Co dalej po szkole podstawowej?
Od roku szkolnego 2017/18 weszła w życie reforma
systemu oświaty, która zniosła 6-letnie szkoły
podstawowe, 3-letnie gimnazja oraz 3-letnie licea.

Nowa struktura szkół obejmie:
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8-letnią szkołę podstawową
a następnie (do wyboru):
4-letnie liceum ogólnokształcące
5-letnie technikum
3-letnią szkołę branżową I stopnia
2-letnią szkołę branżową II stopnia.

Liceum ogólnokształcące

Jeżeli nie masz sprecyzowanych planów życiowych, jak pewnie
większość 15-latków, wybierz liceum ogólnokształcące. Szkoły te z
zasady mają dać uczniowi solidną wiedzę ogólną, potrzebną do
kontynuowania nauki na różnych kierunkach studiów. Jest to typ
szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Po ukończeniu liceum
nie masz kwalifikacji zawodowych, musisz więc kontynuować naukę
w szkole policealnej lub na studiach.
Technikum
Po ukończeniu 5- letniego technikum otrzymasz dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Szkoła ta otwiera drogę i
zapewnia dobre przygotowanie do studiów wyższych technicznych
np. na politechnice. Gdy zdecydujesz się na ten rodzaj szkół
wybierasz jednocześnie zawód np. technik elektryk, technik

mechanik i jednocześnie zdobywasz wykształcenie średnie
kończące się maturą.

Szkoła branżowa I stopnia
Wybierając tą szkołę uzyskujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje
w konkretnym zawodzie. Możesz też dalej się kształcić w 2-letniej
szkole branżowej II stopnia, zdać kwalifikacje i tzw. maturę
zawodową, a potem podjąć studia techniczne. Szczególnie
polecana jest tym osobom, które szybko chcą zdobyć zawód,
podjąć pracę i zarabiać własne pieniądze. Gdy wybierzesz tą szkołę
możesz spodziewać się dużo zająć praktycznych, które służą
nabywaniu kompetencji zawodowych pożądanych w danym
zawodzie.
Gdzie obecnie szukać informacji o szkołach
1.

„Poczta pantoflowa” – opinie od rodziny, znajomych i
znajomych znajomych….
2. Oficjalne strony szkół, fora internetowe, facebook, itp.
3. Szkoły pełnią tez dyżury telefoniczne, więc możesz
zadzwonić i po prostu zapytać.
Praktyczne wskazówki

1. Przy wyborze szkoły należy zwracać uwagę na to, czy
szkoła ma dobrą bazę edukacyjną (dobrze wyposażone
sale biologiczne, chemiczne, fizyczne, informatyczne)
2. Czy szkoła ma szafki uczniowskie, dziennik elektroniczny?
3. Jak długi będzie czas dojazdu – nie powinien on
przekraczać godziny w jedną stronę.
4. W ciągu tygodnia po ogłoszeniu wyników egzaminu
gimnazjalnego uczeń wraz z rodzicami ma wgląd do
swoich testów. Chodzi o to, czy punkty zostały dobrze
policzone i właściwie przypisane do ucznia.

5. Rekrutacja powinna zakończyć się do początku lipca,
jednak czasem zdarzają się przesunięcia terminów –
dlatego nie należy planować w tym czasie rodzinnego
urlopu, by nie przegapić ważnych spraw.
6. Do końca wakacji trwają jeszcze niewielkie „przesunięcia”
na listach osób przyjętych do danej klasy/szkoły, dlatego
warto jeszcze pod koniec sierpnia zajrzeć do tej
wymarzonej szkoły i sprawdzić czy istniej możliwość
dopisania ucznia…
7. W procesie rekrutacji najważniejszy jest wybór profilu klasy
w szkole, bo to determinuje wybór przedmiotów możliwych
do zdawania na maturze i wybór kierunku studiów.
8. Każdy uczeń może wybrać aż 8 szkół w procesie rekrutacji.
Warto jednak skupić się na wyborze trzech najbardziej nas
interesujących korzystając z klucza: I wybór –
9. „Szkoła Marzeń Ucznia”, II wybór – „Nasz Pewniak’ – tam
na pewno dziecko się dostanie, III wybór – „Rozsądek” –
przyzwoita szkoła, blisko do domu.
Wybierając szkołę weź pod uwagę swoje zdolności,
zainteresowania, cechy osobowości , temperament, stan
zdrowia.
Przy wyborze szkoły nie kieruj się chwilową modą,
aktualną wysokością zarobków, brakiem wiary we własne
możliwości, niespełnionymi aspiracjami rodziców, czy też
tym, że idzie tam większość kolegów. To Ty odpowiadasz
za swoje życiowe wybory.
Strona do przeliczania punktów
https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/

