenie wniosków wraz 
z załącznikami w formie elektronicznej – skanu lub czytelnego zdjęcia). Szkoła 
pierwszego wyboru potwierdza wniosek w systemie i od tej pory wniosek jest 
widoczny w system dla wszystkich szkół, jakie uczeń umieścił na liście. Od tej pory 
uczeń nie może już sam edytować nic w swoim wniosku.  

P: Czy uczeń dostaje się do wszystkich szkół ze swojej listy i może sobie wybrać 
szkołę? 

Odp.: Nie. Uczeń dostaje się do szkoły, do której spełnia kryteria punktowe. Jeśli 
nie dostanie się do szkoły, którą ma pierwszą na liście, system przesunie go niżej 
i tak po kolei, aż do szkoły/oddziału, do którego spełnia wymogi punktowe. 
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P.: Czy mogę zmienić kolejność szkół, po tym jak dostarczę wniosek do szkoły 
pierwszego wyboru? 

Odp.: Można, ale należy zwrócić się do szkoły pierwszego wyboru o anulowanie 
potwierdzenia wniosku w systemie Omikron. Dopóki wniosek nie jest 
dostarczony do szkoły lub potwierdzony, uczeń może edytować i zmieniać 
kolejność dowolną ilość razy. 

Od 25.06. do 14.07.2021 r. będzie można dokonać zmian we wnioskach, w tym 
także złożyć całkiem nowy wniosek rekrutacyjny, w sposób opisany powyżej. 

 

P: Co jeśli uczeń zapomni hasła do swojego konta w systemie? 

Odp.: Jeżeli podczas wypełniania elektronicznego wniosku (który został zapisany) 
został podany poprawny adres e-mail w panelu „Dane rodzica lub ucznia”,  
w sytuacji utraty hasła, kandydat może je zmienić samodzielnie. Na stronie 
systemu należy wybrać  opcję „Zapomniałem hasła”. 

 Należy wprowadzić PESEL kandydata oraz adres e-mail podany podczas 
wypełniania wniosku, następnie naciskamy:  „Generuj nowe hasło i wyślij na 
podany adres e-mail”. Jeżeli uczeń zapomniał wpisać e-maila, aby uzyskać hasło 
musi się udać do szkoły pierwszego wyboru.  

Jeśli uczeń wypełni wniosek, ale nie kliknie na końcu „zapisz”  po wylogowaniu 
jego dane zostaną utracone.  
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4. Co zmieniło się na rynku pracy i jak obecnie wygląda  
     szkolnictwo branżowe? 
 
  Od 2019r. nowa struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 
uwzględnia przyporządkowanie poszczególnych zawodów do jednej z 32 branż, 
uwzględniając specyfikę umiejętności zawodowych lub zakres, w jakim 
umiejętności te są wykorzystywane podczas wykonywania zadań zawodowych. 

 

Branże według kolejności alfabetycznej:  
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Kwalifikacje zawodowe 
  W zawodach zostały wyodrębnione i nazwane kwalifikacje, które  
są potwierdzane w ramach zewnętrznych egzaminów zawodowych.  

 

Kwalifikacja zawodowa to zasób wiadomości i zakres umiejętności, 
pozwalający na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania lub 
zestawu zadań zawodowych i umożliwiający podjęcie pracy. 

 

Zawody dzielą się na jednokwalifikacyjne i dwukwalifikacyjne. 

 
W szkole branżowej I stopnia uczeń kształci się  w zakresie jednej kwalifikacji.  
Po ukończeniu szkoły uczeń uzyskuje wykształcenie branżowe  
i świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie oraz 
otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

Branżowe szkoły II stopnia funkcjonują w zawodach, które mają kontynuację na 
poziomie technika. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i uzyskaniu 
kwalifikacji w zakresie pierwszej kwalifikacji uczeń może kontynuować naukę  
w branżowej szkole II stopnia. Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia i po 
zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji absolwent uzyskuje 
wykształcenie branżowe i świadectwo potwierdzające kwalifikacje 
wyodrębnione w danym zawodzie oraz otrzymuje dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe. Po zdaniu matury uczeń może kontynuować naukę na 
studiach. 

  Wśród zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w technikum, 
dominują zawody dwukwalifikacyjne. Po ukończeniu technikum i zdaniu matury 
uczeń może kontynuować naukę na studiach. 
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  Co roku przybywa wiele nowych zawodów w szkolnictwie branżowym. 
Minister Edukacji i Nauki podpisuje odpowiednie rozporządzenia w tej sprawie 
na dany rok. Wprowadzenie nowych zawodów do klasyfikacji to odpowiedź na 
potrzeby rynku pracy. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie są zmiany na najbliższy 
rok możesz poczytać o tym - TUTAJ. 

Monitoring zawodów jest również badaniem realizowanym przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy 
w całej Polsce. Co roku powstaje tzw. Barometr zawodów czyli jednoroczna 
prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: 
deficytowe, w których brakuje pracowników, zrównoważone, w których liczba 
pracowników odpowiada potrzebom pracodawców, nadwyżkowe, w których jest 
więcej pracowników niż ofert pracy. Aby zapoznać się z tegorocznym 
barometrem w województwie małopolskim kliknij – TUTAJ. 
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https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/4-nowe-zawody-w-klasyfikacji-zawodow-szkolnictwa-branzowego
https://barometrzawodow.pl/modul/prognozy-na-plakatach?publication=province&province=6&county=&year=2021&form-group%5B%5D=all


Mapa Karier to portal, gdzie można znaleźć opisy ponad 600 zawodów  
– TUTAJ. Obok opisu danego zawodu znajdują się: wymagania  
i umiejętności; przykładowa ścieżka edukacyjna - jak zdobyć ten 
zawód, zapotrzebowanie na ten zawód a nawet zarobki. 
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https://mapakarier.org/paths
https://mapakarier.org/paths


5. Na co zwrócić uwagę wybierając liceum ogólnokształcące:  

 
 

  Uczniowie liceów są zobowiązani do wyboru i realizacji  co najmniej 
dwóch, ale nie więcej niż czterech przedmiotów w zakresie rozszerzonym. 
Pozostałych przedmiotów uczą się na poziomie podstawowym. Zasady 
regulujące jakich i ilu przedmiotów uczniowie muszą uczyć się w zakresie 
rozszerzonym określają rozporządzenia. 

 

Rozszerzenia są ważne, bo na niektóre wydziały na studiach wymaga 
się zdania egzaminu dojrzałości na rozszerzonym poziomie  
i to z niego obliczane są punkty przy rekrutacji. Stąd wybierając 
rozszerzenie warto sprawdzić jak wygląda rekrutacja na 
interesujących nas kierunkach studiów. 

 

W przypadku, kiedy jakiś przedmiot nie jest realizowany w zakresie 
rozszerzonym, uczeń musi uczyć się przedmiotu uzupełniającego. Jeśli klasa nie 
realizuje w zakresie rozszerzonym historii - przedmiot uzupełniający to historia 
 i społeczeństwo; jeśli nie realizuje geografii, chemii, fizyki lub biologii  
- przedmiot uzupełniający to przyroda. 

W szkole mogą też być realizowane inne przedmioty uzupełniające: ekonomia  
w praktyce, zajęcia artystyczne lub inne przedmioty, dla których nie ustalono 
podstawy programowej, a program nauczania opracowano w szkole. 

  Nazwa profilu najczęściej zapowiada, jakie przedmioty będą realizowane  
na poziomie rozszerzonym. Oto kilka przykładów profili klas i przedmiotów 
rozszerzonych: 

Klasa matematyczno-fizyczna (tzw.: mat. – fiz.) - rozszerzone: matematyka, 
fizyka, język angielski 
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Klasa biologiczno-chemiczna  (tzw.: biol. – chem.) - rozszerzone: biologia, 
chemia, matematyka 

Klasa humanistyczna - rozszerzone: język polski, historia, język angielski 

 

Niektóre szkoły oferują bardziej nietypowe profile klas i dlatego koniecznie 
trzeba sprawdzić co stoi za tymi nazwami, jeżeli chodzi o rozszerzone 
przedmioty. Takie profile i klasy to na przykład: 

Profil lingwistyczno-prawny - rozszerzone: język angielski, historia, wiedza  
o społeczeństwie 

Profil bezpieczeństwo publiczne - rozszerzone: geografia, matematyka, wiedza  
o społeczeństwie  

Klasa historyczno-prawna - rozszerzone: język polski, historia, do wyboru: 

wiedza o społeczeństwie, język angielski 

Klasa lingwistyczna o profilu turystycznym - rozszerzone: język angielski, język 
hiszpański lub język niemiecki, geografia 

Klasa europejska - rozszerzone: język angielski, wiedza o społeczeństwie, 
geografia 

Rozszerzenia nie muszą koniecznie wiązać się z profilem klasy. Jeżeli uczniowie 
są zainteresowani uczeniem się jakichś przedmiotów w zakresie rozszerzonym 
(bo na przykład jest im to potrzebne na maturze), a szkoła może takie 
rozszerzenia zaoferować, może to realizować w mniejszych grupach  
wyodrębnionych z części klasy lub grupach międzyklasowych, na pierwszych 
i ostatnich lekcjach nauki.  
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Ósmoklasisto!  
Planowanie swojej przyszłości  

nie jest proste,  
ale pamiętaj nie jesteś w tych wyborach sam! 
 

 

 

"Jeśli potrafisz o czymś marzyć, 
 to potrafisz także tego dokonać".  

 Walt Disney  
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