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Typy szkół ponadpodstawowych



Ścieżki umożliwiające uzyskanie tytułu  
technika żywienia i usług gastronomicznych 

(po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz po 
ukończeniu wybranej szkoły)



Ścieżki umożliwiające uzyskanie tytułu  technika mechanika 
(po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz po 

ukończeniu wybranej szkoły)



Ścieżki umożliwiające uzyskanie tytułu  technika elektryka 

(po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

oraz po ukończeniu wybranej szkoły)



ZAWODY POSZUKIWANE NA WROCŁAWSKIM RYNKU PRACY

Jeśli uczeń ukończy branżową szkołę I stopnia – zdobędzie pierwszy 

zawód, następnie ukończy branżową szkołę II stopnia – zdobędzie drugi 

zawód, tj. zawód technika i może dodatkowo zdać egzamin maturalny.



ZAWODY POSZUKIWANE NA WROCŁAWSKIM RYNKU PRACY

Jeśli uczeń ukończy branżową szkołę I stopnia – zdobędzie pierwszy 

zawód, następnie ukończy branżową szkołę II stopnia – zdobędzie drugi 

zawód, tj. zawód technika i może dodatkowo zdać egzamin maturalny.



Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników  może odbywać się przez:

1) naukę zawodu,

2) przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

1. Nauka zawodu

Nauka trwa 36 miesięcy w zakładach pracy (np. w zakładach rzemieślniczych

zrzeszonych w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej). Pracodawca zatrudniający

młodocianych w celu nauki zawodu organizuje ich dokształcenie teoretyczne

zawodowe.

Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym (w izbie rzemieślniczej) lub

egzaminem zawodowym, organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

W okresie nauki młodociany otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4%

średniej krajowej (tj. ok. 170 zł miesięcznie) w pierwszym roku nauki, 5% (tj. ok.

215 zł miesięcznie) - w drugim roku i 6% (tj. ok. 260 zł miesięcznie) - w trzecim

roku nauki.

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego

młodocianych i ich wynagradzania oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania).



Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników – cd.

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników  może odbywać się przez:

1) naukę zawodu,

2) przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

2. Przyuczenie młodocianego do wykonywania określonej pracy (np. w 

zakładzie krawieckim)

Czas trwania (od 3 do 6 miesięcy), zakres oraz program przyuczenia do

wykonywania określonej pracy ustala pracodawca i kończy się egzaminem

sprawdzającym.

W okresie nauki młodociany otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie mniej 

niż 4% średniej krajowej (tj. ok. 170 zł miesięcznie).

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego

młodocianych i ich wynagradzania oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania).
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Szkoły ponadpodstawowe 

prowadzone przez 

Miasto Wrocław 



LO numer Nazwa szkoły Adres

I Liceum Ogólnokształcące nr I ul. Poniatowskiego 9

II Liceum Ogólnokształcące nr II ul. Parkowa 18-26

III Liceum Ogólnokształcące nr III ul. Składowa 5

IV Liceum Ogólnokształcące nr IV ul. Świstackiego 12

V Zespół Szkół Ogólnokształcących nr V ul. Jacka Kuronia 14

VI Liceum Ogólnokształcące nr VI ul. Hutnicza 45

VII Liceum Ogólnokształcące nr VII ul. Krucza 49

VIII Liceum Ogólnokształcące nr VIII ul. Zaporoska 71

IX Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Piotra Skargi 29/31

X Liceum Ogólnokształcące nr X ul. Piesza 1

XI Zespół Szkół nr 19 ul. Spółdzielcza 2a

XII Liceum Ogólnokształcące nr XII pl. Orląt Lwowskich 2a

XIII Zespół Szkół nr 5 ul. Hauke-Bosaka 33-37

XIV Zespół Szkół nr 14 al. Brücknera 10-14

XV Liceum Ogólnokształcące nr XV ul. Wojrowicka 58

XVI Liceum Ogólnokształcące nr XVI ul. Reja 3

XVII Liceum Ogólnokształcące nr XVII ul. Tęczowa 60

XXIV Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących ul. Drukarska 50 

XXX Zespół Szkół nr 6 ul. Nowodworska 70-82

Oferta szkół ponadpodstawowych 



Technikum Adres Nazwa zespołu szkół Zawody

T nr 1 ul. Słubicka 29/33 Zespół Szkół Nr 1

technik informatyk 

technik przemysłu mody    

technik handlowiec

technik reklamy 

T nr 2 ul. Borowska 105 Zespół Szkół Nr 2

technik pojazdów samochodowych*

technik mechatronik

technik mechanik

*kurs na prawo jazdy w profilu kształcenia

T nr 3
ul. Młodych 

Techników 58
Zespół Szkół Nr 18

technik elektryk

technik energetyk

technik chłodnictwa i klimatyzacji

technik mechatronik

technik urządzeń dźwigowych

technik mechanik

technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej

T nr 5 ul. Dawida 5/7
Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 5

technik usług fryzjerskich

technik handlowiec

T nr 6
ul. Kiełczowska 

43

Lotnicze Zakłady 

Naukowe

technik automatyk, technik mechatronik

technik lotniskowych służb operacyjnych

technik logistyk  - klasa z innowacją pedagogiczną 

„służba w wojsku”

technik eksploatacji portów i terminali

technik mechanik, technik mechanik lotniczy



Techniku

m
Adres Nazwa zespołu szkół Zawody

T nr 7
ul. Haukego 

Bosaka 21

Zespół Szkół 

Teleinformatycznych 

i Elektronicznych

technik informatyk

technik elektronik

technik teleinformatyk

T nr 8 ul. Drukarska 50

Zespół Szkół 

Ekonomiczno

Ogólnokształcących

technik handlowiec

technik ekonomista

T nr 9 ul. Kamienna 86
Zespół Szkół 

Gastronomicznych

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik hotelarstwa

technik usług kelnerskich

technik organizacji turystyki

T nr 10
ul. Braniborska 

57

Elektroniczne Zakłady 

Naukowe

technik elektronik

technik automatyk

technik mechatronik

technik informatyk

technik programista

T nr 11
ul. Grabiszyńska 

236

Zespół Szkół 

Budowlanych

technik budownictwa

technik geodeta

T nr 12 ul. Dawida 9/11
Zespół Szkół 

Logistycznych

technik elektroenergetyk transportu szynowego

technik transportu kolejowego

technik logistyk

technik eksploatacji portów i terminali

technik spedytor



Techniku

m
Adres Nazwa zespołu szkół Zawody

T nr 13 ul. Worcella 3

Zespół Szkół 

Ekonomiczno-

Administracyjnych

technik ekonomista

technik rachunkowości

technik reklamy

T nr 14
ul. Nowodworska 

78/82
Zespół Szkół nr 6

technik ekonomista (integracyjna)

technik reklamy

T nr 15
ul. Skwierzyńska 

1/7
Technikum nr 15

technik analityk

technik ochrony środowiska

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

technik fotografii i multimediów

technik reklamy

T nr 16 ul. Szkocka 64 Zespół Szkół Nr 3

technik ekonomista

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik hotelarstwa

technik organizacji turystyki

technik architektury krajobrazu

T nr 18 ul. Ślężna 2-24 Technikum nr 18

technik weterynarii

technik optyk

technik ortopeda

T nr 19 ul. M. Reja 3 Technikum nr 19 technik informatyk



Branżowa 

szkoła
Adres Nazwa zespołu szkół Zawody

BS nr 1
ul. Haukego 

Bosaka 21

Zespół Szkół 

Teleinformatycznych 

i Elektronicznych

elektronik 

BS nr 2
ul. Borowska 

105
Zespół Szkół Nr 2

mechanik pojazdów samochodowych*  

elektromechanik pojazdów samochodowych*  

blacharz samochodowy 

lakiernik 

mechatronik 

kierowca mechanik* 

mechanik motocyklowy

*kurs na prawo jazdy w profilu kształcenia

BS nr 3
ul. Młodych 

Techników 58
Zespół Szkół Nr 18

elektromechanik 

elektryk 

mechanik-monter maszyn i urządzeń 

operator obrabiarek skrawających 

ślusarz 

BS nr 4
ul. Grabiszyńska 

236

Zespół Szkół 

Budowlanych

monter zabudowy i robót wykończeniowych w 

budownictwie 



Branżowa szkoła Adres

Nazwa 

zespołu 

szkół

Zawody

BS nr 5

W zakładach pracy wolno 

zatrudniać tylko tych młodocianych, 

którzy: 

1)ukończyli co najmniej ośmioletnią 

szkołę podstawową;

2)przedstawią świadectwo 

lekarskie stwierdzające, że praca 

danego rodzaju nie zagraża ich 

zdrowiu.
Młodocianym pracownikiem może

być osoba, która:

-w roku kalendarzowym 2022 

ukończyła lub ukończy 15 lat,

lub

-niemająca 15 lat, w przypadku 

wyrażenia na to zgody  przez 

prawnego opiekuna tej osoby  oraz 

uzyskania pozytywnej opinii 

poradni psychologiczno-

pedagogicznej.

ul. Dawida 5/7

Zespół Szkół  

Zawodowych 

nr 5

elektryk,

cukiernik, piekarz, kucharz, sprzedawca, 

fotograf, 

fryzjer, fryzjer-barber, 

krawiec, tapicer, 

mechanik pojazdów samochodowych, 

elektromechanik pojazdów 

samochodowych,  blacharz 

samochodowy, lakiernik samochodowy,

monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie, 

dekarz, stolarz.



Branżowa szkoła Adres Nazwa zespołu szkół Zawody

BS nr 6 ul. Kiełczowska 43
Lotnicze Zakłady 

Naukowe

mechatronik 

operator obrabiarek 

skrawających

BS nr 9 ul. Kamienna 86
Zespół Szkół 

Gastronomi-cznych

kucharz

kelner 

BS  nr 10 ul. Słubicka 29/33
Zespół Szkół 

Nr 1

krawiec 

sprzedawca 

BS nr 12 ul. Dawida 9/11
Zespół Szkół 

Logistycznych
magazynier-logistyk 



Zasady rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych



Postępowanie rekrutacyjne

do szkół ponadpodstawowych:

obliczanie punktów rekrutacyjnych

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) matematyki

– mnoży się przez 0,35;

2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego

– mnoży się przez 0,3.

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych 

odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny 

wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.



Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych:

obliczanie punktów rekrutacyjnych – c.d.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje

się 7 punktów.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje

się 3 punkty.

Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych

i sportowych przyznaje się maksymalnie 18 punktów.



Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych: 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

Kryteria - egzamin ósmoklasisty

wyniki 

z egzaminu 

ósmoklasisty

(%)

punkty w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

wynik z języka polskiego (max)  100% x 0,35 = 35 pkt 

wynik z matematyki (max)  100% x 0,35 = 35 pkt 

wynik z języka obcego nowożytnego (max)  100% x 0,30 = 30 pkt 

max 100 pkt

Kryteria - świadectwo 

ocena z języka polskiego (max)  18 pkt 

ocena z matematyki (max)  18 pkt 

ocena z I przedmiotu  wybranego przez szkołę ponadpodstawową (max)  18 pkt 

ocena z II przedmiotu wybranego przez szkołę ponadpodstawową (max)  18 pkt 

aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego 3 pkt 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt 

szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych

i sportowych

(max)  18 pkt 

max 100 pkt 

Razem 200 pkt



Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w roku 2022



Przykład oferty LO nr 1 i warunków rekrutacji na rok szk. 

2020/21 do grupy rekrutacyjnej 1AP1 (z rozszerzoną biologią, 

chemią i językiem angielskim), umieszczonej na stronie 

www.edu.wroclaw.pl w zakładce „Rekrutacja”

Zapoznać się z ofertą edukacyjną na stronnie  www.edu.wroclaw.pl

Wykaz przedmiotów na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, z 

których oceny przeliczane są na punkty 

rekrutacyjne



Wyniki rekrutacji do wybranych szkół ponadpodstawowych (średnia 

najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia)

szkoła

średnia najniższa 

liczba pkt. szkoła

średnia najniższa

liczba pkt. 

2020 2019 2020 2019

LO nr I 126,69 132,18 LO nr XI 114,07 110,57

LO nr II 112,26 112,32 LO nr XII 151,79 154,45

LO nr III 170,39 177,65 LO nr XIII 147,74 153,79

LO nr IV 125,71 133,61 LO nr XIV 151,20 154,55

LO nr V 167,75 168,56 LO nr XV 104,81 98,63

LO nr VI 143,08 143,27 LO nr XVI 147,49 146,80

LO nr VII 151,16 161,87 LO nr XVII 131,73 141,58

LO nr VIII 154,90 160,93 LO nr XXIV 97,65 44,00

LO nr IX 156,93 161,82 LO nr XXX 87,70 74,47

LO nr X 128,42 140,17

Sprawdzić „progi punktowe” na stronie edu.wroclaw.pl



Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych: 

liczba punktów przykładowego kandydata

Kryteria - egzamin ósmoklasisty

wyniki z egzaminu 

ósmoklasisty 

w %

punkty w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

wynik z języka polskiego 80% x 0,35 = 28,0 pkt 

wynik z matematyki 52% x 0,35 = 18,2 pkt 

wynik z języka obcego nowożytnego 95% x 0,30 = 28,5 pkt 

suma 74,7 pkt

Kryteria - świadectwo punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

ocena z języka polskiego (np. bardzo dobry)  17 pkt 

ocena z matematyki (np. dostateczny)  8 pkt 

ocena z I przedmiotu  wybranego przez szkołę 

ponadpodstawową (np. historia)

(np. bardzo dobry)  17 pkt 

ocena z II przedmiotu wybranego przez szkołę 

ponadpodstawową (np. j. obcy)

(np. dobry)  14 pkt 

aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego (np.) 3 pkt 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 0 pkt 

szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych 

i sportowych

0 pkt 

suma 59 pkt 

Razem 133,7 pkt



Kryteria różnicujące po drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego
(Art. 69. i Art. 71. ust 1. konstytucji RP)

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 

ostatnim miejscu listy zakwalifikowanych (przyjętych) 

podczas postępowania rekrutacyjnego, będą brane pod 

uwagę łącznie poniższe kryteria:

1. Wielodzietność rodziny kandydata. 

2. Niepełnosprawność kandydata.

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.



Kandydaci przyjmowani do szkoły 

ponadpodstawowej w pierwszej kolejności 

(niezależnie od kryteriów)

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu 

ponadwojewódzkim i wojewódzkim,

w tym: 

Konkursy występujące pod wspólną nazwą „zDolny 

Ślązaczek” 

(z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, 

języka niemieckiego).



Kandydaci przyjmowani do szkoły ponadpodstawowej w 

pierwszej kolejności (niezależnie od kryteriów) – cd.

Konkursy występujące pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak”. 

Organizatorem jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

Konkursy dotyczą następujących dyscyplin:

• Dolnośląski Konkurs Polonistyczny 

• Dolnośląski Konkurs Historyczny 

• Dolnośląski Konkurs Matematyczny 

• Dolnośląski Konkurs Fizyczny 

• Dolnośląski Konkurs Biologiczny 

• Dolnośląski Konkurs Chemiczny 

• Dolnośląski Konkurs Geograficzny 

• Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego 

• Dolnośląski Konkurs Języka Niemieckiego



Dolnośląski Kurator Oświaty corocznie do końca lutego podaje do 

publicznej wiadomości wykaz zawodów (konkursów) wiedzy, 

artystycznych i sportowych … które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Sprawdzić na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu



Dodatkowe dokumenty wymagane przez szkoły 

prowadzące kształcenie zawodowe

Kandydat, który zakwalifikował się do technikum lub branżowej szkoły I 

stopnia musi pobrać w sekretariacie tej szkoły skierowanie na badania 

lekarskie do lekarza medycyny pracy. 

Szczegółowych informacji na temat przeprowadzania badań udzielają szkoły 

kierujące na badania oraz Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 

we Wrocławiu. 



Zasady rekrutacji do szkoły sportowej, mistrzostwa 

sportowego i oddziałów sportowych

W postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają 

następujące warunki:

– posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem 

lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu,

– posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do 

szkoły lub oddziału,

– uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.



Kandydaci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych

Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów posiadających orzeczenie o

potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegających się o przyjęcie do

oddziału integracyjnego w szkołach ponadpodstawowych oraz

specjalnego w szkołach specjalnych prowadzonych przez Miasto

Wrocław, składają w wybranej szkole wniosek o przyjęcie do

szkoły.

Do wniosku należy załączyć oryginał aktualnego orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego wydany przez poradnię

psychologiczno–pedagogiczną.

Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie danej szkoły oraz na jej

stronie internetowej.

Sprawdzić szkoły specjalne na stronie doradcy-wroclaw.pl



Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia

w sprawie dopuszczenia możliwości składania wniosku o przyjęcie do 

publicznej szkoły ponadpodstawowej do więcej niż trzech wybranych 

publicznych szkół



Przygotowywanie listy preferencji
(Kandydat  do szkoły ponadpodstawowej chce w przyszłości 

pracować w serwisie samochodowym. Ma do wyboru trzy szkoły)

Szkoła Oddział Języki

Szkoła I

wyboru

Technikum 

Nr 2 ul. 

Borowska

1TC – technik pojazdów samochodowych

1TD – technik pojazdów samochodowych

1TA – technik mechanik

angielski / niemiecki

angielski / niemiecki

angielski / niemiecki

Szkoła 

II 

wyboru

Branżowa 

Szkoła I 

stopnia Nr 2 

ul. 

Borowska

1ZA – mechanik pojazdów samochodowych

1ZB – mechanik pojazdów samochodowych

1ZC – elektromechanik pojazdów 

samochodowych

angielski

niemiecki

angielski lub niemiecki

Szkoła 

III 

wyboru

Branżowa 

Szkoła I 

stopnia Nr 5 

ul. Dawida

1MA – mechanik pojazdów samochodowych

1WZ – elektromechanik pojazdów 

samochodowych

niemiecki

angielski



Przygotowywanie listy preferencji
(Kandydat w pierwszej kolejności wybrał oddział (klasę) 1TC z 

Technikum nr 2. Będzie więc to jego szkoła pierwszego wyboru i 

do tej szkoły zaniesie kopie dokumentów)

Oddział Szkoła Nazwa klasy

1TC

1TD

1ZA

1ZB

1MA

1ZC

1WZ

1TA

T Nr 2

T Nr 2

BS I st. Nr 2

BS I st. Nr 2

BS I st. Nr 5

BS I st. Nr 2

BS I st. Nr 5

T Nr 2

technik pojazdów samochodowych – ang/niem

technik pojazdów samochodowych – ang/niem

mechanik pojazdów samochodowych - ang

mechanik pojazdów samochodowych - niem

mechanik pojazdów samochodowych - niem

elektromechanik pojazdów samochodowych – ang lub niem

elektromechanik pojazdów samochodowych - ang

technik mechanik – ang/niem



Przykład wyboru szkół przez Agnieszkę



Do którego oddziału (klasy) zakwalifikowała się Agnieszka?

Nazwa

szkoły

Symbol

grupy rekrut.

Przedmioty 

realizowane w zakresie 

rozszerzonym

Punkty 

rekrutacyjne

Agnieszki

Minimum 

rekrutacyjne 

w roku 2019

Szkoła 

pierwszego 

wyboru

LO nr 3

1 C

fizyka, matematyka 

(matematyczno-

informatyczna)

159,85 180,5

1 D

fizyka, matematyka 

(matematyczno-

fizyczna)

159,85 177,8

Szkoła 

drugiego 

wyboru

LO nr 7

1Gp
geografia, fizyka, 

matematyka
159,85 160,2

1Hp
fizyka, informatyka, 

matematyka
160,85 165,8

Szkoła 

trzeciego 

wyboru

LO nr 9

1A
fizyka, informatyka, 

matematyka
159,85 167,3



Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w klasach 

siódmych i ósmych

Przeprowadzanie i dokumentowanie zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego

Udział uczniów klas VII i  VIII w grupowych zajęciach 

z zakresu doradztwa zawodowego zorganizowanych w formie zajęć 

lekcyjnych jest obowiązkowy i nie wymaga uzyskania zgody rodziców

Uczniowie klas VII i VIII na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego 

nie są oceniani 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego nie są wpisywane do arkusza 

ocen ani na świadectwie promocyjnym lub ukończenia szkoły 

podstawowej

Dokumentację realizacji zajęć z doradztwa zawodowego stanowią 

dzienniki innych zajęć



CENTRUM KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO

www.doradcy-wroclaw.pl

ul. Strzegomska 49a

tel.  71 798 67 00 wew. 141, 142 lub 116

509 071 209

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK WSPIERANIA 
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

www.ckz.edu.pl

http://www.doradcy-wroclaw.pl/

