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1. Schulen im berufsbildenden Bereich Szkoły w systemie kształcenia zawodowego
• 24 Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

• 24 publiczne szkoły zawodowe
mit je 4-7 Schulformen und ca. 215 Bildungsgängen, die zu unterschiedlichen, bundes- oder landesrechtlich geregelten beruflichen und/oder schulischen 
Abschlüssen führen
każda z 4-7 typami szkół i ok. 215 kierunków kształcenia prowadzących do różnych kwalifikacji zawod. i/lub szkoln. regulowanych prawem federalnym/krajowym

Schulformen – Rodzaje szkół Bildungsgänge - Programy kształcenia

Berufsschule (BS)

Szkoły zawodowe

duale Ausbildungen in ca. 170 (SJ 2021/2022) 

ok. 170 ofert nauki w systemie kształcenia dualnego (rok szkolny 2021/2022)

von bundesweit 324 anerkannten Ausbildungsberufen gemäß Verzeichnis Bundesinstitut 

für Berufsbildung (BIBB, 2022) z 324 uznanych zawodów szkoleniowych w całym kraju 

według Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (BIBB, 2022)

dual: dualne

Ausbildungsbetrieb → verantwortlich für praktische Ausbildung 

Firma szkoląca → odpowiedzialna za kształcenie praktyczne

Berufsschule → verantwortlich für theoretische Ausbildung)

Szkoła zawodowa – odpowiedzialna za kształcenie teoretyczne

Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) Rok przygotowania zawodowego

Berufsfachschule (BFS) ohne beruflichen Abschluss Szkoła 

zawodowa bez kwalifikacji zawodowych

Berufsfachschule (BFS) mit beruflichem Abschluss Szkoła 

zawodowa z kwalifikacjami zawodowymi

Berufsfachschulen (BFS) Gesundheitsfachberufe Szkoły 

zawodowe dla zawodów związanych z opieką zdrowotną

Fachoberschule (FOS) Technikum

Berufliches Gymnasium (BGym) Liceum zawodowe

Fachschule (FS) Szkoła zawodowa

vollzeitschulische Bildungsgänge (45 im SJ 2021/2022)

programy kształcenia w pełnym wymiarze godzin (45 w 2021/2022)

Schule → verantwortlich für theoretische Ausbildung in Schule und praktische Ausbildung 

in Praxiseinrichtungen 

Szkoła → odpowiedzialna za szkolenie teoretyczne w szkole i szkolenie praktyczne w 

placówkach praktycznych

• über 160 Schulen in freier Trägerschaft (größtenteils vollzeitschulische Bildungsgänge)
ponad 160 szkół publicznych (w większości programy kształcenia w pełnym wymiarze godzin)

• 44 Pflegeschulen
44 szkoły pielęgniarskie
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2. Aufnahme an Berufsbildenden Schulen
Przyjmowanie do szkół zawodowych

• in der Zuständigkeit der Schulen: s. Anlage (Kontaktdaten aller BbS in öffentlicher Trägerschaft in LSA)
w ramach podległości szkołom: zobacz załącznik (dane wszystkich publicznych szkół kształcenia zawodowego w Sachsen-Anhalt)

• nicht jede Schule hält alle Bildungsgänge vor (unterschiedliches Bildungsangebot)
nie każda szkoła oferuje wszystkie programy kształcenia (różne oferty edukacyjne)

Duale Ausbildung

Kształcenie dualne

Vollzeitschulische Bildungsgänge

Programy kształcenia w pełnym wymiarze godzin

Ausbildungsbetrieb meldet Schüler/-in an der zuständigen Schule an

Firma szkoląca rejestruje ucznia we właściwej szkole

zuständige Schule: Ausbildungsplatzprinzip (Ort des 

Ausbildungsbetriebes):

właściwa szkoła: zasada miejsca nauki praktycznej (miejsce zakładu 

szkolącego)

plus: gesetzliche Regelungen (Fachklassenerlass, bilaterale 

Vereinbarungen, KMK-Splitterberufeliste)

dodatkowo: regulacje prawne (Dekret o klasie specjalistycznej, umowy 

dwustronne, lista zajęciowa z podziałem KMK)

volljährige/r Schüler/-in bzw. die Sorgeberechtigten nicht volljähriger 

Jugendlicher melden sich bzw. ihr Kind an der zuständigen Schule an

uczniowie pełnoletni lub opiekunowie młodzieży niepełnoletniej zapisują 

siebie lub swoje dziecko do właściwej szkoły

zuständige Schule: Wohnortprinzip (Wohnsitz der Schülerin/des Schülers)

auswärtige Beschulung, wenn Bildungsgang an zuständiger Schule nicht 

vorgehalten wird oder auf Ausnahmeantrag 

Właściwa szkoła: zasada miejsca zamieszkania (miejsce zamieszkania 

ucznia), nauka poza miejscem zamieszkania, jeśli kierunek kształcenia nie 

jest dostępny w danej szkole lub jeśli złożono wyjątkowy wniosek.
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3. Schulabschlüsse als Zugänge zu den 
Bildungsgängen – erreichbare Abschlüsse
Kwalifikacje ukończenia szkoły jako dostęp 
do ścieżek edukacyjnych – kwalifikacje do 
uzyskania

Die vollständigen Aufnahmevoraussetzungen und Bedingungen für den Erwerb der möglichen Abschlüsse sind definiert in
schulformspezifischen Vorschriften der Verordnung über Berufsbildende Schulen, Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen der
Gesundheitsfachberufe, Verordnung über die Pflegeberufe.

Kompletne wymagania dotyczące przyjęcia i warunki uzyskania odpowiednich kwalifikacji określają przepisy dotyczące form szkolnych
zawarte w Rozporządzeniu w sprawie szkół zawodowych, Rozporządzeniach w sprawie kształcenia i egzaminowania w zawodach
medycznych, Rozporządzeniu w sprawie zawodów pielęgniarskich.
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3.1 ungeachtet des schulischen Abschlusses
niezależnie od kwalifikacji ukończenia szkoły

Zugänge

Dostęp

erreichbare Abschlüsse

kwalifikacje do uzyskania

Berufsschule (BS) 

Szkoła zawodowa (BS)

(i. d. R. dreijährige duale Ausbildung, gibt aber auch zweijährige und 3,5-

jährige)

(z reguły trzyletnie kształcenie dualne, ale dostępne też dwuletnie oraz 

3,5 roku)

Bedingung: Ausbildungsvertrag mit einem Unternehmen

Wymagania: Kontrakt szkoleniowy z firmą

 Berufsschulabschluss - Świadectwo kwalifikacji zawodowych

 Hauptschulabschluss (Erwerb mit erfolgreicher Absolvierung der 

Berufsschule) - Świadectwo ukończenia szkoły głównej (uzyskanie z 

pomyślnym ukończeniem szkoły zawodowej)

 (erweiterter) Realschulabschluss (bei Vorliegen entsprechender 

Leistungen und Fremdsprachenkenntnisse)

(rozszerzony) dyplom ukończenia szkoły realnej (po przedstawieniu 

odpowiednich osiągnięć i znajomości języków obcych)

 Fachhochschulreife (nach Zusatzprüfung, wenn BbS das 

Zusatzangebot für SuS mit Realschulabschluss vorhält)

Świadectwo ukończenia wyższej szkoły zawodowej (po egzaminie 

dodatkowym, jeśli publiczna szkoła kształcenia zawodowego ma 

ofertę dodatkową dla uczniów z dyplomem ukończenia szkoły realnej 

 Berufsabschluss (in einem anerkannten Ausbildungsberuf nach 

Kammerprüfung) - Świadectwo kwalifikacji zawodowych w uznanym 

zawodzie szkoleniowym po egzaminie)
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3.2. Zugang ohne Schulabschluss
3.2. Dostęp bez świadectwa ukończenia szkoły
Zugänge

Dostęp

erreichbare Abschlüsse 

kwalifikacje do uzyskania

Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)

Rok przygotowania przedzawodowego

(Schulpflichterfüllung und Vorbereitung auf 

berufliche Ausbildung)

(Obowiązek szkolny i przygotowanie do 

kształcenia zawodowego)

Hauptschulabschluss 

Świadectwo ukończenia szkoły średniej 

Berufsvorbereitungsjahr – Sprache (BVJ-S)

Rok przygotowania przedzawodowego – język 

(Vorbereitung von SuS mit Migrationshintergrund 

auf BS oder BVJ)

Przygotowanie uczniów o pochodzeniu 

migracyjnym do szkoły zawodowej lub roku 

przygotowania przedzawodowego

___

LSchA/Referat 25/25.11.2022



3.3 Zugang mit Hauptschulabschluss
Dostęp ze świadectwem ukończenia szkoły średniej

Zugänge

Dostęp

erreichbare Abschlüsse

kwalifikacje do uzyskania

Berufsfachschulen mit beruflichem Abschluss:

Szkoły zawodowe z kwalifikacjami zawodowymi:

 einjährige Berufsfachschule Pflegehilfe

dwuletnia szkoła zawodowa, pomoc pielęgniarska

 zweijährige Berufsfachschule Kinderpflege

dwuletnia szkoła zawodowa, pomoc pielęgniarska dla 

dzieci

 zweijährige Berufsfachschule Kosmetik

dwuletnia szkoła zawodowa, kosmetologia

 dreijährige Berufsfachschule Assistenz für Ernährung 

und Versorgung, Schwerpunkt Hauwirtschaft und 

Familienpflege

trzyletnia szkoła zawodowa, asystent ds. żywienia i 

opieki, specjalność gospodarstwo domowe i opieka 

rodzinna

berufliche und schulische Abschlüsse:

zawodowe i szkolne kwalifikacje:

 Staatlich anerkannte Pflegehelferin/Staatlich anerkannter Pflegehelfer

Asystent pielęgniarski z dyplomem państwowym

 Staatlich geprüfte Kinderpflegerin/Staatlich geprüfter Kinderpfleger

Opiekun do dzieci z dyplomem państwowym

plus: (erweiterter) Realschulabschluss (bei Vorliegen entsprechender Leistungen und 

Fremdsprachenkenntnisse nach schulischer Abschlussprüfung)

plus: (rozszerzony) dyplom ukończenia szkoły realnej (po przedstawieniu odpowiednich osiągnięć i 

znajomości języków obcych według szkolnego egzaminu końcowego)

 Staatlich geprüfte Kosmetikerin/Staatlich geprüfter Kosmetiker

Kosmetyczka z dyplomem państwowym

plus: (erweiterter) Realschulabschluss (bei Vorliegen entsprechender Leistungen und 

Fremdsprachenkenntnisse nach schulischer Abschlussprüfung)

plus: (rozszerzony) dyplom ukończenia szkoły realnej (po przedstawieniu odpowiednich osiągnięć i 

znajomości języków obcych według szkolnego egzaminu końcowego)

 Staatlich geprüfte Assistentin/Staatlich geprüfter Assistent für Ernährung und Versorgung, Schwerpunkt 

Hauswirtschaft und Familienpflege

Asystent ds. żywienia i opieki, specjalność gospodarstwo domowe i opieka rodzinna dyplomem 

państwowym

plus: (erweiterter) Realschulabschluss (bei Vorliegen entsprechender Leistungen und 

Fremdsprachenkenntnisse nach schulischer Abschlussprüfung)

plus: (rozszerzony) dyplom ukończenia szkoły realnej (po przedstawieniu odpowiednich osiągnięć i 

znajomości języków obcych według szkolnego egzaminu końcowego)
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Berufsfachschule für Gesundheitsfachberufe:

Szkoła zawodowa dla zawodów medycznych

 Masseurin und medizinische 

Bademeisterin/Masseur und medizinischer 

Bademeister (2-jährig) - Masażysta i obsługa 

łaźni medycznej

beruflicher Abschluss:

kwalifikacje zawodowe:

 Masseurin und medizinische Bademeisterin/Masseur und medizinischer Bademeister

Masażysta i obsługa łaźni medycznej

3.3 Zugang mit Hauptschulabschluss

Dostęp ze świadectwem ukończenia szkoły średniej

Berufsfachschulen ohne beruflichen Abschluss:

Szkoły zawodowe bez kwalifikacji zawodowych:

 einjährige Berufsfachschule Wirtschaft

jednoroczna szkoła zawodowa, gospodarka

 einjährige Berufsfachschule Technik

jednoroczna szkoła zawodowa, technika

 zweijährige Berufsfachschule Sozialpflege

dwuletnia szkoła zawodowa, pomoc 

społeczna

(erweiterter) Realschulabschluss (bei Vorliegen entsprechender Leistungen nach schulischer 

Abschlussprüfung)

(rozszerzony) dyplom ukończenia szkoły realnej (po przedstawieniu odpowiednich 

osiągnięć po egzaminie maturalnym)

Zugänge

Dostęp

erreichbare Abschlüsse

kwalifikacje do uzyskania



3.4 Zugang mit Realschulabschluss 1/2
Dostęp ze dyplomem szkoły realnej 

Zugänge

Dostęp

erreichbare Abschlüsse

Kwalifikacje do uzyskania

Zweijährige Berufsfachschulen mit beruflichem Abschluss:

Dwuletnie szkoły z zawodowe z kwalifikacjami zawodowymi

 Kaufmännische Assistenz für Fremdsprachen und Korrespondenz

Asystent handlowy ds. języków obcych i korespondencji

 Kaufmännische Assistenz für Bürowirtschaft

Asystent handlowy ds. zarządzania biure

 Kaufmännische Assistenz für Informationsverarbeitung

Asystent handlowy ds..przetwarzania informacji

 Assistenz für Tourismus, Schwerpunkt Touristik

Asystent ds. turystyki, specjalizacja turystyka

 Biologisch-technische Assistenz

Pomoc biologiczno-techniczna

 Chemisch-technische Assistenz

Pomoc chemiczno-techniczna

berufliche Abschlüsse 

kwalifikacje zawodowe

plus: erweiterter Realschulabschluss (bei Vorliegen entsprechender Leistungen und Fremdsprachenkenntnisse nach 

schulischer Abschlussprüfung)

plus: (rozszerzony) dyplom ukończenia szkoły realnej (po przedstawieniu odpowiednich osiągnięć i znajomości języków 

obcych według szkolnego egzaminu końcowego)

plus: Fachhochschulreife (nach Zusatzprüfung, wenn BbS das Zusatzangebot für SuS mit Realschulabschluss vorhält, 

und in Verbindung mit einem halbjährigen einschlägigen Praktikum oder einer mindestens zweijährigen Berufstätigkeit)

plus: Świadectwo ukończenia wyższej szkoły zawodowej (po egzaminie dodatkowym, jeśli publiczna szkoła kształcenia 

zawodowego ma ofertę dodatkową dla uczniów z dyplomem ukończenia szkoły realnej)

 Staatlich geprüfte Kaufmännische Assistentin/Staatlich geprüfter Kaufmännischer Assistent für Fremdsprachen und 

Korrespondenz

Asystent handlowy do spraw języków obcych i korespondencji z dyplomem państwowym

 Staatlich geprüfte Kaufmännische Assistentin/Staatlich geprüfter Kaufmännischer Assistent für Bürowirtschaft 

Asystent handlowy do spraw zarządzania biurem z dyplomem państwowym

 Staatlich geprüfte Kaufmännische Assistentin/Staatlich geprüfter Kaufmännischer Assistent für Informationsverarbeitung

Asystent handlowy z dyplomem państwowym do spraw przetwarzania informacji

 Staatlich geprüfte Assistentin/Staatlich geprüfter Assistent für Tourismus, Schwerpunkt Touristik

Asystent ds. turystyki z dyplomem państwowym, specjalizacja turystyka

 Staatlich geprüfte Biologisch-technische Assistentin/Staatlich geprüfter Biologisch-technischer Assistent

Asystent biologiczno-techniczny z dyplomem państwowym

 Staatlich geprüfte Chemisch-technische Assistentin/Staatlich geprüfter Chemisch-technischer Assistent

Asystent chemiczny z dyplomem państwowym
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3.4 Zugang mit Realschulabschluss ½

Dostęp ze dyplomem szkoły realnej 
Zugänge

Dostęp

erreichbare Abschlüsse

Kwalifikacje do uzyskania

Zweijährige Berufsfachschulen mit beruflichem Abschluss:

Dwuletnie szkoły z zawodowe z kwalifikacjami zawodowymi

 Elektrotechnische Assistenz

Pomoc elektrotechniczna

 Informationstechnische Assistenz

Pomoc techniczna w zakresie technologii informacyjnych

 Gestaltungstechnische Assistenz

Pomoc techniczna w zakresie projektowania

 Medientechnische Assistenz

Pomoc techniczna w zakresie mediów

 Sozialassistenz

Pomoc społeczna

berufliche Abschlüsse 

kwalifikacje zawodowe

plus: erweiterter Realschulabschluss (bei Vorliegen entsprechender Leistungen und 

Fremdsprachenkenntnisse nach schulischer Abschlussprüfung)

plus: (rozszerzony) dyplom ukończenia szkoły realnej (po przedstawieniu odpowiednich osiągnięć i 

znajomości języków obcych według szkolnego egzaminu końcowego)

plus: Fachhochschulreife (nach Zusatzprüfung, wenn BbS das Zusatzangebot für SuS mit Realschulabschluss 

vorhält, und in Verbindung mit einem halbjährigen einschlägigen Praktikum oder einer mindestens 

zweijährigen Berufstätigkeit)

plus: Świadectwo ukończenia wyższej szkoły zawodowej (po egzaminie dodatkowym, jeśli publiczna szkoła 

kształcenia zawodowego ma ofertę dodatkową dla uczniów z dyplomem ukończenia szkoły realnej 

 Staatlich geprüfte Elektrotechnische Assistentin/Staatlich geprüfter Elektrotechnischer Assistent

Pomoc elektrotechniczna z dyplomem państwowym

 Staatlich geprüfte Informationstechnische Assistentin/Staatlich geprüfter Informationstechnischer Assistent

Pomoc techniczna w zakresie technologii informacyjnych z dyplomem państwowym

 Staatlich geprüfte Gestaltungstechnische Assistentin/Staatlich geprüfter Gestaltungstechnischer Assistent

Pomoc techniczna w zakresie projektowania z dyplomem państwowym

 Staatlich geprüfte Assistentin für Medientechnik /Staatlich geprüfter Assistent für Medientechnik

Pomoc techniczna w zakresie mediów z dyplomem państwowym

 Staatlich geprüfte Sozialassistentin/Staatlich geprüfter Sozialassistent

Pomoc społeczna z dyplomem państwowym
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3.4 Zugang mit Realschulabschluss
Dostęp ze dyplomem szkoły realnej 2/2

Berufsfachschulen für Gesundheitsfachberufe in den Fachrichtungen:

Szkoły zawodowe dla zawodów medycznych w specjalnościach:

 Diätassistenz (3-jährig) – Dietetyka (3-letnie)

 Ergotherapie (3-jährig) - Ergoterapia (3-letnie)

 Pharmazeutisch-technische Assistenz (2,5-jährig) – Technik farmacji 

 Physiotherapie (3-jährig) - Fizjoterapia (3-letnie)

 Medizinisch-technische Assistenz für Funktionsdiagnostik (3-jährig)

- Asystent medyczno-techniczny do diagnostyki funkcjonalnej (3-letnie)

 Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenz (3-jährig) – Technik laboratoryjny (3-

letnie)

 Logopädie (3-jährig) - Logopedia (3-letnie)

berufliche Abschlüsse:

kwalifikacje zawodowe:

 Diätassistentin/Diätassistent - dietetyk

 Ergotherapeutin/Ergotherapeut - ergoterapeuta

 Pharmazeutisch-technische Assistentin/Pharmazeutisch-technischer Assistent - technik 

farmacji 

 Physiotherapeutin/Physiotherapeut - fizjoterapeuta

 Medizinisch-technische Assistentin/Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik -

Asystent medyczno-techniczny do diagnostyki funkcjonalnej 

 Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin/ Medizinisch-technischer 

Laboratoriumsassistent - Technik laboratoryjny 

 Logopädin/Logopäde - logopeda

Zweijährige Fachoberschule in den Fachrichtungen:

 Wirtschaft und Verwaltung mit Schwerpunkten

Gospodarka i administracja ze specjalizacją

a) Wirtschaft - Gospodarka

b) Verwaltung und Rechtspflege - Administracja i wymiar sprawiedliwości

 Technik mit den Schwerpunkten – Inżynieria ze specjalizacjami

a) Ingenieurtechnik – technologia inżynieryjna

b) Medientechnik – technologia mediów

 Gesundheit und Soziales mit den Schwerpunkten - Zdrowie i sprawy społeczne ze 

specjalizacją

a) Gesundheit - Zdrowie

b) Sozialwesen - Opieka społeczna

 Ernährung und Hauswirtschaft - Żywienie i nauka gospodarowania

 Gestaltung – projektowanie

Fachhochschulreife

świadectwo ukończenia wyższej szkoły zawodowej

Pflegeausbildung (3-jährig)

Wykształcenie pielęgniarskie (3-letnie)

beruflicher Abschluss: Pflegefachfrau/Pflegefachmann

kwalifikacje zawodowe: pielęgniarka
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3.5 Zugang mit Hauptschul- bzw. Realschulabschluss und abgeschlossener Berufsausbildung 
Dostęp ze świadectwem szkoły średniej/realnej i ukończone kształcenie zawodowe                     (1/2)
(weitere differenzierte Zugangsmöglichkeiten gemäß BbS-VO)
(dalsze opcje dostępu wg rozporządzenia o szkołach zawodowych)

Zugänge

Dostęp

erreichbare Abschlüsse

kwalifikacje do uzyskania

Einjährige Fachoberschule:

Jednoroczne technikum:

Zugang mit Realschulabschluss + abgeschlossener Berufsausbildung 

Dostęp ze świadectwem  szkoły realnej + ukończone kształcenie zawodowe

Fachhochschulreife

Świadectwo ukończenia szkoły wyższej zawodowej 

Fachschulen in den Fachbereichen:

Szkoły zawodowe w obszarach tematycznych:

 Agrarwirtschaft in der Fachrichtung Landwirtschaft (2-jährig)

Ekonomista działalności rolniczej na kierunku rolnictwo (2-letnia)

 Technik (2-jährig) in den Fachrichtungen – Inżynieria (2-letnia) w specjalnościach

Bautechnik mit den Schwerpunkten – Inżynieria lądowa ze specjalizacją

a) Hochbau – inżynieria budowlana

b) Tiefbau – inżynieria podziemna

Biotechnik - Bioinżynieria

Chemietechnik mit dem Schwerpunkt Produktionstechnik

Inżynieria chemiczna, specjalizacja inżynieria produkcji

Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt

Energietechnik und Prozessautomatisierung - Inżynieria elektryczna z naciskiem na 

technologię energetyczną i automatyzację procesów

Fahrzeugtechnik – inżynieria samochodowa

qualifizierte Abschlüsse der beruflichen Weiterbildung nach staatlicher Prüfung (Ziel: Befähigung von Fachkräften mit 

Berufserfahrung zur Übernahme von Führungsverantwortung, ggf. Vorbereitung auf Meisterprüfung)

Kwalifikacje w ramach ustawicznego kształcenia zawodowego po egzaminie państwowym (cel: umożliwienie 

wykwalifikowanym pracownikom z doświadczeniem zawodowym przejęcia odpowiedzialności kierowniczej, w razie 

potrzeby przygotowanie do egzaminu mistrzowskiego).

plus: (erweiterter) Realschulabschluss (bei Vorliegen entsprechender Leistungen und Fremdsprachenkenntnisse)

dodatkowo: rozszerzony dyplom ukończenia szkoły realnej (po przedstawieniu odpowiednich osiągnięć i znajomości 

języków obcych

plus: Fachhochschulreife (nach Zusatzprüfung, wenn BbS das Zusatzangebot für SuS mit Realschulabschluss 

vorhält)

dodatkowo: Świadectwo ukończenia wyższej szkoły zawodowej (po egzaminie dodatkowym, jeśli publiczna szkoła 

kształcenia zawodowego ma ofertę dodatkową dla uczniów z dyplomem ukończenia szkoły realnej 

 Staatlich geprüfte Agrarbetriebswirtin/Staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt

Ekonomista działalności rolniczej  z dyplomem państwowym

 Staatlich geprüfte Technikerin/Staatlich geprüfter Techniker (Bachelor Professional in Technik)

Inżynier z dyplomem państwowym  (licencjat zawodowy z inżynieri)
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3.5 Zugang mit Hauptschul- bzw. Realschulabschluss und abgeschlossener Berufsausbildung 
Dostęp ze świadectwem szkoły średniej/realnej i ukończone kształcenie zawodowe                     (2/2)
(weitere differenzierte Zugangsmöglichkeiten gemäß BbS-VO)
(dalsze opcje dostępu wg rozporządzenia o szkołach zawodowych)

Fachschule

Technikum (Fachschule)

 Wirtschaft (2-jährig) in den Fachrichtungen:

Ekonomia (2-letnia) w obszarach tematycznych:

Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten

Ekonomia z poniższymi specjalizacjami:

a) Finanzwirtschaft - finanse

b) Personalwirtschaft – zarządzanie zasobami ludzkimi

c) Marketing - Marketing

d) Wirtschaftsinformatik – informatyka w biznesie

Logistik Logistyka

 Sozialwesen in den Fachrichtungen:

Opieka społeczna w obszarach tematycznych:

Sozialpädagogik (3-jährig)

Pedagogika społeczna (3-letnia)

Heilerziehungspflege (3-jährig)

Pedagogika specjalna (3-letnia)

Heilpädagogik (18 Monate)

Pedagogika lecznicza (18 miesięcy)

 Staatlich geprüfte Betriebswirtin/Staatlich geprüfter Betriebswirt (Bachelor Professional in Wirtschaft)

Ekonomista z dyplomem państwowym (licencjat zawodowy z ekonomii)

 Staatlich anerkannte Erzieherin/Staatlich anerkannter Erzieher (Bachelor Professional in Sozialwesen)

Wychowawca z dyplomem państwowym (licencjat zawodowy z opieki społecznej)

 Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin/Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger (Bachelor Professional 

in Sozialwesen)

Pedagog specjalny z dyplomem państwowym (licencjat zawodowy z pedagogiki specjalnej)

 Staatlich anerkannte Heilpädagogin/Staatlich anerkannter Heilpädagoge (Bachelor Professional in Sozialwesen)

Pedagog specjalny (pedagogika lecznicza) z dyplomem państwowym (licencjat zawodowy z opieki społecznej)

LSchA/Referat 25/25.11.2022



3.6 Zugang mit erweitertem Realschulabschluss
Dostęp z rozszerzonym dyplomem szkoły realnej 
(Realschulabschluss)

Zugänge

Dostęp

erreichbare Abschlüsse

kwalifikacje do uzyskania

Berufliches Gymnasium in den Fachrichtungen:

Gimnazjum zawodowe (berufliches Gymnasium) w 

obszarach tematycznych:

 Gesundheit und Soziales

Zdrowie i sprawy społeczne

 Wirtschaft

Gospodarka

 Technik mit den Schwerpunkten

Technik ze specjalizacją

a) Informationstechnik

a) Technologie informacyjne

b) Ingenieurwissenschaften

b) Inżynieria

allgemeine Hochschulreife (Abitur)

ogólne świadectwo dojrzałości (matura)

schulischer Teil der Fachhochschulreife

szkolna część ukończenia wyższej szkoły zawodowej
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4. Durchlässigkeit des 
berufsbildenden Systems
Otwartość systemu 
kształcenia zawodowego
- Beispiele –
- Beispiele -
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4. Durchlässigkeit des berufsbildenden Systems – Beispiele
Otwartość systemu kształcenia zawodowego – przykłady

 Beispiel 1 - Przykład 1

BVJ-S → gute Deutschkenntnisse → BVJ → Hauptschulabschluss → einjährige BFS Wirtschaft → Realschulabschluss → zweijährige Fachoberschule → Fachhochschulreife → Studium oder BGym (ggf. ohne Einführungsphase in Abhängigkeit von Schwerpunkt der Fachoberschule) → Abitur

Rok przygotowania przedzawodowego – język → dobra znajomość niemieckiego → Rok przygotowania zawodowego → ukończenie szkoły głównej → jednoroczna szkoła zawodowa bez kwalifikacji zawodowych z ekonomii → ukończenie szkoły realnej → dwuletnia szkoła zawodowa z kwalifikacjami zawodowymi → świadectwo ukończenia wyższej szkoły zawodowej → studia albo liceum zawodowe (ew. bez fazy wstępnej, w zależności od kierunku szkoły) → matura

 Beispiel 2 - Przykład 2

BVJ-S → gute Deutschkenntnisse → duale Ausbildung → Berufsabschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf (z. B. Hotelfachfrau/Hotelfachmann) + Realschulabschluss → einjährige Fachoberschule (statt zweijährig) oder Fachschule Wirtschaft → Fachhochschulreife oder Staatlich geprüfte Betriebswirtin/Staatlich geprüfter Betriebswirt (Bachelor Professional in Wirtschaft)

Rok przygotowania przedzawodowego – język → dobra znajomość niemieckiego → kształcenie dualne → Świadectwo kwalifikacji zawodowych w uznanym zawodzie szkoleniowym (np. hotelarz) + ukończenie szkoły realnej → jednoroczna szkoła zawodowa (zamiast 2 lat) albo  szkoła zawodowa z ekonomii → świadectwo ukończenia wyższej szkoły zawodowej albo ekonomista z dyplomem państwowym (licencjat zawodowy z ekonomii)

 Beispiel 3 - Przykład 3

BVJ → Hauptschulabschluss → einjährige BFS Wirtschaft → erweiterter Realschulabschluss → BGym → Abitur → Studium oder einjähriges Praktikum an sozialpädagogischen Einrichtungen → Fachschule Sozialwesen FR Sozialpädagogik → Staatlich anerkannte Erzieherin/Staatlich anerkannter Erzieher (Bachelor Professional in Sozialwesen)

Rok przygotowania zawodowego → ukończenie szkoły głównej→ jednoroczna szkoła zawodowa bez kwalifikacji zawodowych z ekonomii → (rozszerzony) dyplom ukończenia szkoły realnej → liceum zawodowe → matura → studia albo jednoroczna praktyka w instytucjach społeczno-oświatowych → szkoła zawodowa z opieki społecznej z obszarem tematycznym pedagogika społeczna → wychowawca z dyplomem państwowym (licencjat zawodowy z opieki społecznej)

 Beispiel 4 - Przykład 4

BVJ → Hauptschulabschluss → einjährige BFS Pflegehilfe → Berufsabschluss Staatlich anerkannte Pflegehelferin/Staatlich anerkannter Pflegehelfer → Pflegeschule (Verkürzung um 1 Jahr möglich) → Pflegefachfrau/Pflegefachmann

Rok przygotowania zawodowego → jednoroczna szkoła zawodowa bez kwalifikacji zawodowych jako pomoc pielęgniarska → Świadectwo kwalifikacji zawodowych jako pomoc pielęgniarska z dyplomem państwowym → szkoła pielęgniarska (możliwe skrócenie o rok) → pielęgniarka/pielęgniarz

 Beispiel 5 - Przykład 5

BVJ → Hauptschulabschluss → einjährige BFS Kinderpflege → Staatlich geprüfte Kinderpflegerin/Staatlich geprüfter Kinderpfleger + Realschulabschluss → Fachschule Sozialwesen FR Sozialpädagogik (Verkürzung um 4 Monate möglich) (+ ggf. Zusatzangebot Fachhochschulreife) → Staatlich anerkannte Erzieherin/Staatlich anerkannter Erzieher/Bachelor Professional in Sozialwesen (+ ggf. Fachhochschulreife) → Studium oder Fachschule Heilpädagogik → Staatlich anerkannte Heilpädagogin/Staatlich anerkannter Heilpädagoge (Bachelor Professional in Sozialwesen)

Rok przygotowania zawodowego → jednoroczna szkoła zawodowa bez kwalifikacji zawodowych jako pomoc pielęgniarska dziecięca → Świadectwo kwalifikacji zawodowych jako pomoc pielęgniarska dziecięca z dyplomem państwowym + ukończenie szkoły realnej → szkoła zawodowa z opieki społecznej z obszarem tematycznym pedagogika społeczna (możliwe skrócenie o 4 mies) (+ew. dalsza oferta kształcenia→ wychowawca z dyplomem państwowym (licencjat zawodowy z opieki społecznej) (+ ew. świadectwo ukończenia wyższej szkoły zawodowej → studia albo szkoła zawodowa z pedagogiki leczniczej → Pedagog specjalny (pedagogika lecznicza) z dyplomem państwowym (licencjat zawodowy z opieki społecznej)
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