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Kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym, choć 

realizowane w dwóch różnych szkołach, tworzy programowo 

spójną całość i stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający 

zdobycie zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie 

ich późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie, otwierając proces 

uczenia się przez całe życie.



Cele kształcenia :

1) przyswojenie określonego zasobu wiadomości na temat 

faktów, zasad, teorii i praktyk;

2) zdobycie umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3) kształtowanie postaw warunkujących sprawne

i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.



Cele kształcenia zawodowego:

1. Przygotowanie do życia w warunkach współczesnego  

świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego 

funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy poprzez:

- integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego 

i zawodowego, 

- doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie 

kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów 

edukacyjnych. 



W nowej podstawie programowej kształcenia zawodowego określone są 

wiedza i umiejętności zawodowe oraz kompetencje personalne 

i  społeczne, które uczeń musi nabyć w procesie kształcenia. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

KATEGORIE 
EFEKTÓW 

KSZTAŁCENIA

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI
KOMPETENCJE 
PERSONALNE 
I SPOŁECZNE



Kompetencje personalne i społeczne

– zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań; 

gotowość do uczenia się przez całe życie; sprawność komunikowania się; 

umiejętność współdziałania z innymi w roli zarówno członka jak i lidera zespołu.

Uczeń:

1. Przestrzega zasad kultury i etyki.

2. Jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań.

3. Przewiduje skutki podejmowanych działań.

4. Jest otwarty na zmiany.

5. Potrafi radzić sobie ze stresem.

6. Aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe.

7. Przestrzega tajemnicy zawodowej.

8. Potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania.

9. Potrafi negocjować warunki porozumień.

10. Współpracuje w zespole.



KOMPETENCJE  I  UMIEJĘTNOŚCI  ABSOLWENTÓW  GIMNAZJÓW

1. Przestrzega zasad 

kultury i etyki.

UCZEŃ :

-reprezentuje postawę patriotyczną – przywiązanie do praw, 

obowiązków  i wolności obywatelskich 

oraz niepodległości państwa; 

-ceni wartości humanistyczne i demokratyczne

(życie, godność ludzką, wolność, prawo, prawdę, piękno, 

tolerancję, szacunek dla reguł i procedur  demokratycznych) ;

- szanuje tradycje i osiągnięcia innych narodów i kręgów 

cywilizacyjnych;

- stosuje zasady etykiety językowej , stosuje formy grzecznościowe 

w piśmie  i w mowie;

- wyraża swoje opinie zgodnie z przyjętymi normami; 

- stosuje zasady n-etykiety w komunikacji w sieci;

- przestrzega zasad etycznych i prawnych, związanych z ochroną 

własności intelektualnej i ochroną danych; 

- przestrzega zasad fair play



2. Jest kreatywny 

i konsekwentny

w realizacji zadań.

UCZEŃ:

- podejmuje działalność twórczą, interpretuje  posługując się 

różnymi  środkami wyrazu;

- korzysta z różnych źródeł informacji;

- samodzielnie planuje, realizuje i demonstruje działania

3. Przewiduje skutki 

podejmowanych działań.

UCZEŃ:

- rozumie i stosuje w życiu demokratyczne 

zasady i procedury;

- rozpoznaje przypadki łamania norm  i ocenia ich 

konsekwencje;

-planuje i realizuje zadania;

-wyjaśnia związki przyczynowo - skutkowe 

wydarzeń, zachowań;

- dokonuje samooceny;



4. Jest otwarty na zmiany. UCZEŃ:

- wyraża własne zdanie i uzasadnia je;

- jest otwarty na odmienne poglądy, wykazuje gotowość do 

kompromisu,  polemizuje;

- inicjuje zadania

5. Potrafi radzić sobie ze 

stresem.

UCZEŃ:

- wyraża swoje emocje, uczucia i poglądy z ogólnie 

przyjętymi normami   i zasadami współżycia społecznego;

-zna pozytywne sposoby radzenia sobie z emocjami 

i  stresem



8. Potrafi ponosić 

odpowiedzialność

za podejmowane 

działania.

UCZEŃ:

- zna przyczyny i skutki zachowań ryzykownych;

- dokonuje samooceny

10. Współpracuje w zespole. UCZEŃ:

- współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami 

i wywiązuje się z nich;

- realizuje projekty;

- dyskutuje, przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi;

- organizuje pracę zespołową i przestrzega jej zasad 



Organizacja pracy małych zespołów

Uczeń:

1. Planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań.

2. Dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań.

3. Kieruje wykonaniem przydzielonych zadań.

4. Ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań.

5. Wprowadza rozwiązania techniczne 

i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy.

6. Komunikuje się ze współpracownikami.

W gimnazjum zgodnie z podstawą programową, realizowane są projekty edukacyjne, poprzez 

które kształcone są umiejętności komunikacji i organizacji pracy zespołowej.



Efekty kształcenia na wcześniejszych etapach edukacyjnych są punktem wyjścia do pracy 

w szkole ponadgimnazjalnej. 

Uczniowie kończący III etap edukacyjny nie są wyposażeni 

w następujące umiejętności z kompetencji personalno i społecznych:

6. Aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe.

7. Przestrzega tajemnicy zawodowej.

9. Potrafi negocjować warunki porozumień.

i umiejętności z organizacji pracy małych zespołów

5. Wprowadza rozwiązania techniczne 

i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy.

Kompetencje te uczeń powinien posiąść kończąc IV etap edukacyjny w szkole zawodowej.



KPS i OMZ realizowane na IV etapie edukacyjnym

Realizowane jest w zasadniczej szkole zawodowej i technikum.

W zasadniczej szkole zawodowej kształcone są następujące efekty wspólne dla wszystkich 

zawodów:

W techniku kształcone są następujące efekty wspólne dla wszystkich zawodów: 

BHP PDG JOZ KPS

BHP PDG JOZ KPS OMZ



Kształcenie zawodowe na IV etapie edukacyjnym

w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie fotograf

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnioej w

zawodzie fotograf

A.20. Rejestracja i obróbka obrazu

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru

administracyjno-usługowego PKZ(A.I)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

BHP JOZ PDG KPS



Kształcenie zawodowe na IV etapie edukacyjnym

w technikum w zawodzie fototechnik

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnioej

w zawodzie fotograf i fototechnik

A.25. w multimedialnych 

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnioej

w zawodzie fotograf i fototechnik

A.20. Rejestracja i obróbka obrazu

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-

usługowego PKZ(A.l)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

BHP JOZ PDG KPS OMZ


