
Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego 

7 listopada 2012 r. 

Nowe możliwości zdobycia zawodu i planowania ścieżki 

edukacyjnej uczniów gimnazjum 



Nowa struktura szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej 

Od 1 września 2012 r. w systemie szkolnym funkcjonują: 

 

szkoły prowadzące kształcenie zawodowe: 

 trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa  

 czteroletnie technikum 

 szkoła policealna 

 

oraz następujące szkoły ogólnokształcące dla dorosłych: 

 szkoła podstawowa dla dorosłych (szósta klasa) 

 trzyletnie gimnazjum dla dorosłych 

 trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych 

 

Osoby dorosłe mają możliwość połączenia zdobywania wykształcenia 
ogólnego z nabywaniem kwalifikacji zawodowych w systemie pozaszkolnym 
(kwalifikacyjne kursy zawodowe) 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs, którego program nauczania 
uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach 



Działania MEN na rzecz poprawy jakości i efektywności kształcenia 

zawodowego oraz zwiększenia jego atrakcyjności 

Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego  

 8 obszarów kształcenia 

 kształcenie w 200 zawodach 

 podział zawodów na kwalifikacje 

Wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach 

 193 zawody w jednym akcie prawnym 

 dotyczy kształcenia w szkołach i w formach pozaszkolnych 

 podstawa jako standard wymagań egzaminacyjnych 

Modernizacja systemu egzaminów zewnętrznych  

 nowa filozofia egzaminu zawodowego 

 otwarcie systemu egzaminów zewnętrznych na efekty uczenia się 
pozaformalnego i nieformalnego (egzamin eksternistyczny zawodowy) 

Wdrożenie nowego modelu kształcenia zawodowego opartego na 
elastycznych ścieżkach uczenia się 

 wprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

 włączenie szkół zawodowych w system kształcenia ustawicznego 

Stworzenie możliwości lepszej współpracy szkół zawodowych i pracodawców 

Promocja kształcenia zawodowego 



Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach 

ukierunkowana na efekty kształcenia i umożliwiająca 

planowanie dalszej ścieżki kształcenia 

 

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach uwzględnia:  
 

 zawody oraz wyodrębnione w nich kwalifikacje 

 cele kształcenia i oczekiwane efekty kształcenia: 

 warunki realizacji kształcenia w zawodzie  

możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach  
w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego (istotne z punktu widzenia doradztwa 
zawodowego) 

np. absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu 
kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom 
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu 
dodatkowo kwalifikacji A.22. Prowadzenie działalności handlowej  
lub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji 
A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu 
wykształcenia średniego. 

wykaz kwalifikacji dostępnych w ramach systemu oświaty (w szkołach  
i w formach pozaszkolnych) 



Elastyczny system zewnętrznych egzaminów  

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

egzamin zawodowy przeprowadzany dla każdej kwalifikacji odrębnie na podstawie 
wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach 

 do egzaminu przystąpią: 

 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe  
   – w trakcie nauki 

 osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe 

 osoby dorosłe w trybie egzaminów eksternistycznych 
 

upraktycznienie egzaminu zawodowego w technikum 

 

 

 

 

 

 

 

modyfikacja i uelastycznienie systemu egzaminów eksternistycznych w kierunku 
potwierdzania kwalifikacji zawodowych przez osoby legitymujące się niezbędną  
2-letnią praktyką w zawodzie lub co najmniej 2-letnim udokumentowanym 
okresem kształcenia w danym zawodzie 
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Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe 

 

Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie będzie wydawane 
osobom, które zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
przeprowadzony w zakresie jednej kwalifikacji. 

 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe będzie wydawany   osobom, 
które zdadzą egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje  
w danym zawodzie oraz będą miały odpowiedni dla zawodu poziom 
wykształcenia ogólnego. 

 

Na wniosek osoby posiadającej dyplom, dana komisja okręgowa wyda  
suplement Europass do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
ułatwiający poruszanie się po krajowym i europejskim rynku pracy. 



Możliwość realizacji obowiązku nauki  

na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. 
w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla 
dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz 
przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać 
obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy 
 

§ 4. Osoba, która ukończyła gimnazjum oraz: 

1)   ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub 
zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub 
kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo 
uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami 
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, 
przygotowania zawodowego u pracodawcy lub 

2)   przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym 
lub schronisku dla nieletnich 

-  może realizować obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs 
zawodowy. 

 



E3. Eksploatacja maszyn, 

urządzeń i instalacji 

elektrycznych  

 

Zasadnicza szkoła 

zawodowa 

Elektryk 

Technikum 

E1. Montaż i konserwacja  

maszyn i urządzeń elektrycznych 

E2. Montaż i konserwacja 

instalacji elektrycznych 

        = Technik elektryk 

E1. 

E2. 

E3. 

Kwalifikacyjny kurs 

zawodowy  

   + egzamin 

Wymagane wykształcenie 

średnie 

Podnoszenie kwalifikacji na kwalifikacyjnych kursach zawodowych 



Rola poradnictwa zawodowego w planowaniu ścieżek 

edukacyjnych uczniów 

 

 

Głównym zadaniem systemu oświaty w zakresie poradnictwa 

zawodowego jest udzielanie uczniom profesjonalnej pomocy, która 

umożliwia dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia i/lub zawodu, a tym samym zwiększa trafność 

podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych, a także 

zapewnianie uczniom dostępu do informacji dotyczących kierunków  

i możliwości kształcenia oraz rynku pracy. 

 

Zgodnie z art. 1 pkt 14 ustawy o systemie oświaty, system oświaty 

zapewnia przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku 

kształcenia 

 

 

 

 



Rola poradnictwa zawodowego w planowaniu rozwoju zawodowego 

dorosłych 

 

Zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący 

szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub 

placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego 

oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, może je 

połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego  

i ustawicznego”. 

 

Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzi 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmuje działania w zakresie 

poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.  

 

 

 

 



Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.  

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach zmieniło 

model doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole, zarezerwowanego 

dotychczas głównie dla doradców zawodowych, na model włączający w to 

doradztwo także innych nauczycieli i specjalistów, w tym nauczycieli 

wyznaczonych przez dyrektora szkoły do planowania i realizacji zadań  

z zakresu doradztwa zawodowego. 
 

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu 

wspomagania uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej  

w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu 

aktywnych metod pracy.  
 

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym zakresie udzielają uczniom 

nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w tym 

doradcy zawodowi.  



Zadania doradcy zawodowego 

Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów 

na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu 

kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych  

i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania 

kariery i podjęcia roli zawodowej; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez 

szkołę i placówkę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości 

działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor 

szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania 

z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

 

 

 

 



 

W 2011 r. w projekcie „Eurodoradztwo Polska” (Euroguidance Poland), 

który na zlecenie MEN realizuje Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej opracowano następujące publikacje wspierające 

poradnictwo edukacyjno-zawodowe (www.euroguidance.pl): 

„Poradnik dla nauczycieli”, który zawiera podstawowe informacje 

dotyczące poradnictwa zawodowego. Poradnik przeznaczony jest dla 

nauczycieli niebędących doradcami zawodowymi a realizujących 

zadania z zakresu poradnictwa zawodowego. 

„Przewodnik po zawodach”, zawierający podstawowe informacje  

o poszczególnych zawodach oraz występujących w nich kwalifikacjach. 

Przewodnik zawiera również informacje o tym jak poprzez uzupełnienie 

kwalifikacji można zdobyć dodatkowy zawód lub uprawnienia.  

W Przewodniku opisano 193 zawody, które można zdobyć kształcąc się  

w różnych typach szkół ponadgimnazjanych prowadzących kształcenie 

zawodowe lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

 

 

Wsparcie dla osób realizujących zadania z zakresu 

poradnictwa edukacyjno-zawodowego (1) 



Przewodnik po zawodach 

 

W części II Przewodnika każdy zawód opisano na dwóch  

stronach. Na pierwszej stronie znajdują się: 

krótka informacja o tym, co robi osoba zatrudniona w tym zawodzie, 

nazwa kwalifikacji, 

typ szkoły, w której można się kształcić w tym zawodzie,  

informacja o tym, czy zawód ma kontynuację na poziomie technikum, 

informacja o tym, czy zawodu można nauczyć się w rzemiośle lub na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych, 

informacja, czy w danym zawodzie uczy się wiele osób. 

Na drugiej stronie znajdują się informacje o warunkach pracy, potrzebnych 

kompetencjach, karierze edukacyjnej i zawodowej.  

 

 

www.euroguidance.pl  

 



Wsparcie dla osób realizujących zadania z zakresu poradnictwa 

edukacyjno-zawodowego (2) 
 

W celu zapewnienia wysokiej jakości udzielanych porad edukacyjno- 

zawodowych oraz zapewnienia odpowiedniego wsparcia metodycznego dla 

doradców zawodowych bądź innych osób, które realizują zadania z zakresu 

poradnictwa zawodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, przy 

wykorzystaniu funduszy strukturalnych, ogłosiło we wrześniu 2008 roku 

konkurs na opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów 

metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji 

i zainteresowań zawodowych uczniów. 

 

W ramach zrealizowanych projektów konkursowych powstało 9 narzędzi dla 

uczniów i dla doradców zawodowych w formie: przewodników, poradników, 

podręczników, filmów, scenariuszy zajęć, umożliwiających diagnozowanie 

uczniów ze wszystkich grup wiekowych.  

 



Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające 

proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań 

zawodowych uczniów 

 Dotychczas zostały opracowane następujące narzędzia: 

„Vademecum Talentu” - zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań 

zawodowych uczniów, 

„Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego”, 

„DIAPREZAMUS” - pakiet diagnostyczno - metodyczny wspierający proces 

orientacji zawodowej dzieci i młodzieży, 

„Wsparcie metodyczne procesu rozpoznawania predyspozycji zawodowych 

uczniów”, 

„Labirynt zawodów, czyli niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań 

zawodowych uczniów wraz z multimedialnymi zasobami informacji 

zawodowej”, 

„Rozpoznanie predyspozycji i zainteresowań – gwarancją życiowego 

sukcesu”, 

„TalentGame” – gra edukacyjno-diagnostyczna Tajemnice Aeropolis 

Narzędzia te zostały zamieszczone na portalu Scholaris, dostępne są również 

poprzez stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl 

w zakładce Życie szkoły - Poradnictwo edukacyjno-zawodowe. 
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