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 Szkoła Branżowa      Technikum                 Liceum 
Czas trwania Szkoła Branżowa I stopnia – 3 lata  

           5 lat 
 
                  4 lata Szkoła Branżowa II stopnia – 2 lata 

Uzyskane kwalifikacje Szkoła Branżowa I stopnia – pierwsza  
kwalifikacja 

 
Tytuł technika + Matura 
(świadectwo dojrzałości) 

 
Matura ( świadectwo dojrzałości) 

Szkoła Branżowa II stopnia –  druga 
kwalifikacja + Matura (świadectwo 
dojrzałości) 

Czy mam zawód?                            TAK                      TAK                    NIE 
Teoria czy praktyka?               Praktyka + teoria            Praktyka + teoria              Teoria 
Czy mogę iść na studia po ukończeniu 
tej szkoły? 

                           TAK 
 ( jeśli uzyskam świadectwo 
dojrzałości) 

                     TAK  
( jeśli uzyskam świadectwo 
dojrzałości) 

               TAK 
 ( jeśli uzyskam świadectwo 
dojrzałości) 

Czy zaraz po ukończeniu szkoły mogę 
iść do pracy? 

TAK ( bo mam zawód) TAK ( bo mam zawód TAK (ale NIE MAM ZAWODU – będę 
pracownikiem  

Czy mogę pracować i zdobywać 
doświadczenie w trakcie studiów? 

TAK, bo mam zawód TAK,  bo mam zawód TAK, ale NIE MAM ZAWODU, więc 
będzie to praca dodatkowa 

 
OPINIE UCZNIÓW 

Po szkole branżowej I stopnia mogę 
od razu iść do pracy. Jeżeli będę 
kontynuować naukę w szkole 
branżowej II stopnia, to mogę mieć aż 
dwie kwalifikacje w zawodzie, a 
ponadto mogę też przystąpić do 
matury. Jeżeli zechcę – MAM 
OTWARTĄ  DROGĘ- by ukończyć 
studia, choćby zaoczne. Mam też 
praktykę w zawodzie. Mogę ją 
odbywać na warsztatach szkolnych lub 
u pracodawcy, który- jeżeli okaże się, 
że jestem dobry w tym co robię, może 
mnie zatrudnić. 

Technikum trwa o rok dłużej 
niż liceum, ale za to mam 
zawód (tytuł technika) i mogę 
przystąpić do matury. Po 
technikum mogę podjąć pracę 
i zarabiać. Mam też otwartą 
drogę, by równolegle 
studiować, choćby zaocznie. 
Technikum to „coś między  
szkołą branżową a liceum”. 
Jest  idealne również wtedy, 
kiedy chcę ukończyć jakiś 
wymarzony kierunek studiów 
np. informatykę czy 
architekturę. Po ukończeniu 

Po liceum trudno mi będzie znaleźć 
 zatrudnienie, gdyż nie posiadam 
 konkretnego zawodu. Skoro nie 
 mam zawodu muszę iść na studia lub 
 do szkoły policealnej, żeby uzupełnić 
 wykształcenie. Jeżeli skończę tylko 
 licem, w sumie nie mam nić.  
W  liceum uczę się głównie po to,  aby 
 jak najlepiej zdać maturę. Wszystko 
 inne schodzi wtedy  na dalszy plan. 
 Liceum jest dobre, gdy nie ma szkoły 
 średniej, która uczy w zawodzie np. 
 lekarz, naukowiec czy prawnik. Jeżeli 
 zdecyduję się iść do liceum to mam 
 do wyboru różne profile. Mogę być 
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technikum mam dosyć dużą 
przewagę nad uczniami z 
liceum, dzięki swojemu 
przygotowaniu teoretycznemu  
i praktycznemu. 

 w klasie humanistycznej, językowej,  
matematyczno-fizycznej, biologiczno- 
chemicznej, czyli jest dużo możliwości.  
Nauka w klasie o danym profilu nie 
 jest jednak równoznaczna ze 
 zdobyciem zawodu w danym 
 obszarze. 

Opracowanie: Celina Pilitowska, doradca zawodowy  SP_247 w Warszawie 
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