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Ścieżki kształcenia  
po szkole podstawowej. 



Jaką szkołę wybrać po 8 klasie? 

      To pytanie, które na pewno zadaje sobie 
teraz wielu uczniów ósmej klasy szkoły 
podstawowej.  
    Mamy nadzieję, że ta prezentacja ułatwi 
Wam wybór wymarzonej szkoły.  
Każdy uczeń może wybrać kilka szkół w 
procesie rekrutacji. Warto jednak skupić się 
na wyborze trzech najbardziej nas 
interesujących korzystając z klucza:  
 I wybór – „Szkoła Marzeń Ucznia”, 
 II wybór – „Nasz Pewniak” – tam na pewno 
się dostanę,  
III wybór – „Rozsądek” – przyzwoita szkoła, 
blisko domu. 



Ścieżki kształcenia. 
Schemat pokazuje  możliwe drogi kształcenia przez całe 

życie. Obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej  
od 1 września 2019r 



Szkoła Branżowa I Stopnia 

Jeżeli chcesz się dostać do branżowej szkoły I stopnia 
musisz: 

– ukończyć szkołę podstawową, 

– złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

– złożyć zaświadczenie o szczegółowych wynikach 
egzaminu ósmoklasisty, 

– złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

 



W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w szkole 
w trakcie rekrutacji brane są pod uwagę: 

 

- wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

- oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z 
języka polskiego i matematyki oraz z dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez 
dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w trakcie 
rekrutacji, 

– świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, 

– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie, np. 
uzyskane wysokie miejsca w konkursach wiedzy, 
artystycznych i sportowych,  aktywność społeczna, np. 
wolontariat.  

Rekrutacja odbywa się drogą internetową. 



Czego będziesz się uczyć? 

W trakcie 3-letniej nauki: 

– przedmiotów ogólnokształcących na poziomie  

podstawowym, 

– przedmiotów zawodowych. 

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u 
pracodawcy lub w warsztatach szkolnych. 



Co możesz robić dalej? 

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia możesz: 

– rozpocząć pracę w zawodzie, 

– uczyć się dalej w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, 

w którym jedną z kwalifikacji jest ta zdobyta w branżowej szkole I stopnia 

– uczyć się dalej w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, a po zdaniu matury 

możesz kontynuować kształcenie na studiach wyższych, 

– zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów 

umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych. 
 



Trzyletnie branżowe szkoły I stopnia: 

1. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich w Płocku, ul. abp. 
Antoniego Juliana Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock. 

https://zsek.edupage.org/ 

2.Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej– Curie 
w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7, 09-400 Płock, 

http://elektrykplock.edu.pl/http://elektrykplock.edu.pl/ 

3. Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku, ul. Prezydenta 
Ignacego Mościckiego 4, 09-400 Płock. 

http://budowlanka.net/viewpage.php?page_id=4 

4. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, ul. Kutnowska 
30, 09-401 Płock. 

https://zsek.edupage.org/ 

5. Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Usługi Przedsiębiorczości im. Abpa 
Antoniego Juliana  Nowowiejskiego w Płocku, ul. Zygmunta Padlewskiego 2, 09-402 Płock. 

http://zsuip.pl/ 

6. Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku,  

al. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock. 

https://zstplock.pl/ 

https://zsek.edupage.org/
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Liceum ogólnokształcące 4 lata 

Jeżeli chcesz się dostać do liceum musisz: 

– ukończyć szkołę podstawową, 

– złożyć świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej, 

– złożyć zaświadczenie o szczegółowych wynikach 

egzaminu ósmoklasisty. 



W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w 
szkole w trakcie rekrutacji brane są pod uwagę: 

– wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

– oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i 

matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych 

przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w trakcie rekrutacji, 

– świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, 

– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie, np. uzyskane wysokie 

miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych, aktywność 

społeczna, np. wolontariat. 

 Rekrutacja odbywa się drogą internetową. 



Czego będziesz się uczyć? 

W trakcie 4-letniej nauki: 

– przedmiotów ogólnych w zakresie podstawowym, 

– 3 przedmiotów uzupełniających w wybranym przez 

Ciebie profilu kształcenia w zakresie rozszerzonym. 



Jakie wykształcenie zdobędziesz? 

Uzyskasz wykształcenie średnie i otrzymasz świadectwo ukończenia 
liceum ogólnokształcącego. 
Po zdaniu egzaminu maturalnego: 
pisemnego: 
 - z języka polskiego, 
– z matematyki, 
– z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym), 
– i z co najmniej jednego, ale nie więcej niż sześciu wybranych 
przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym), 
 ustnego: 
– z języka polskiego, 
– języka obcego nowożytnego (bez określenia poziomu), 
otrzymasz świadectwo dojrzałości. 



Czteroletnie licea ogólnokształcące 

1. Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, ul. 
Stanisława Małachowskiego 1, 09-400 Płock. 

http://malachowianka.edu.pl/index.php/rekrutacja/ 

 

2. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w 
Zespole Szkół nr 6 w Płocku, ul. 3 Maja 4, 09-402 Płock. 

http://www.lwj.edu.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-do-liceum 

 

3. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w 
Zespole Szkół nr 3 w Płocku, ul. Ignacego Łukasiewicza 11, 09-400 Płock. 

http://3lo.pl/2020/04/drodzy-osmoklasisci/ 

 

4. IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego 
w Zespole Szkół nr 1 w Płocku, ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock. 

http://krzywousty.pl/krzywousty/ 
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Czteroletnie licea ogólnokształcące cd. 

5. V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego 
Łukasiewicza w Płocku, Al. Floriana Kobylińskiego 25, 09-400 Płock. 

http://zsce.pl/?page_id=478 

 

6. Liceum Ogólnokształcące nr 6 (Szkoła Mistrzostwa Sportowego) w Zespole Szkół 
Technicznych w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock. 

https://zstplock.pl/ 

 

7. VII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 5 w Płocku, ul. gen. Tadeusza 
Kutrzeby 2a,09-410 Płock. 

http://www.g8.edu.pl/portal/zs5/ 

 

8. Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Płocku, ul. Kościuszki 20, 09-402Płock. 

http://www.liceum.pwszplock.pl/pl/rekrutacja 

http://zsce.pl/?page_id=478
https://zstplock.pl/
http://www.g8.edu.pl/portal/zs5/
http://www.liceum.pwszplock.pl/pl/rekrutacja


Czteroletnie licea ogólnokształcące cd 

9. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, ul. 
Kutnowska 30, 09-401 Płock. 

http://zsberg.blogspot.com/2020/04/oferta-edukacyjna-20202021.html 

 

10. I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych  im. Władysława Drapiewskiego w Płocku, ul. 
Sienkiewicza, 09-400 Płock. 

https://plastyk-plock.pl/index.php/rekrutacja/informacja-dla-kandydatow/ 

 

11. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Płocku, ul. A. J. 
Nowowiejskiego 2a. 

http://stanislaum.pl/liceum/2020/03/24/rekrutacja-do-liceum-2020-2021/ 

 

12. I Liceum Ogólnokształcące PUL w Płocku (I Liceum Ogólnokształcące PUL 

im. 4 Pułku Strzelców Konnych), ul. 3 Maja 18., 09-400 Płock. 

http://www.pulliceum.edu.pl/aktualnosci_plock.html 
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Co możesz robić dalej? 

Po ukończeniu liceum możesz: 
– kontynuować naukę w szkole wyższej, 
– kształcić się zawodowo w szkole policealnej, 
– pójść do pracy, 
– zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów 
umiejętności zawodowych, kursów kompetencji 
ogólnych i innych kursów umożliwiających 
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w instytucjach 
kształcenia dorosłych. 



Technikum 5 letnie. 

Jeżeli chcesz się dostać do technikum musisz: 

– ukończyć szkołę podstawową, 

– złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

– złożyć zaświadczenie o szczegółowych wynikach  

egzaminu ósmoklasisty, 

– złożyć zaświadczenie lekarskie o braku  

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu. 



W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w szkole w 
trakcie rekrutacji brane są pod uwagę: 

– wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

– oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka  

polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w trakcie rekrutacji, 

– świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, 

– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie, np. uzyskane  

wysokie miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych, aktywność 

społeczna, np. wolontariat. 

Rekrutacja odbywa się drogą internetową. 



Czego będziesz się uczyć? 

W trakcie 5-letniej nauki: 

– przedmiotów ogólnych w zakresie podstawowym, 

– 2 przedmiotów w wybranym przez Ciebie profilu 
kształcenia w zakresie rozszerzonym, 

– przedmiotów uzupełniających, 

– przedmiotów zawodowych. 

Praktyczną naukę zawodu odbywasz w formie praktyki 
zawodowej lub zajęć praktycznych. 



Jakie wykształcenie zdobędziesz? 

Uzyskasz wykształcenie średnie i otrzymasz świadectwo ukończenia 
technikum. 

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 
który  

składa się: 

– z części pisemnej, 

– części praktycznej, 

otrzymasz świadectwo potwierdzające dwie kwalifikacje w (danym) 
zawodzie. 

Jeśli uzyskasz wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające 
obie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, otrzymujesz 
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 



 
 
 

Po zdaniu egzaminu maturalnego: 
 

 pisemnego: 
– z języka polskiego, 
– z matematyki, 
– z języka obcego nowożytnego (na poziomie 
podstawowym), 
– i z co najmniej jednego, ale nie więcej niż sześciu 
wybranych przedmiotów dodatkowych (na poziomie 
rozszerzonym), 
 ustnego: 
– z języka polskiego, 
– języka obcego nowożytnego (bez określenia poziomu). 

Otrzymasz świadectwo dojrzałości. 



Co możesz robić dalej? 

Po ukończeniu technikum możesz: 

– rozpocząć pracę w zawodzie, 

– kontynuować naukę w szkole wyższej, 

– kształcić się zawodowo w szkole policealnej, 

– zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, 

kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających 

uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych. 



Technikum 5 letnie 

1. Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w 
Płocku, ul. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock. 

https://zsek.edupage.org/ 

2. Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie 
w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7, 09-400 Płock. 

http://elektrykplock.edu.pl/ 
 

3. Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Płocku, al. Jana Kilińskiego 
4, 09-402 Płock. 

https://zstplock.pl/ 
 

4. Technikum nr 4 w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości  
im. Abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Płocku, ul. Zygmunta 
Padlewskiego 2, 09-402 Płock. 

http://zsuip.pl/ 

https://zsek.edupage.org/
http://elektrykplock.edu.pl/
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Techniku 5 letnie cd. 

5. Technikum nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku,  ul. Prezydenta Ignacego 
Mościckiego4, 09-400 Płock. 

http://budowlanka.net/viewpage.php?page_id=4 

 

6. Technikum w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku, Al. 
Floriana Kobylińskiego 25, 09-400 Płock. 

http://zsce.pl/?page_id=478 

 

7. Technikum w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, ul. Kutnowska 30, 09-
401Płock. 

http://zsberg.blogspot.com/2020/04/oferta-edukacyjna-20202021.html 

 

8. ZDZ Płock (Zespół Doskonalenia Zawodowego) ul. Ułańska 1, 09-400 Płock. 

https://www.zdz-plock.com.pl/ 
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W opracowaniu prezentacji wykorzystano informacje:  

 

 zawarte na stronie: http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/, 

 

 Uchwała Nr 516/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

dostosowania sieci publicznych szkół ponad gimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponad 

podstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.  

 

http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/
http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/
http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/


Wszystkim ósmoklasistom życzymy: 

dobrych wyborów 

 
 
 
 

Elżbieta Władyniak  
doradca zawodowy SP 18 w Płocku 

Kinga Krużyńska  
pedagog ZPO Nowe Miszewo 


