
Stanisław Ciryt

Czy spełniam wymagania stawianekandydatom do wybranej szkoły?

(Konspekt lekcji na godzinę wychowawczą w kl. III gimnazjum, czas trwania 45 min)

Dział: Praca oraz orientacja zawodowa

Hasło programowe: Wybór właściwej szkoły drogą do uzyskania wymarzonego zawodu

Cele lekcji:

• Uczeń wie do jakich szkół może uczęszczać po ukończeniu gimnazjum w nowym

systemie edukacji, zna ogólną charakterystykę poszczególnych rodzajów szkół.

• Uczeń potrafi zaplanować i narysować na schemacie szkół drogę swojej edukacji.

• Uczeń potrafi ocenić na podstawie semestralnych wyników nauczania oraz szkolnego

próbnego egzaminu czy spełnia obecnie wymagania stawiane kandydatom do

wybranej przez niego szkoły.

Pomoce: karty pracy.

Metody: pogadanka,ćwiczenia.

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna jednolita.

Przebieg lekcji:

1. Część wstępna

1.1. Sprawy organizacyjne – sprawdzenie obecności, rozmieszczenie w pracowni.

1.2. Przypomnienie U o nieusprawiedliwionych nieobecnościach, realizacja ewentualnych

usprawiedliwień uczniów.

1.3. Krótka analiza wpisów z ostatniego tygodnia w klasowym zeszycie uwag oraz ocena

ilości punktów z zachowania uzyskanych przez uczniów w połowie semestru.

1.4. Wprowadzenie do tematulekcji oraz podanie tematu.

2. Część zasadnicza

2.1. Analiza schematu szkół w nowym systemie edukacji, charakterystyka

poszczególnych rodzajów szkół.

Uwagi:

• Uczniowie analizują schematy szkół w nowym systemie edukacji, a następnie

wykonują ćwiczenia na kartach pracy utrwalające poznaną charakterystykę

poszczególnych szkół.

• Wybrani uczniowie przedstawiają swoje rozwiązania – pozostali sprawdzają i

dokonują ewentualnych poprawek.



2.2. Zaplanowanie drogi swojej edukacji

Uwagi:

• Uczniowie na schematach szkół rysują drogę swojej edukacji, obliczają rok oraz

swój wiek gdy skończą edukację i uzyskają zawód.

2.3. Sprawdzenie spełnienia wymagań stawianych kandydatom do wybranej szkoły

Uwagi:

• Uczniowie obliczają na podstawie semestralnych wyników nauczania z wybranych

przedmiotów oraz szkolnego próbnego egzaminu czy spełniają wymagania

stawiane kandydatom do wybranej szkoły.

• Uczniowie oceniają przydatność obliczeń jako prognozy wyników na koniec

gimnazjum.

3. Część końcowa

3.1. Opracowanie planu uzyskania wyższych ocen na koniec roku z wybranych

przedmiotów oraz planu przygotowań do egzaminu gimnazjalnego.

Karta pracy ucznia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC ĄCE

• okres nauczania: trzy lata,
• ukończenie umożliwia uzyskanieświadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

LICEUM PROFILOWANE

• okres nauczania: trzy lata,
• kształcenie odbywać się będzie w projektowanych profilach kształcenia ogólnozawodowego: kształtowanieśrodowiska,

ekonomiczno-administracyjny, rolniczo-spożywczy, usługowo-gospodarczy, kreowanie ubiorów, chemiczne badania
środowiska, socjalny, leśnictwo i technologia drewna, transportowo-spedycyjny, elektroniczny, elektrotechniczny,
mechatroniczny, mechaniczne techniki wytwarzania, zarządzanie informacją,

• ukończenie umożliwia uzyskanieświadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
• ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach policealnych o okresie nauczania od 0,5 roku do l roku

TECHNIKUM

• okres nauczania: cztery lata,
• ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także daje

możliwość uzyskaniaświadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

• okres nauczania: nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 3 lata,
• ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu,
• ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym lub technikum uzupełniającym

UZUPEŁNIAJ ĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC ĄCE

• okres nauczania: dwa lata,
• ukończenie umożliwia uzyskanieświadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJ ĄCE

• okres nauczania: trzy lata,
• ukończenie umożliwia uzyskanieświadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
• ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu



SZKOŁA POLICEALNA

• okres nauczania: nie krótszy niż pół roku i nie dłuższy niż dwa i pół roku, skrócony cykl kształcenia będzie uzależniony od
typu ukończenia szkołyśredniej oraz realizowanego w niej zakresu kształcenia ogólnozawodowego,

• ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenieśrednie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe po zdaniu egzaminu.

NOWY SYSTEM EDUKACJI

Studia doktoranckie

Uzupełniające studia magisterskie

Studia magisterskie

Wyższe studia zawodowe

Matura

Szkoła policealna, 1 rok lub 2 lata

Uzupełniając
e liceum

ogólnokształ-
cące, 2 lata

Technikum
uzupełnia-
jące, 3 lataSzkoła policealna, 1 rok

Zasadnicza szkoła zawodowa,
2 lub 3 lata

Technikum, 4 lataLiceum
profilowane, 3 lata

Szkoła policealna, 1
rok

Szkoła policealna,
2 lub 3 lata

Liceum
ogólnokształcące,

3 lata

Gimnazjum, okres nauki 3 lata

Szkoła podstawowa, okres nauki 6 lat; początek nauki w wieku 7 lat

Przygotowanie do szkoły



1. W oparciu o schemat NOWEGO SYSTEMU EDUKACJI określ:

a) Do jakich rodzajów szkół możesz uczęszczać po skończeniu gimnazjum?

b) Jakie szkołyśrednie umożliwiają uzyskanie zawodu?

c) Jaka jest najkrótsza oraz najdłuższa droga do matury? Ile lat ma maturzysta w
pierwszym i drugim przypadku?

d) Czym różni się liceum ogólnokształcące od liceum profilowanego?

2. Narysuj na schemacie szkół drogę swojej przebytej oraz planowanej dalszej edukacji –
od przygotowania do szkoły, aż do szkoły końcowej, po skończeniu której uzyskasz
wybrany zawód. Ile będziesz miał wtedy lat? Jaki to będzie rok?

3. Sprawdź, czy spełniasz obecnie wymagania stawiane kandydatom do wybranej przez
Ciebie szkoły.

Rodzaj szkoły, nazwa profilu ..........................................................

Liczba punktów wymaganych przez szkołę: ...................................

Przedmiot Ocena
semestralna

Punkty za
ocenę

1. j. polski
2. matmatyka
3. j. obcy
4...................
5. ..................

Suma pkt. zaświadectwo

Hum.Egzamin
próbny Mat. –

Przyrod.
Suma pkt. za egzamin

Łącznie punktów

Różnica punktów

4. W jaki sposób możesz otrzymać większą liczbę punktów kończąc gimnazjum?

5. Opracuj swój plan przygotowań do egzaminu gimnazjalnego.


