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ISCED 0:
WCZESNA EDUKACJA I OPIEKA

• Kształcenie na tym etapie jest ukierunkowane na 
rozwój dziecka rozumiany całościowo – w jego 
wymiarze poznawczym, społecznym, fizycznym i
emocjonalnym - i stanowi etap wstępny 
zorganizowanego kształcenia. Programy
klasyfikowane jako ISCED 0 zawierają komponent 
edukacyjny.





KILKA FAKTÓW

• Najpóźniej edukację na poziomie ISCED 0 można zacząć 
w Lichtensteinie w wieku 4 lat. Trwa ona jednak krótko, 
bo jedyne 2 lata.

• Najdłużej, bo 7 lat edukacja na poziomie ISCED 0 trwa w 
Estonii oraz na Litwie (od narodzenia dziecka do końca 7 
7 roku życia).

• Średnia długość edukacji na tym poziomie w Europie 
wynosi ok. 4,5 roku, a średni wiek dziecka w którym może 
on rozpocząć taką edukację to 1,4 roku.

• Modelem najczęściej występującym jest edukacja 6 
letnia rozpoczynająca się od narodzin dziecka.



ISCED 1: 
SZKOLNICTWO PODSTAWOWE

• Kształcenie na tym poziomie rozpoczyna się w 
wieku od 5 do 7 lat, jest obowiązkowe we 
wszystkich krajach i na ogół trwa sześć lat (od 4 do 
7).
Jedynym kryterium rozpoczęcia kształcenia na 
poziomie ISCED 1 jest wiek ucznia, a jego celem jest 
wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności 
w zakresie czytania, pisania i matematyki mające 
stanowić fundament dalszej edukacji na poziomie 
średnim.









KILKA FAKTÓW

• Najwcześniej edukację na poziomie ISCED 1 można 
zacząć w Irlandii (zarówno w części samodzielnej jak i tej 
należącej do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii)
w wieku 4 lat. Trwa ona tam odpowiednio 8 i 7 lat.

• Najdłużej, bo 8 lat edukacja na poziomie ISCED 1 trwa 
w samodzielnej części Irlandii.

• We wszystkich krajach Europy nie ma większej możliwości 
wpłynięcia na wiek w którym dziecko rozpocznie naukę 
w szkole podstawowej, w efekcie wiek w którym dziecko 
rozpoczyna naukę na poziomie ISCED 1 jest dokładni taki 
sam jak wiek w którym planowo kończy ono edukację 
na poziomie ISCED 0.

• Modelem najczęściej występującym jest 6 letnia 
edukacja na poziomie ISCED 1 rozpoczynająca się od 
w wieku 6 lat.



ISCED 2: 
SZKOLNICTWO ŚREDNIE I STOPNIA

• Kształcenie na tym poziomie stanowi kontynuację 
kształcenia na poziomie podstawowym 
i rozpoczyna się na ogół pomiędzy 10. a 13. rokiem 
życia (najczęściej w wieku lat 12).









KILKA FAKTÓW

• Najwcześniej edukację na poziomie ISCED 2 można 
zakończyć w Turcji w wieku 13,5 lat. Trwa ona tam 4 lata.

• Najdłużej (7 lat) edukacja na poziomie ISCED 2 trwa 
w Słowacji.

• We wszystkich krajach Europy nie ma większej możliwości 
wpłynięcia na wiek w którym dziecko rozpocznie naukę 
w Szkole średniej I stopnia. Wiek w którym dziecko 
rozpoczyna naukę na poziomie ISCED 2 jest równy 
wiekowi dziecka w którym planowo kończy ono 
edukację na poziomie ISCED 1.

• Modelem najczęściej występującym jest 3 letnia 
edukacja na poziomie ISCED 2 rozpoczynająca się od 
w wieku 11 lat.



ISCED 3: 
SZKOLNICTWO ŚREDNIE II STOPNIA 

• Kształcenie na tym poziomie rozpoczyna się na 
ogół po ukończeniu kształcenia obowiązkowego,
tj. w wieku od 14 do 16 lat. Kształcenie to ma 
stanowić uzupełnienie obowiązkowej edukacji na 
poziomie średnim o niezbędne elementy 
przygotowujące ucznia do podjęcia studiów lub 
pracy.





KILKA FAKTÓW

• Najwcześniej edukację na poziomie ISCED 3 można 
zacząć w Hiszpanii i na Węgrzech (w wieku 12 lat).

• Najpóźniej edukację na poziomie ISCED 3 można 
zakończyć w Finlandii (w wieku 22 lat).



ISCED 4: 
SZKOLNICTWO POLICEALNE

• Kształcenie na tym poziomie znajduje się niejako 
na granicy szkolnictwa średniego i wyższego. 
Programy oferowane na tym poziomie służą 
poszerzeniu wiedzy absolwentów szkół średnich. 
Typowym przykładem kształcenia na tym 
poziomie są programy mające na celu 
przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na 
poziomie ISCED 5 lub bezpośredniego wejścia na 
rynek pracy.
Podjęcie kształcenia na tym poziomie wymaga 
najczęściej ukończenia edukacji na poziomie 
ISCED 3.





ISCED 5: 
SZKOLNICTWO WYŻSZE 

(KRÓTKI CYKL)

• Poziom ISCED 5 obejmuje studia wyższe o profilu 
zawodowym, które są zwykle krótsze i przygotowują 
do wejścia na rynek pracy lub przejścia na kolejny 
etap studiów. Warunkiem rozpoczęcia edukacji na 
tym poziomie jest ukończenie kształcenia na 
poziomie ISCED 3 lub 4 (uprawniającego do wstępu 
na studia).





ISCED 6: 
SZKOLNICTWO WYŻSZE 

(STUDIA LICENCJACKIE)

• Poziom ISCED 6 obejmuje studia wyższe o profilu 
akademickim prowadzące do uzyskania tytułu 
licencjata lub równorzędnego.





ISCED 7: 
SZKOLNICTWO WYŻSZE 

(STUDIA MAGISTERSKIE)

• Poziom ISCED 7 obejmuje studia wyższe o profilu 
akademickim prowadzące do uzyskania tytułu 
magistra lub równorzędnego.










































