
STRUKTURA UCZENIA SIĘ W POLSCE: 

1. WCZESNĄ EDUKACJĘ I OPIEKĘ 

• placówki dla dzieci w wieku 0–3 lata: żłobki, kluby dziecięce, 

• placówki dla dzieci w wieku 3–6 lat: przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 

zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne. 

2. SZKOLNICTWO PODSTAWOWE 

• 8–letnią szkołę podstawową. 

3. SZKOLNICTWO PONADPODSTAWOWE 

• 4–letnie liceum ogólnokształcące, 

• 5–letnie technikum, 

• 3–letnią branżową szkołę pierwszego stopnia, 

• 2–letnią branżową szkołę drugiego stopnia, 

• 3–letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy. 

4. KSZTAŁCENIE W RZEMIOŚLE 

• prowadzone w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 

5. SZKOLNICTWO WYŻSZE (Żeby dostać się na studia należy zdać maturę! Od jej wyniku zależy czy 

dostaniemy się na wybrane przez nas studia.) 

• studia licencjackie 3 lata, 

• studia inżynierskie 3,5 - 4roku, 

• uzupełniające studia magisterskie 1, 5- 2 lat, 

• jednolite studia magisterskie 5 lat, 

• studia doktorskie, 

• studia podyplomowe. 

  



6. KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH 

• szkoła podstawowa dla dorosłych (7 i 8 klasa), 

• 4–letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 

• szkołę policealną o okresie nauki od 1 roku do 2,5 lat, 

• kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

• kursy umiejętności zawodowych. 

Kształcenie ogólne i artystyczne 

ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia -> ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia 

ogólnokształcąca -> szkoła sztuk pięknych -> ogólnokształcąca szkoła baletowa -> liceum plastyczne liceum 

sztuk plastycznych 

Kształcenie artystyczne bez pionu ogólnego 

szkoła muzyczna I stopnia -> szkoła muzyczna II stopnia -> szkoła sztuki tańca szkoła -> sztuki cyrkowej  

->policealna szkoła muzyczna -> policealna szkoła plastyczna 

Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, nastąpiło 1 

września 2017 r. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia 

nastąpi w roku szkolnym 2020/2021. 

Nauka w Polsce jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia! 

W polskim systemie edukacji oddzielono obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Obowiązek szkolny (tj. 

obowiązek uczęszczania do 8-letniej szkoły podstawowej) dotyczy dzieci i młodzieży w wieku 7–15. 

Obowiązek nauki odnosi się do młodzieży w wieku 15–18 lat i może być realizowany w szkole 

ponadpodstawowej lub poprzez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy. 

Uczenie się przez całe życie jest wymogiem i znakiem współczesnych czasów. Ustawiczne kształcenie ma 

na celu przede wszystkim: 

 zwiększenie szans na znalezienie pracy, 

 zmianę pracy, 

 awans, 

 utrzymanie zatrudnienia. 


