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Komvux
Gminna szkoła dla dorosłych (komvux) jest przeznaczona dla każdego,
kto potrzebuje dokształcenia na poziomie podstawowym lub średnim.
Można uczestniczyć w jednym lub większej ilości kursów, co uprawnia
np. do kontynuowania nauki na uczelni, w wyższej szkole zawodowej
lub do rozpoczęcia pracy.

Oto co oferuje komvux:
• naukę na kursach na poziomie podstawowym i średnim;
• egzamin licealny (egzamin zawodowy, wstępny na wyższą uczelnię);
• kursy uzupełniające podwyższające kompetencje;
• kształcenie dopasowane do miejsca pracy (edukacja jest w pewnym
zakresie prowadzona w miejscu pracy);
• przekwaliﬁkowanie (nauczenie się innego zawodu);
• egzaminy z kursów, z których chcesz mieć certyﬁkat;
• zweryﬁkowanie swojej wiedzy i uzyskanie jej pisemnego udokumentowania (walidacja).
Chcesz dowiedzieć się więcej?
W celu uzyskania informacji o możliwościach dostępnych w Twojej gminie skontaktuj się z gminnym doradcą ds. edukacji i zawodu.
Dane kontaktowe znajdziesz na gminnej stronie internetowej.

Kto może korzystać z nauki w komvux?
Naukę w systemie komvux można rozpocząć od 1 lipca roku, w którym
ukończyło się 20 lat. Do nauki w komvux uprawnione są osoby zameldowane w Szwecji, które mają braki wiedzy w zakresie nauczanych przedmiotów i warunki do tego, aby poradzić sobie z nauką. W niektórych
przypadkach istnieje możliwość rozpoczęcia nauki przed ukończeniem
20 roku życia.

Prawo do edukacji na poziomie podstawowym
Każdy, kto ma braki w wiedzy w zakresie szkoły podstawowej, ma
prawo kształcić się w komvux na poziomie podstawowym. Należy
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także spełnić pozostałe wymagania kwaliﬁkacyjne (patrz powyżej).
Jeśli Twoja gmina nie oferuje odpowiednich kursów, to masz prawo do
skorzystania z nauki w innej gminie, gdzie kursy takie są dostępne.

Właściwa edukacja na poziomie szkoły średniej
Osoby, które chcą zdobyć kwaliﬁkacje pozwalające na kontynuowanie nauki na uczelniach albo w wyższych szkołach zawodowych, mają
prawo do nauki w ramach komvux. Osoby te nie podlegają procedurze
naboru i mają zagwarantowane miejsce w komvux. Dotyczy to zarówno
kwaliﬁkacji ogólnych, jak i specjalnych.
Więcej na temat uzupełniania wykształcenia przeczytasz w części pt.
Zmiana zawodu lub zdobywanie kwaliﬁkacji do dalszej nauki.

Brak wystarczającej ilości miejsc na poziomie szkoły
średniej
W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych do ubiegania się o miejsce
w szkole średniej przekracza liczbę dostępnych miejsc, decyzję o
naborze podejmuje gmina. Przy wyborze pierwszeństwo będą mieli ci,
którzy mają krótki okres wcześniejszej edukacji oraz:
1. chcą zakończyć edukację prowadzoną na podstawie pisemnego
indywidualnego toku nauczania,
2. potrzebują dalszego kształcenia w celu skompletowania ocen,
ponieważ przeszli tylko skrócony program nauczania albo muszą nabyć
innych kompetencji, lub
3. potrzebują edukacji w zakresie aktualnie wykonywanej pracy lub
planowanego zawodu.

Uniwersytet powszechny - alternatywna forma edukacji
Te same kompetencje, jakie oferuje nauka w szkole średniej lub w
ramach komvux można również zdobyć na kursach prowadzonych przez
uniwersytet powszechny.
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Nauka w ramach szkoły dla
dorosłych
Kształcenie zorganizowane jest w następujący
sposób
Szkoła dla dorosłych (komvux) powinna dążyć do dostosowania
programu nauki do Twoich potrzeb i możliwości. Każdy z nas posiada
cenną wiedzę i doświadczenie i dlatego ważne jest, aby wziąć je pod
uwagę w trakcie edukacji.
Czasami istnieje też możliwość nauki w niepełnym wymiarze czasu
lub na odległość. Powinna również być dostępna możliwość nauki
wybranych kursów lub ich części w miejscu pracy (kształcenie w miejscu
pracy – po szwedzku w skrócie apl).
Jeśli spełniasz wymagania kwaliﬁkacyjne i masz predyspozycje do
poradzenia sobie z nauką, to istnieje możliwość połączenia nauki na
różnych poziomach i w różnych formach. Na przykład połączenie nauki
w komvux z nauką języka szwedzkiego dla imigrantów (SFI).
Dla tych, którzy uczą się w ramach komvux na poziomie podstawowym
i nie mają wystarczającej znajomości języka szwedzkiego, istnieje
możliwość uczestnictwa w niektórych kursach prowadzonych w języku
ojczystym. W takim przypadku trzeba jednocześnie uczestniczyć w
lekcjach lub ćwiczeniach z języka szwedzkiego. Aby uzyskać więcej
informacji, skontaktuj się ze swoją gminą.

Indywidualny tok nauki
Każdy uczeń otrzymuje indywidualny plan studiów. Szkoła powinna
opracować ten plan w porozumieniu z Tobą. Indywidualny plan
nauczania zawiera między innymi:
• Twoje cele edukacyjne (np. jeśli Twoim celem jest, aby zrobić maturę,
należy uwzględnić, które programy licealne będą odpowiednie) oraz
• zakres studiów.
Indywidualny plan nauki może zostać zmodyﬁkowany, jeśli będziesz
chciał uczęszczać na więcej kursów lub zmienić kierunek w trakcie

POLSKI – POLSKA

nauki.

Oceny
Szkoła dla dorosłych stosuje skalę ocen A-F, taką samą jak np. szkoły
podstawowe i gimnazjalne. A jest najwyższą oceną, natomiast F
oznacza ocenę niedostateczną.
Oceny wystawiane są po każdym ukończonym kursie. Na życzenie
można również dostać certyﬁkat potwierdzający zdobytą wiedzę.

Zmiana zawodu lub zdobywanie kwaliﬁkacji do dalszej nauki
Nowy egzamin
Istnieje możliwość ponownego przystąpienia do egzaminu w postaci
egzaminu zawodowego, w przypadku, gdy nowy egzamin zawiera inną
treść niż poprzedni. Dotyczy to także tych, którzy wcześniej przeszli
egzamin kwaliﬁkacyjny na studia wyższe i chcą przystąpić do egzaminu
zawodowego. Nie można jednak przystąpić do nowego egzaminu
kwaliﬁkacyjnego na studia wyższe, jeśli wcześniej zaliczony został
egzamin gimnazjalny.
Zdobywanie kwaliﬁkacji do dalszej nauki
Osoby, które chcą zdobyć kwaliﬁkacje pozwalające na kontynuowanie
nauki na uczelniach albo w wyższych szkołach zawodowych, mają
prawo do nauki w ramach komvux. Nauka w komvux pozwala zdobyć
następujące kwaliﬁkacje:
•
ogólne kwaliﬁkacje uprawniające do nauki w szkole wyższej o
poziomie podstawowym;
•
jedną lub kilka specjalnych kwaliﬁkacji uprawniających do nauki
w szkole wyższej o poziomie podstawowym;
•
ogólne kwaliﬁkacje uprawniające do nauki w wyższej szkole
zawodowej;
•
jedną lub kilka specjalnych kwaliﬁkacji uprawniających do nauki
w wyższej szkole zawodowej.
Każdy ma prawo zdobyć kilka kwaliﬁkacji, ale tylko po jednej na raz.
Najpierw trzeba zdobyć ogólne kwaliﬁkacje, a dopiero potem wolno
zdobywać specjalne kwaliﬁkacje.
Z kształcenia w systemie komvux mogą korzystać osoby, które są do
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tego uprawnione. Więcej na ten temat w części pt. Kto może korzystać z
nauki w komvux.
Jeżeli chcesz zdobyć kwaliﬁkacje uprawniające do nauki w na uczelni
albo w wyższej szkole zawodowej powinieneś zwrócić się do swojej
gminy, która jest odpowiedzialna za to, żeby zapewnić Ci odpowiednie
wykształcenie.

Sprawdziany i walidacja
Sprawdziany
Osoby zamieszkałe w Szwecji mają prawo przystąpić do sprawdzianu
ze wszystkich kursów, z których wystawiane są oceny, jeśli chcą
otrzymać certyﬁkat z edukacji w komvux. Możliwy jest również egzamin
maturalny. Egzamin ten może być przeprowadzony tylko przez gminę, w
której organizowany jest taki kurs. Możliwość ponownego podejścia do
sprawdzianu mają również ci, którzy wcześniej otrzymali oceny z danego
kursu lub egzaminu maturalnego.
Szkoła ma możliwość pobierania opłat za sprawdziany. Opłata nie może
być większa niż 500 koron.

Opłat nie wolno pobierać od
• uczniów szkół dla dorosłych, którzy otrzymali ocenę F z kursu, którego
dotyczy sprawdzian;
• uczniów szkół dla dorosłych, którzy w ramach kursu podchodzą do
sprawdzianu po walidacji.
Sprawdzian dla tych, którzy uczęszczają do szkoły średniej
Jeśli jesteś uczniem szkoły średniej, to możesz podejść do sprawdzianu
w szkole dla dorosłych, jeśli nie masz oceny z danego kursu lub
egzaminu maturalnego, albo jeśli brakuje Ci jakiegoś zaliczenia. Jeśli
z danego kursu masz ocenę E lub wyższą, to możesz podejść do
sprawdzianu dopiero po ukończeniu szkoły średniej.

Walidacja - dokonanie oceny wcześniejszych umiejętności
Istnieje możliwość potwierdzenia i udokumentowania Twojej
wcześniejszej wiedzy i doświadczenia. Celem walidacji może być chęć:
• rozpoczęcia nauki, a przed jej rozpoczęciem dostosowanie zawartości i
poziomu nauki tak, aby nie trzeba było uczyć się tego, co już wiesz;
• skrócenia czasu bieżącej edukacji;
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• udokumentowania swoich umiejętności, aby móc wykazać się nimi w
trakcie rozmowy kwaliﬁkacyjnej.
Jeśli chcesz poddać się procedurze walidacji, skontaktuj się ze swoją
gminą.

