WYKAZ TYPÓW SZKÓŁ PROWDZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE FUNKCJONUJĄCYCH OD 1992 ROKU
Data
rozpoczęcia
prowadzenia
naboru
01.09.2020

Typ szkoły

Cykl kształcenia

Podbudowa

Wykształcenie

Branżowa szkoła II
stopnia

2 lata

Branżowa szkoła I
stopnia lub zasadnicza
szkoła zawodowa

Średnie branżowe

Absolwent otrzymuje





Branżowa szkoła I
stopnia

3 lata

Szkoła podstawowa

Zasadnicze branżowe






Technikum

5 lat

Szkoła podstawowa

średnie






Szkoła policealna

nie dłuższy niż 2,5
roku

Szkoła dająca
wykształcenie średnie
albo średnie branżowe

średnie





01.09.2019

Branżowa szkoła I
stopnia

3 lata

Szkoła podstawowa
lub gimnazjum

Zasadnicze branżowe






Świadectwo ukończenia branżowej szkoły II stopnia
Świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
Certyfikat kwalifikacji zawodowej po zdaniu egzaminu zawodowego w
zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie
Dyplom zawodowy, w przypadku uzyskania certyfikatów kwalifikacji
zawodowej w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w
danym zawodzie
Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia
Certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji
wyodrębnionej w danym zawodzie
Dyplom zawodowy, po uzyskaniu certyfikatu kwalifikacji zawodowej w
zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie
Świadectwo czeladnicze w zawodzie, po zdaniu egzaminu
czeladniczego
Świadectwo ukończenia technikum
Świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
Certyfikat(y) kwalifikacji zawodowej, po zdaniu egzaminów
zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w danym
zawodzie
Dyplom zawodowy, w przypadku uzyskania certyfikatu(ów) kwalifikacji
zawodowej w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w
danym zawodzie
Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Certyfikat(y) kwalifikacji zawodowej po zdaniu egzaminów
zawodowych wyodrębnionych w danym zawodzie
Dyplom zawodowy, w przypadku uzyskania certyfikatu(ów) kwalifikacji
zawodowej w zakresie wszystkie kwalifikacji wyodrębnionych w danym
zawodzie
Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia
Certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji
wyodrębnionej w danym zawodzie
Dyplom zawodowy, po uzyskaniu certyfikatu kwalifikacji zawodowej w
zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie


Technikum

5 lat

Szkoła podstawowa

średnie






Klasy dotychczasowego
czteroletniego
technikum prowadzone
w pięcioletnim
technikum

4 lata

Gimnazjum

średnie






Szkoła policealna

nie dłuższy niż 2,5
roku

Szkoła dająca
wykształcenie średnie

średnie





01.09.2017

Branżowa szkoła I
stopnia

3 lata

Gimnazjum

zasadnicze branżowe





Technikum

4 lata

Gimnazjum

średnie







Świadectwo czeladnicze w zawodzie, po zdaniu egzaminu
czeladniczego
Świadectwo ukończenia technikum
Świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
Certyfikat(y) kwalifikacji zawodowej, po zdaniu egzaminów
zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w danym
zawodzie
Dyplom zawodowy, w przypadku uzyskania certyfikatu(ów) kwalifikacji
zawodowej w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w
danym zawodzie
Świadectwo ukończenia technikum
Świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
Certyfikat(y) kwalifikacji zawodowej, po zdaniu egzaminów
zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w danym
zawodzie
Dyplom zawodowy, w przypadku uzyskania certyfikatu(ów) kwalifikacji
zawodowej w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w
danym zawodzie
Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Certyfikat(y) kwalifikacji zawodowej po zdaniu egzaminów
zawodowych wyodrębnionych w danym zawodzie
Dyplom zawodowy, w przypadku uzyskania certyfikatu(ów) kwalifikacji
zawodowej w zakresie wszystkie kwalifikacji wyodrębnionych w
danym zawodzie
Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia
Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie po zdaniu
egzaminu potwierdzającego kwalifikację wyodrębnioną w danym
zawodzie
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, po uzyskaniu
świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
Świadectwo ukończenia technikum
Świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
Świadectwo(a) potwierdzające kwalifikacje w zawodzie po zdaniu
egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w danym
zawodzie
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w przypadku uzyskania
świadectw(a) potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w
danym zawodzie

Szkoła policealna

nie dłuższy niż 2,5
roku

Szkoła dająca
wykształcenie średnie

średnie





01.09.2012

Zasadnicza szkoła
zawodowa

3 lata

Gimnazjum

zasadnicze zawodowe






Technikum

4 lata

Gimnazjum

średnie






Szkoła policealna
(w tym dla dorosłych)

nie dłużej niż 2,5
roku

Szkoła dająca
wykształcenie średnie

średnie





01.09.2002

Zasadnicza szkoła
zawodowa
(w tym dla dorosłych)
Liceum profilowane
(w tym dla dorosłych)
Technikum
(w tym dla dorosłych)

Nie krótszy niż 2
lata i nie dłuższy niż
3 lata
3 lata

Gimnazjum

zasadnicze zawodowe




Gimnazjum

średnie

4 lata

Gimnazjum

średnie







Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Świadectwo(a) potwierdzające kwalifikacje w zawodzie po zdaniu
egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w danym
zawodzie
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w przypadku uzyskania
świadectw(a) potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w
danym zawodzie
Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
Świadectwo(a) potwierdzające kwalifikacje w zawodzie po zdaniu
egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w danym
zawodzie
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w przypadku uzyskania
świadectw(a) potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w
danym zawodzie
Świadectwo ukończenia technikum
Świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
Świadectwo(a) potwierdzające kwalifikacje w zawodzie po zdaniu
egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w danym
zawodzie
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w przypadku uzyskania
świadectw(a) potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w
danym zawodzie
Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Świadectwo(a) potwierdzające kwalifikacje w zawodzie po zdaniu
egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w danym
zawodzie
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w przypadku uzyskania
świadectw(a) potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w
danym zawodzie
Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu
zawodowego
Świadectwo ukończenia liceum profilowanego
Świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
Świadectwo ukończenia technikum
Świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu
zawodowego

Technikum
uzupełniające (wejście
w życie w 2004 roku)
(w tym dla dorosłych)
Szkoła policealna
(w tym dla dorosłych)

3 lata

zasadnicze zawodowe

średnie





nie dłużej niż 2,5
roku

Szkoła dająca
wykształcenie średnie

średnie





01.09.1992

Szkoła zasadnicza
(w tym dla dorosłych)
Liceum zawodowe
(w tym dla dorosłych)

3 lata
2 lata - dla
dorosłych
4 lata

Szkoła podstawowa

zasadnicze zawodowe



Szkoła podstawowa

średnie ogólne i
zasadnicze zawodowe




Liceum medyczne,
ekonomiczne,
handlowe,
administracji, i inne
(w tym dla dorosłych)

5 lat

Szkoła podstawowa

średnie zawodowe








Podstawowe studium
zawodowe

1 rok

6 klas szkoły
podstawowej

Średnie studium
zawodowe
(w tym dla dorosłych)

3 lata

Szkoła podstawowa
(ośmioletnia)

Wykształcenie podstawowe
(teoretyczne wiadomości
zawodowe)
średnie zawodowe





Świadectwo ukończenia technikum uzupełniającego
Świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu
zawodowego
Świadectwo ukończenia szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy
szkoły policealnej dla dorosłych, uzyskujących wykształcenie średnie
zawodowe
Świadectwo ukończenia szkoły policealnej dla uczniów szkoły
policealnej dla młodzieży i dla słuchaczy szkoły policealnej dla
dorosłych, uzyskujących wykształcenie zasadnicze zawodowe
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu
zawodowego
Świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej, po zdaniu egzaminu z nauki
zawodu oraz uzyskuje tytuł robotnika wykwalifikowanego
Świadectwo ukończenia liceum zawodowego, po zdaniu egzaminu z
nauki zawodu oraz uzyskuje tytuł robotnika wykwalifikowanego
Świadectwo dojrzałości liceum zawodowego po zdaniu egzaminu z
nauki zawodu uzyskując tytuł robotnika wykwalifikowanego oraz
zdaniu egzaminu dojrzałości.
Świadectwo ukończenia liceum po zdaniu egzaminu z przygotowania
zawodowego, uzyskując tytuł zawodowy… o specjalności …
Świadectwo dojrzałości liceum po zdaniu egzaminu z przygotowania
zawodowego, uzyskując tytuł… o specjalności… oraz zdaniu egzaminu
dojrzałości
Dyplom ukończenia liceum medycznego po zdaniu egzaminu z
przygotowania zawodowego, uzyskując tytuł…
Świadectwo dojrzałości liceum medycznego po zdaniu egzaminu
dojrzałości kształcącym w zawodzie pielęgniarki (bez tytułu
zawodowego)
Świadectwo dojrzałości liceum medycznego po zdaniu egzaminu
dojrzałości kształcącym w zawodach opiekunki dziecięcej, technika
analityki medycznej
Świadectwo ukończenia podstawowego studium zawodowego

Świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego
Świadectwo dojrzałości średniego studium zawodowego po zdaniu
egzaminu dojrzałości

Technikum
(w tym dla dorosłych)

Szkoła podstawowa

3 lata - wyłącznie
dla dorosłych

szkoła zasadnicza

Pedagogiczne studium
techniczne

4 lata

Szkoła zasadnicza

średnie zawodowe



Liceum techniczne
(szkoła
eksperymentalna do
roku 1998)
(w tym dla dorosłych)
Szkoła policealna
(w tym dla dorosłych)

4 lata

Szkoła podstawowa

średnie oraz ogólnozawodowe



Szkoła pomaturalna
(w tym dla dorosłych)

średnie zawodowe



4 i 5 letnie





Rok lub min. 2 lata

Od 2 do 3 lat

Szkoła dająca
wykształcenie średnie
(w tym liceum
techniczne)

uzupełnienie o wykształcenie
średnie zawodowe
zasadnicze zawodowe na poziomie
robotnika wykwalifikowanego



Szkoła dająca
wykształcenie średnie

średnie zawodowe





Świadectwo ukończenia technikum, po zdaniu egzaminu z
przygotowania zawodowego oraz uzyskuje tytuł technik… o
specjalności…
Świadectwo dojrzałości technikum po zdaniu z przygotowania
zawodowego uzyskując tytuł technik… o specjalności… oraz zdaniu
egzaminu dojrzałości
Świadectwo dojrzałości pedagogicznego studium technicznego po
zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego, uzyskując tytuł technik
… o specjalności… oraz zdaniu egzaminu dojrzałości
Świadectwo ukończenia liceum technicznego (bez nadania tytułu
zawodowego)
Świadectwo dojrzałości liceum technicznego (bez nadania tytułu
zawodowego)
Dyplom ukończenia szkoły policealnej o dwuletnim lub dłuższym
okresie nauczania po zdaniu z przygotowania zawodowego, uzyskując
tytuł… o specjalności…
Dyplom ukończenia szkoły policealnej o jednorocznym okresie
nauczania po zdaniu egzaminu z nauki zawodu, uzyskując kwalifikacje
do wykonywania tego zawodu
Dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej po zdaniu egzaminu z
przygotowania zawodowego, uzyskując tytuł… o specjalności…

