Szwedzka
szkoła dla
nowo przybyłych

Dla młodych dorosłych

Szkoły dla dorosłych

Polska

To jest szwedzka szkoła

Edukacja dorosłych
Od 16, 18 lub 20 lat
(nieobowiązkowo)

Gimnazjum
Wiek 16-20 lat
(nieobowiązkowo)

Świetlica
Wiek 6-13 lat
(nieobowiązkowo)

Specjalna szkoła
Dzieci i młodzież
niepełnosprawna
Wiek 7-20 lat
(specjalna szkoła
podstawowa
obowiązkowa)

Szkoła podstawowa
Wiek 7-15 lat
(obowiązkowo)

Przedszkole
Wiek 6 lat
(nieobowiązkowo)

Przedszkole
Wiek 1-6 lat
(nieobowiązkowo)

Wiele możliwości nauki dla
młodych dorosłych
Jako nowo przybyły do Szwecji masz dostęp do
wielu możliwości oferowanych przez szwedzki system
szkolnictwa. Dzieci do 15 lat podlegają obowiązkowi
szkolnemu i uczęszczają do szwedzkiej szkoły podstawowej. Każdy, kto ukończył 16 lat lub więcej, często
potrzebuje bardziej indywidualnych rozwiązań,
zależnych od posiadanej już wiedzy i tego, co chce
studiować lub gdzie zamierza podjąć pracę.
Dostępne są możliwości uzupełnienia brakujących
przedmiotów i kursów niezbędnych do zdania egzaminu końcowego szkoły podstawowej lub średniej.
Zapewnia to możliwość znalezienia zatrudnienia lub
dalszego kształcenia w kierunku zawodowym oraz
ewentualnie dalszych studiów na wyższych uczelniach.

W ramach szwedzkiej edukacji dla dorosłych można
łączyć różne kierunki i kursy dokształcające w zależności od potrzeb. W szkołach i gminach dostępne
są punkty poradnictwa i doradztwa, które mogą
udzielić informacji zarówno w zakresie kształcenia,
jak i rynku pracy. Szkolny doradca d.s. kształcenia
lub wyboru zawodu pomoże Ci ułożyć indywidualny
plan kształcenia. Pierwszym krokiem jest zazwyczaj
nauka języka szwedzkiego w ramach wprowadzającego (dokształcającego) kursu językowego szkoły
średniej lub języka szwedzkiego dla imigrantów
(SFI). Po ukończeniu tego kursu będziesz mieć do
wyboru różne możliwości dalszego kształcenia.
W zasadzie wszystkie są nieodpłatne.

Program wprowadzający dla uczniów
w wieku do 20 roku życia

Program wprowadzający w szkole średniej jest
przeznaczony dla osób w wieku od 16 do 20 lat,
które muszą uzupełnić swoją wiedzę potrzebną do
kontynuowania nauki na poziomie średnim. Gmina,
w której mieszkasz jest odpowiedzialna za zaoferowanie Ci programu wprowadzającego.
Program wprowadzający kursu językowego
Każdy, kto niedawno przybył do Szwecji często
zaczyna od wprowadzającego kursu językowego.
Oprócz języka szwedzkiego nauczanie obejmuje również inne przedmioty i kursy, które będą potrzebne
do dalszej nauki. Wprowadzający kurs językowy
ustalany jest indywidualnie, ale kilku uczniów mających takie same potrzeby może razem uczestniczyć
w kursie.
Kurs przygotowujący
Kurs przygotowujący przeznaczony jest dla tych,
którym brak jednej lub więcej ocen z przedmiotów
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obowiązkowych szkoły podstawowej. W ramach
tego programu uczysz się przedmiotów, z których nie
posiadasz pozytywnych ocen, a które są niezbędne,
aby spełnić warunki do kontynuowania nauki w
ramach krajowego programu dla szkół średnich.
Indywidualny wybór kursów kierunkowych
Posiadasz sprecyzowany plan ukończenia wybranego
kursu zawodowego, ale brakuje Ci jednej lub więcej ocen? W takim przypadku otrzymasz możliwość
nauki tych przedmiotów z zakresu szkoły podstawowej, które potrzebne są do zakwalifikowania się do
szkoły średniej.
Pozostałe programy wprowadzające
Możesz także wybrać wprowadzający kurs zawodowy. Celem jest umożliwienie znalezienia pracy
lub zakwalifikowania się do dalszej nauki w ramach
programu zawodowego.

Skontaktuj się z doradcą d.s. kształcenia lub wyboru zawodu w ramach kształcenia
dorosłych. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Twojej gminy.

Szwedzki dla imigrantów, SFI
Nauka języka szwedzkiego dla imigrantów (SFI)
pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy z języka
szwedzkiego. Nauczysz się szwedzkiego, w zakresie
pozwalającym na komunikację w mowie i piśmie
w życiu codziennym, w społeczeństwie i w miejscu
pracy. Każdy, kto nie potrafi czytać lub pisać w
języku ojczystym, dostanie możliwość uzupełnienia
takich umiejętności.
SFI jest otwarty dla wszystkich grup wiekowych,
począwszy od roku, w którym ukończyłeś (-łaś)
16 lat. Zazwyczaj Sfi zapewniane jest przez gminy,
ale dostępne jest również w niektórych powszechnych szkołach średnich.
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Nauka zorganizowana jest w następujący sposób
Na podstawie indywidualnej wiedzy, potrzeb
i założonych celów dokonuje się planowania,
projektowania i dopasowania ścieżki edukacji. Otrzymasz co najmniej 15 godzin nauki tygodniowo.
Naukę w ramach SFI można łączyć na przykład z
pracą, praktykami zawodowymi lub innymi formami
kształcenia w placówkach oświaty dla dorosłych.
SFI oferuje trzy ścieżki nauczania. Ścieżka nauczania nr 1, przeznaczona jest dla tych, którzy nie potrafią czytać, ani pisać, albo mają niewielkie wykształcenie, podczas gdy ścieżka nr 3 przeznaczona jest dla
tych, którzy mają większe doświadczenie w nauce.
Po każdym zakończonym kursie otrzymasz ocenę
w skali od A do F. A jest najwyższą oceną, natomiast
F oznacza niedostateczną.

Skontaktuj się z doradcą d.s. kształcenia lub wyboru zawodu w ramach kształcenia
dorosłych. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Twojej gminy.

Gminna edukacja dorosłych, komvux
Każda osoba, która chce uzyskać wykształcenie
w zakresie szkoły podstawowej lub średniej, ale
przekroczyła wiek dopuszczający do nauki w tych
szkołach, może podjąć naukę w ramach gminnej
edukacji dla dorosłych (komvux). Po ukończeniu
20 lat można uczyć się w „komvux” jednego lub

większej ilości przedmiotów, aby później
móc kontynuować edukację na przykład na
uniwersytecie, uczelni zawodowej lub rozpocząć
pracę. Dzięki ocenie Twojego wstępnego zasobu
wiedzy, będziesz pobierać naukę na właściwym
poziomie, zgodnie z indywidualnym planem nauki.

W komvux” dostępne sa następujące możliwości

•
•
•
•

nauka w ramach SFI oraz przedmiotów z programu szkoły podstawowej i średniej
uzyskanie dyplomu gimnazjalnego równoważnego z ukończeniem szkoły średniej
ukończenie przedmiotów wymaganych do uzyskania żądanych kwalifikacji
otrzymanie wykształcenia zawodowego

Nauka zorganizowana jest w następujący sposób
Możesz uczyć się w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu. Istnieje również możliwość łączenia nauki
na różnych poziomach i w różnych rodzajach szkół.
Skontaktuj się z doradcą zawodowym i szkolnym
w swojej gminie, w celu uzyskania pomocy w zaplanowaniu nauki.
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Po każdym zakończonym kursie otrzymasz ocenę
w skali od A do F. A jest najwyższą oceną, natomiast
F oznacza niedostateczną. Każdy, kto uczy się na
poziomie podstawowym i kto nie ma wystarczających
umiejętności z języka szwedzkiego, może otrzymać
dostęp do nauki niektórych przedmiotów w swoim
języku ojczystym.

Skontaktuj się z doradcą d.s. kształcenia lub wyboru zawodu w ramach kształcenia
dorosłych. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Twojej gminy.

Edukacja specjalna dla dorosłych
Każdy, kto ma zaburzenia rozwoju umysłowego
lub uszkodzenia mózgu, ma prawo do kształcenia
specjalnego dla dorosłych od roku w którym ukończy 20 lat. Nauka zostanie dostosowana do wiedzy
danej osoby, jej możliwości i zostanie zorganizowana
według indywidualnego planu nauczania.

Nauka zorganizowana jest w następujący sposób
Uczniowie otrzymują oceny po każdym zakończonym
przedmiocie szkoły podstawowej lub szkoły średniej.
A jest najwyższą, a E najniższą oceną.

Edukacja specjalna dla dorosłych umożliwia

•
•
•
•

kształcenie się na poziomie podstawowym lub
szkoły średniej
wybór wśród różnych przedmiotów
równoległą naukę języka szwedzkiego
dla imigrantów
wybranie ścieżki nauki zawodu
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Skontaktuj się z doradcą d.s. kształcenia lub wyboru zawodu w ramach kształcenia
dorosłych. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Twojej gminy.

Powszechna szkoła średnia
Powszechna szkoła średnia jest alternatywą dla
szkół gimnazjalnych i gminnych szkół dla dorosłych
(komvux) dla osób, które ukończyły 18 lat. Tutaj
można uczyć się przedmiotów z zakresu szkół podstawowych i średnich, w celu uzyskania kwalifikacji
na uniwersytet, uczelnię lub politechnikę. Każdy,
kto potrzebuje otrzyma dodatkowe wsparcie z języka
szwedzkiego.
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W niektórych powszechnych szkołach średnich
dostępne są również kursy skierowane w szczególności do tych, którzy niedawno przybyli do Szwecji.
Jednym z nich jest kurs przygotowawczy dla nowo
przybyłych oraz nauka języka szwedzkiego dla imigrantów (SFI). Powszechna szkoła średnia udostępnia również naukę niektórych zawodów.

Skontaktuj się z doradcą d.s. kształcenia lub wyboru zawodu w ramach kształcenia
dorosłych. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Twojej gminy.

Wyższa Szkoła Zawodowa
W wyższej szkole zawodowej, można zdobyć
zawód. Dostępnych jest mnóstwo zawodów do
wyboru. Edukacja w tych szkołach prowadzona jest
na poziomie ponad gimnazjalnym i zwykle trwa od
jednego do trzech lat, łącząc teorię wykładaną w
szkole z praktycznym szkoleniem w miejscu pracy.
Niektóre szkoły dają dodatkowe wsparcie w zakresie
języka szwedzkiego uwzględniające specyfikę danego
zawodu.

Możesz aplikować do wyższej szkoły zawodowej, jeśli:

Dla kandydatów do nauki w wyższych szkołach
zawodowych nie ma limitu wieku.

•

•
•
•

masz dyplom ze szkoły średniej lub gminnej
szkoły dla dorosłych (Komvux)
posiadasz szwedzkie lub zagraniczne wykształcenie równoważne z dyplomem szkoły średniej
posiadasz predyspozycje do realizacji programu
nauczania na przykład dzięki szwedzkiemu
lub zagranicznemu wykształceniu lub wiedzy
praktycznej
posiadasz wystarczającą znajomość języka
szwedzkiego do realizacji programu

Inny sposób uzyskania kwalifikacji
Czasami szkoły robią wyjątki dla osób, które nie spełniają wymogów formalnych,
jeśli uważają, że osoby te mogą poradzić sobie z programem nauczania. Skontaktuj
się z interesującą Cię szkołą i zapytaj jakie mają wymagania.
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Skontaktuj się z doradcą d.s. kształcenia lub wyboru zawodu w interesującej Cię wyższej szkole zawodowej.

Uniwersytety i szkoły wyższe
Na uniwersytecie lub na uczelni można studiować
zgodnie z programem lub według indywidualnego
toku nauczania, po ukończeniu szkoły średniej. Aby
dostać się na kurs lub kierunek studiów wymagana
jest matura, która daje Ci uprawnienia.
Rozróżniane są kwalifikacje podstawowe i specjalne. Dla niektórych kierunków wystarczają kwalifikacje podstawowe, ale wiele kierunków wymaga
dodatkowo szczególnych kwalifikacji. Pierwszy rok
jest jednoroczną nauką dla tych, którzy nie posiadają
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szczególnych kwalifikacji wymaganych dla określonego programu szkoły wyższej.
Inny sposób uzyskania kwalifikacji
Nawet jeśli nie ukończyłeś (-łaś) szkoły średniej, to
możesz ubiegać o kwalifikację na uniwersytet lub do
szkoły wyższej. W takim przypadku oceniana jest
Twoja rzeczywista wiedza, która została przez Ciebie
nabyta na przykład w trakcie szkoleń, w pracy, działalności społecznej lub dłuższych pobytów zagranicznych.

Skontaktuj się z doradcą d.s. kształcenia lub wyboru zawodu na uniwersytecie lub szkole wyższej.
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