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Wstęp

Drodzy Rodzice,
Szanowni Państwo,

Szkoła to dla dzieci i młodzieży jeden z najważniejszych 
przystanków w ciągu pierwszych dwudziestu lat życia. 
Szkoła, nauczyciele, koledzy z klasy – wszyscy pełnią waż-
ną rolę oraz kształtują dzieciństwo i młodość aż po wiek 
dorosły. Dlatego chcemy przekazać Państwu szczegółowe 
informacje na temat systemu edukacji w kantonie Tur-
gowia, aby umożliwić Państwu służenie swojemu dziecku 
radą i towarzyszyć mu w jego edukacji. Niniejsza broszura 
posłuży Państwu jako przewodnik po edukacyjnym krajo-
brazie Turgowii.

Jako rodzice mają Państwo do spełnienia ważną rolę 
związaną z uczęszczaniem Państwa dziecka do szkoły. 
Dzięki dobrej współpracy ze szkołą i nauczycielami mogą 
Państwo w dużym stopniu przyczynić się do sukcesów 
swojego dziecka w szkole.

Oprócz informacji na temat systemu edukacji w Turgowii 
niniejsza broszura zawiera także wiele wskazówek dotyczą-
cych oferty informacyjnej i szkoleniowej. Mamy nadzieję, 
że broszura wzbudzi Państwa zainteresowanie i że chętnie 
będą z niej Państwo korzystać.

Monika Knill, 
członkini rządu kantonu
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Najważniejsze informacje w skrócie

Uczęszczanie do szkoły powszechnej jest obowiązkowe i trwa 11 lat. Dla 
dzieci i młodzieży mieszkających w kantonie Turgowia uczęszczanie do 
szkół publicznych jest bezpłatne. 

Obowiązkowy okres nauki w szkole rozpoczyna się od dwuletniego przed-
szkola. Następnie dzieci uczęszczają do sześcioletniej szkoły podstawowej. 
Po niej następuje trzyletnia szkoła średnia pierwszego stopnia. Kończy ona 
obowiązkowy okres nauki szkolnej 

Następnie młodzież ma do wyboru różne drogi na etapie szkoły średniej 
drugiego stopnia. W kantonie Turgowia około dwie trzecie młodzieży wy-
biera naukę zawodu, która kwalifikuje ich do wykonywania wybranego za-
wodu. Dodatkowo uczniowie osiągający dobre wyniki mogą zdać maturę 
zawodową i dzięki temu uzyskać bezpośredni dostęp do wyższej szkoły 
zawodowej (trzeci poziom edukacji). 

Około jedna trzecia młodzieży na etapie szkoły średniej drugiego stopnia 
uczęszcza do liceum lub szkoły średniej zawodowej, które przygotowują do 
nauki na trzecim poziomie edukacji.

Po ukończeniu szkoły średniej drugiego stopnia na trzecim poziomie edu-
kacji można wybierać różne szkoły wyższe, w zależności od tego, czy po-
siada się przyuczenie do zawodu, maturę zawodową, ukończyło się liceum, 
czy szkołę średnią zawodową. 

DUŻA OTWARTOŚĆ 
SYSTEMU OŚWIATY

Szwajcarski system oświaty charakteryzuje się dużą otwartością: istnieją 
różne drogi rozpoczęcia lub zmiany ścieżki edukacyjnej, nadrobienia zale-
głości lub ukończenia edukacji. 

 Das Bildungssystem im Kanton Thurgau – YouTube

System oświaty 
w kantonie Turgowia 
w skrócie

Przedszkole

Szkoła podstawowa

Szkoła średnia

BM 2

Dokształcanie, kursy, kursy podyplomowe, studia podyplomowe

Oferty pomostowe / Kursy integracyjne
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Czwarty poziom 
edukacji 

Trzeci poziom 
edukacji 
ISCED 6, 7, 8

Szkoła średnia 
drugiego stopnia
ISCED 34, 35, 4a

Szkoła średnia 
pierwszego stopnia
ISCED 2

Pierwszy poziom 
edukacji 
ISCED 1

Przedszkole
ISCED 0

Fed. egz. zawod. 
i wyższe
egz. 
specjalizacyjne

Wyższe
szkoły 
zawodowe 
(höhere 
Fachschulen)

Wyższe szkoły
szkoły 
zawodowe 
(Fachhoch-
chulen)

Wyższe szkoły
uniwersyteckie

Wyższe szkoły 
pedagogiczne

Otwartość w dostępie do kształcenia na trzecim poziomie edukacji; zależnie od zdobytej wiedzy 
konieczne kursy przygotowawcze ogólnokształcące lub praktyki

Podstawowa edukacja zawodowa
Trzy do czterech lat 
(z fed. świadectwem umiejętności) 
Dwa lata (z federalnym certy�katem zawodowym)

Wiek

BM: 
Matura zawodowa
FMS: Szkoła średnia zawodowa z 
maturą zawodową
IMS: Szkoła średnia informatyczna z 
maturą zawodową

GMS: 
Licealna szkoła maturalna
PMS:
Pedagogiczna szkoła maturalna
TSME:
Szkoła Maturalna dla Dorosłych 
Turgowii i Szafuzy
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N
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Oferta przedszkolna

NAB: 
Oferta edukacji niższego szczebla
NIA:
Edukacja integracyjna niższego szczebla
  

Pierwszy poziom edukacji

4 Wprowadzenie

https://www.youtube.com/watch?v=0z2gQgiDBAI
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Wczesne wsparcie

Umożliwienie optymalnego startu

W pierwszym rzędzie to rodzice odpowiadają za wychowanie swoich 
dzieci. Rodzina to pierwsze i najważniejsze miejsce wczesnego wspar-
cia. Życie codzienne w rodzinie stwarza dziecku okazje do wspólnej na-
uki poprzez zabawę lub ruch.

Od urodzenia dzieci są kompetentne, aktywne i ciekawe. Uczą się po-
przez doświadczenie, nawiązywanie relacji, a przede wszystkim poprzez 
zabawę z innymi dziećmi. 

W razie potrzeby małe dzieci oraz ich rodziny mogą skorzy-
stać  z oferty wsparcia. Oferta ta obejmuje np. opiekę położnej,  
pediatry, doradztwo dla matek i ojców, edukację dla rodziców, zabawy  
w grupie, przedszkola całodzienne, a także rodziny całodzienne.

Oferty/kontakt
Więcej informacji o aktualnych ofertach można znaleźć w swojej wspólno-
cie mieszkaniowej lub gminie szkolnej.

 Doradztwo: perspektive-tg.ch / conexfamilia.ch
 Edukacja dla rodziców: elternwissen-tg.ch
 Oferty różne: sozialnetz.tg.ch

Wielojęzyczność
Jeżeli dziecko dorasta w rodzinie wielojęzycznej: z dzieckiem należy roz-
mawiać w języku, który zna najlepiej, aby rozmowy obfitowały w bogate 
słownictwo i  były żywe. Jednocześnie dziecku jest potrzebna znajomość 
języka niemieckiego, aby rozpocząć naukę w przedszkolu. Dziecku należy 
jak najwcześniej umożliwić kontakt z  niemieckojęzycznymi rówieśnikami  
i dorosłymi. Grupy do wspólnych zabaw lub przedszkola całodzienne to ide-
alne miejsca do nauki języka niemieckiego.  

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
 elternwissen-tg.ch → Das können Eltern tun → Sprich mit mir

Selektywne, obowiązkowe przedszkolne wsparcie językowe
Aby zapewnić wszystkim dzieciom dobry start w przedszkolu, kanton Tur-
gowia w roku 2024 wprowadzi selektywne obowiązkowe przedszkolne 
wsparcie językowe. Rozumienie języka stanowi podstawę komunikacji  
z innymi dziećmi lub dorosłymi, a także sukcesu w nauce. 

Dlatego dzieci z niewystarczającą znajomością języka niemieckiego na rok 
przed rozpoczęciem nauki w przedszkolu korzystają z oferty przedszkolne-
go wsparcia językowego. W zależności od gminy szkolnej oferty mogą się 
różnić, najczęściej są to grupy do wspólnych zabaw, przedszkola całodzien-
ne lub rodziny dzienne. Gmina szkolna jest odpowiedzialna za podnoszenie 
poziomu językowego i koordynację.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
 av.tg.ch → Themen → Selektives Obligatorium Vorschulische  

Sprachförderung

Oferty wsparcia i pomocy
Dzieci w wieku przedszkolnym mają do dyspozycji różne formy wsparcia, 
takie jak logopedia, psychomotoryka czy wczesna edukacja z terapią pe-
dagogiczną.

http://perspektive-tg.ch
http://conexfamilia.ch
http://elternwissen-tg.ch
http://sozialnetz.tg.ch
https://elternwissen-tg.ch/sprich-mit-mir/
https://av.tg.ch/aktuelles/umsetzung-selektives-obligatorium-vorschulische-sprachfoerderung.html/13776
https://av.tg.ch/aktuelles/umsetzung-selektives-obligatorium-vorschulische-sprachfoerderung.html/13776


Szkoła powszechna

Podstawy uczenia ustawicznego

Szkoła powszechna trwa jedenaście lat. Dzieli się na przedszkole, szko-
łę podstawową i szkołę średnią. Uczęszczanie do szkoły powszechnej 
jest obowiązkowe i bezpłatne.

Przedszkole 
Przedszkole trwa dwa lata. Przedszkole interdyscyplinarnie wspiera rozwój 
dzieci w formie zabawy. Jego celem jest przygotowanie dzieci do specja-
listycznego nauczania przedmiotów w szkole podstawowej. Dziecko roz-
poczynające naukę w przedszkolu ma zwykle cztery lata. Rodzice mogą 
przesunąć odesłanie dziecka do przedszkola o jeden rok. Wszystkie ważne 
informacje dotyczące rozpoczęcia nauki w szkole rodzice mogą uzyskać 
w szkole właściwej dla miejsca zamieszkania. 

 Ulotka: Unser Kind kommt in den Kindergarten – Tipps für Eltern

Pierwszy poziom edukacji 
Szkoła podstawowa trwa sześć lat. W szkole podstawowej uczniowie 
zdobywają wiedzę i umiejętności podczas nauki następujących przedmio-
tów: języki, matematyka, «przyroda, człowiek, społeczeństwo», wzornictwo, 
muzyka, «ruch i sport», a także «media i informatyka» oraz «edukacja dla 
zrównoważonego rozwoju». Ponadto wsparcie obejmuje kompetencje per-
sonalne, metodyczne i społeczne.

 Ulotka: Unser Kind kommt in die Schule – Tipps für Eltern

Drugi stopień 
Szkoła średnia trwa trzy lata. Uczniowie poszerzają i pogłębiają wiedzę 
i umiejętności nabyte w szkole podstawowej. Ponadto program obejmuje 
nauczanie takich przedmiotów jak «Przyroda i technika» oraz «Gospodarka, 
praca, gospodarstwo domowe». Dodatkowo są oferowane przedmioty do 
wyboru. Szkoła średnia przygotowuje uczniów do podstawowej edukacji 
zawodowej lub do nauki na wyższym etapie edukacji. Szkoła średnia dzieli 
się na dwa typy (wymagania podstawowe i rozszerzone) i różne poziomy. 
Szkoły gwarantują przejrzystość pomiędzy poziomami umiejętności.

Plan nauczania szkół powszechnych w Turgowii 
Plan nauczania opisuje poziom wiedzy i umiejętności, jaki powinni nabyć 
uczniowie. Pierwszy cykl obejmuje przedszkole i dwa pierwsze lata szkoły 
podstawowej (do końca 2 klasy). Drugi cykl obejmuje cztery lata szkoły 
podstawowej (od 3 do 6 klasy), natomiast trzeci cykl obejmuje 3 lata szkoły 
średniej (od 1 do 3 klasy).

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
 tg.lehrplan.ch

Rok szkolny i ferie 
Rok szkolny rozpoczyna się po wakacjach. 13-tygodniowe ferie są poroz-
kładane na cały rok szkolny. Plan ferii jest dostępny pod adresem av.tg.ch.
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https://av.tg.ch/public/upload/assets/14200/2017%20Unser%20Kind%20kommt%20in%20den%20Kindergarten%20Deutsch.pdf
https://av.tg.ch/public/upload/assets/14199/2017%20Unser%20Kind%20kommt%20in%20die%20Schule%20Deutsch.pdf
https://tg.lehrplan.ch/
https://tg.lehrplan.ch/
https://av.tg.ch/themen/ferienplan.html/13415
http://av.tg.ch


Lokalizacja szkoły i dojazd do szkoły
Uczniowie uczęszczają do szkoły powszechnej właściwej dla swojego miej-
sca zamieszkania. Za przydział do poszczególnych budynków szkolnych 
odpowiadają władze szkoły. Za przydział do klas odpowiada kierownictwo 
szkoły. Zasadniczo dziecko samodzielnie wraca do szkoły. Za dojazd do 
szkoły odpowiadają rodzice. Władze szkoły zalecają wybór jak najbezpiecz-
niejszej drogi do szkoły.

Godziny zajęć lekcyjnych (bloki lekcyjne) i struktura 
dnia 
Przed południem dzieci mają co najmniej trzy godziny zajęć w przedszkolu 
i co najmniej trzy i pół godziny w szkole podstawowej. Przerwy obiadowe  
i zajęcia popołudniowe szkoły ustalają indywidualnie. W przedszkolu i szko-
le podstawowej środowe popołudnia są wolne od zajęć. W wielu gminach 
szkolnych wprowadzono struktury dzienne (opieka, pomoc w odrabianiu 
lekcji, obiad itp.) Oferta opieki nad dziećmi jest z reguły odpłatna.

Zadania domowe 
Celem zadań domowych jest powtórka i pogłębienie materiału przerobio-
nego w szkole. Dzięki nim rodzice mają obraz tego, jakie tematy są prze-
rabiane w szkole.

 Ulotka: Hausaufgaben – Tipps für Eltern

Świadectwa i oceny 
W szkole podstawowej osiągnięcia uczniów z  poszczególnych przed-
miotów są oceniane opisowo (w klasie 1/2 szkoły podstawowej) lub na 
podstawie ocen (od 3 klasy szkoły podstawowej). Dodatkowo ocenie jest 
poddawany postęp w nauce, pracy i postawa społeczna. Co roku jest prze-
prowadzana rozmowa na miejscu z wychowawcą klasy. Na koniec roku 
szkolnego (szkoła podstawowa) lub na koniec każdego semestru (szkoła 
średnia) uczniowie otrzymują świadectwo.

 Ulotka dla rodziców (w języku niemieckim i dwunastu innych 
językach)

 Film objaśniający Fördern und Beurteilen in der Volksschule

Oferty wsparcia i pomocy 
Każde dziecko otrzymuje w szkole wsparcie odpowiednio do odkrytych 
talentów lub zdiagnozowanych potrzeb. Dla uczniów ze specjalnymi po-
trzebami lub ze szczególnymi predyspozycjami i zdolnościami są dostępne 
różne możliwości wsparcia. Ofertę lokalną opisano w koncepcji wsparcia 
przygotowaną przez gminę szkolną. 

Od klasy 3 szkoły podstawowej jest dostępna dodatkowa oferta kanto-
nalna dla szczególnie uzdolnionych i utalentowanych uczniów. Uczestniczą  
w warsztatach odbywających się w czasie zajęć lub mogą pogłębiać swo-
je zainteresowania poza zajęciami, korzystając z ofert przygotowanych  
w odpowiedzi na zapotrzebowanie. Obie oferty są bezpłatne, nie obejmują 
jedynie kosztów dojazdu. 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
  bbf.tg.ch

Szkoły specjalne 
Dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem fizycznym, sensorycznym lub umy-
słowym są oferty edukacyjne specjalnie dostosowane do ich potrzeb.  
O ile to możliwe, niepełnosprawne dzieci uczęszczają do normalnej klasy 
w szkole właściwej dla miejsca zamieszkania i otrzymują pomoc w postaci 
edukacji integracyjnej. O jej realizacji decydują władze szkoły. Jeżeli edu-
kacja integracyjna nie jest możliwa, dzieci uczęszczają do szkoły specjalnej. 
Szkoły specjalne specjalizują się w określonych formach niepełnospraw-
ności lub problemach z nauką i zachowaniem.

Prawa i obowiązki rodziców 
Rodzice są odpowiedzialni za regularne uczęszczanie ich dzieci do szko-
ły. Dobra współpraca z nauczycielem pomaga dziecku dobrze czuć się  
w szkole. Dużą pomoc stanowi regularna wymiana informacji na temat za-
chowania lub wyników w nauce dziecka, a także udział w wieczorkach dla 
rodziców i innych szkolnych wydarzeniach. W porozumieniu z nauczyciela-
mi rodzice mają prawo do uczestniczenia w zajęciach.

Kontakt 
Pierwszym punktem kontaktowym dla rodziców w przypadku pytań doty-
czących szkoły jest nauczyciel klasy. Ogólne wskazówki można znaleźć na 
stronie internetowej urzędu ds. szkół powszechnych: 

 av.tg.ch
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https://av.tg.ch/public/upload/assets/14198/Hausaufgaben_Flyer_Web_Mai_2017.pdf
https://av.tg.ch/angebote-und-beratung/angebote-zu-unterrichtsthemen/beurteilung/informations-und-kommunikationsmateriel.html/12274#js-accordion_control--01
https://av.tg.ch/angebote-und-beratung/angebote-zu-unterrichtsthemen/beurteilung/informations-und-kommunikationsmateriel.html/12274#js-accordion_control--01
https://youtu.be/357-WO-k8Dw
https://bbf.tg.ch/
https://av.tg.ch/


Oferty pomostowe / kursy integracyjne

Pomoc w rozpoczęciu kariery zawodowej lub nauki w szko-
le średniej

Dla młodzieży bez wybranej kontynuacji nauki lub dla młodzieży,  
która ze względu na pochodzenie migracyjne posiada niepełną ścieżkę 
edukacji, dostępne są różnego rodzaju możliwości. Służą one przygoto-
waniu się do podstawowej edukacji zawodowej lub kontynuacji nauki 
na wyższym etapie edukacji.

OFERTY POMOSTOWE

Młodzi ludzie mogą w trakcie dodatkowego roku uzupełnić swoją wiedzę 
podstawową oraz rozwinąć indywidualne umiejętności. Otrzymują wtedy 
wsparcie w procesie wyboru zawodu. Oferta kantonalna obejmuje ofertę 
pomostową kładącą nacisk na naukę szkolną (typ A) oraz ofertę pomosto-
wą ukierunkowaną na praktykę (typ P).

Czas trwania 
1 rok

Warunki przyjęcia 
Regulamin można znaleźć na następującej stronie internetowej: 

 abb.tg.ch → Schulische Bildung → Brückenangebote

Termin zgłoszenia 
Od lutego do maks. 20 kwietnia

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszcze-
gólnych szkół:
• Edukacja szkolna Weinfelden  
  gbw.ch → Brückenangebote
• Edukacja szkolna Frauenfeld
  bztf.ch → Brückenangebote
 • Edukacja szkolna Romanshorn
  sbw.edu → Bildungsangebot → SBW Brückenangebot

Kontakt  
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Schulische Bildung,  
Aufnahmestelle Brückenangebote, Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld
Telefon 058 345 59 99 

 abb.tg.ch → Schulische Bildung → Brückenangebote

KANTONALNE KURSY INTEGRACYJNE

Kanton Turgowia prowadzi kursy integracyjne dla obcojęzycznej młodzie-
ży mieszkającej na jego terenie. Na zajęciach kładziemy nacisk na naukę 
języka niemieckiego oraz kształcenie ogólne. Ma to na celu stworzenie 
warunków umożliwiających uzyskanie federalnego certyfikatu zawodowe-
go (EBA lub EFZ) lub kontynuację nauki na wyższym szczeblu edukacji. 
Kursy są do siebie dostosowane i mają przejrzystą strukturę. Gdy tylko 
znajomość języka niemieckiego osiągnie kolejny poziom, uczeń może kon-
tynuować na nim dalszą naukę.

KURS INTEGRACYJNY 1A
Niektóre szkoły średnie oferują 12–16-latkom wcześniejszy kurs integra-
cyjny 1a (klasa integracyjna). Kurs obejmuje zajęcia z języka niemieckiego 
przygotowujące do uczęszczania do szkoły średniej.

Warunki przyjęcia 
Wiek: 12–16 lat    Poziom znajomości języka niemieckiego: 

GER 0 lub A1

Czas trwania 
Maks. 1 rok; 5 dni w tygodniu

Koszty   
Pokrywa gmina szkolna

Kontakt    
Amt für Volksschule, Spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeld
Telefon 058 345 57 70

 av.tg.ch → Themen → Integrationskurse

KURS INTEGRACYJNY 1B
Kurs integracyjny 1b obejmuje w szczególności naukę języka niemieckie-
go oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Warunki przyjęcia 
Wiek: 17–34 lata    Poziom znajomości języka niemieckiego: 

GER 0 lub A1

Czas trwania 
Maks. 2 lata; 8 półdniówek w tygodniu

Koszty   
1000 CHF za semestr

Kontakt    
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Schulische Bildung, 
Aufnahmestelle Integrationskurse, Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld
Telefon 058 345 56 91 

 abb.tg.ch → Schulische Bildung → Integrationskurse
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https://abb.tg.ch/public/upload/assets/78762/Richtlinie_BA_2020.pdf?fp=2
https://www.gbw.ch/hauptrubrik-1.html/4907
https://www.bztf.ch/brueckenangebote.html/6536
https://www.sbw-brueckenangebot.ch/
https://abb.tg.ch/schulische-bildung/brueckenangebote.html/4485
https://av.tg.ch/themen/integrationskurse.html/13445
https://abb.tg.ch/schulische-bildung/integrationskurse.html/6058


KURS INTEGRACYJNY 2
Kurs integracyjny 2 jest kontynuacją kursu integracyjnego 1b i realizuje 
program nauczania szkoły średniej I stopnia.

Warunki przyjęcia 
Wiek: 17–34 lata    Poziom znajomości języka niemieckiego: 

GER A2

Czas trwania 
Maks. 1 rok; 8 półdniówek w tygodniu

Koszty   
1000 CHF za semestr

Kontakt    
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Schulische Bildung, 
Aufnahmestelle Integrationskurse, Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld
Telefon 058 345 56 91

 abb.tg.ch → Schulische Bildung → Integrationskurse

KURS INTEGRACYJNY 3 
Kurs integracyjny 3 jest kontynuacją kursu integracyjnego 2. Teoretycznie 
i praktycznie przygotowuje do uzyskania wykształcenia zawodowego lub 
kontynuacji nauki na wyższym etapie edukacji.

Warunki przyjęcia 
Wiek: od 17 lat    Poziom znajomości języka niemieckiego: 

GER B1

Czas trwania 
Od 6 miesięcy do 1 roku; 5 dni w tygodniu

Koszty   
Pokrywane z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.

Kontakt    
Entsprechende Regionalstelle RAV, rav.tg.ch → über uns → RAV Thurgau
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https://abb.tg.ch/schulische-bildung/integrationskurse.html/6058
https://awa.tg.ch/ueber-unsii/kontakt/rav-thurgau.html/4648
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Podstawowa edukacja zawodowa 

Kształcenie zawodowe

Podstawowa edukacja zawodowa stanowi fundament kształcenia usta-
wicznego i otwiera mnóstwo perspektyw zawodowych. Ponad dwie 
trzecie młodzieży wybiera tę drogę po zakończeniu obowiązkowego 
okresu nauki.
Dzięki dużej gotowości kształcenia we wszystkich obszarach zawodo-
wych gospodarka Turgowii zapewnia szeroką ofertę edukacyjną. Mło-
dzież odbywa praktyki w zakładach i dodatkowo uczęszcza na kursy. 
Podstawy teoretyczne zdobywa w szkole zawodowej. Podstawowa 
edukacja zawodowa kończy się uzyskaniem federalnego świadectwa 
umiejętności (Fähigkeitszeugnis, EFZ) lub potwierdzenia kwalifikacji 
zawodowych (Berufsattest, EBA).

Czas trwania 
Podstawowa edukacja zawodowa zakończona uzyskaniem federalnego 
certyfikatu zawodowego (Berufsattest, EBA) trwa dwa lata; edukacja za-
wodowa zakończona uzyskaniem federalnego świadectwa umiejętności 
(Fähigkeitszeugnis, EFZ) trwa trzy lub cztery lata. 

Warunek przyjęcia 
Ważna umowa o naukę zawodu

Zawody 
Informacje dotyczące zawodów można znaleźć na następującej stronie:

 berufsberatung.ch

Kontakt 
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Berufsinformationszentren in 
Frauenfeld, Kreuzlingen und Amriswil

 abb.tg.ch → Berufs- und Studienberatung BIZ
 abb.tg.ch → Bildungszentren

MATURA ZAWODOWA

Zajęcia w ramach matury zawodowej uzupełniają edukację zawodową  
i obejmują wymagające, poszerzone kształcenie ogólne. Uzyskanie matury 
zawodowej oraz federalnego świadectwa umiejętności (EFZ) po ukoń-
czeniu trzy lub czteroletniej podstawowej edukacji zawodowej umożliwia 
wstęp do wyższej szkoły zawodowej (FH) bez egzaminów. Do szkoły przy-
gotowującej do matury zawodowej można uczęszczać w trakcie edukacji 
zawodowej (BM1) lub po ukończeniu podstawowej edukacji zawodowej 
(BM2). 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej danej szkoły:
•  Bildungszentrum für Wirtschaft Weinfelden
   bzww.ch → Grundbildung
•  Bildungszentrum für Technik Frauenfeld
   bztf.ch → Berufsmaturität

Kontakt 
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Schulische Bildung,
Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld, Telefon 058 345 59 30

 abb.tg.ch → Schulische Bildung → Berufsmaturität

SZKOŁA ŚREDNIA INFORMATYCZNA

Edukacja w Szkole średniej informatycznej (IMS) obejmuje podstawowe 
kształcenie zawodowe połączone z zajęciami w ramach matury zawodo-
wej. Uzyskuje się federalne świadectwo umiejętności (EFZ) Informatyk 
oraz świadectwo uzyskania matury zawodowej «Gospodarka i usługi, typ 
usługi».

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej danej szkoły:
•  Szkoła średnia informatyczna (IMS) z maturą zawodową z zakresu 

gospodarki
   kanti-frauenfeld.ch → Informatikmittelschule

Kontakt 
Amt für Mittel- und Hochschulen, Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeld
Telefon 058 345 58 30

 amh.tg.ch

EDUKACJA KANTONALNA

OFERTA EDUKACJI NIŻSZEGO SZCZEBLA (NAB)
Z oferty edukacji niższego szczebla (NAB) mogą skorzystać zmotywowani 
młodzi ludzie w wieku 15–18 lat z kantonu Thurgau, którzy ukończyli obo-
wiązek szkolny i nie spełniają niezbędnych wymagań otwierających furtkę 
do podstawowej edukacji zawodowej (EBA lub EFZ). 

Kontakt    
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Schulische Bildung, 
Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld, Telefon 058 345 56 91

 abb.tg.ch → Schulische Bildung → niederschwelliges
Ausbildungsangebot

KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE NIŻSZEGO SZCZEBLA (NIA)/ 
WSTĘPNE NAUCZANIE INTEGRACYJNE (INVOL+)
Kształcenie integracyjne niższego szczebla (NIA) opiera się na ofercie edu-
kacji niższego szczebla (NAB) i jest skierowane do osób obcojęzycznych 
powyżej 18 roku życia, dla których nie są przeznaczone kantonalne kursy 
integracyjne. W drugim roku edukacji po spełnieniu określonych warun-
ków można skorzystać ze wstępnego nauczania integracyjnego (INVOL+). 

Kontakt    
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, Schulische Bildung, 
Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld, Telefon 058 345 56 91

 abb.tg.ch → Schulische Bildung → niederschwellige Integrationsaus-
bildung/Integrationsvorlehre (INVOL+)

https://www.berufsberatung.ch/
https://abb.tg.ch/berufs-und-studienberatung.html/3264
https://abb.tg.ch/bildungszentren.html/8010
https://www.bzww.ch/grundbildung/ausbildungen.html/10215
https://www.bztf.ch/berufsmaturitaet.html/5716
https://abb.tg.ch/schulische-bildung/berufsmaturitaet.html/5914
https://www.kanti-frauenfeld.ch/informatikmittelschule.html/11479
https://amh.tg.ch/
https://abb.tg.ch/schulische-bildung/niederschwelliges-ausbildungsangebot.html/8988
https://abb.tg.ch/schulische-bildung/niederschwelliges-ausbildungsangebot.html/8988
https://abb.tg.ch/schulische-bildung/niederschwellige-integrationsausbildung-integrationsvorlehre-invol.html/11065
https://abb.tg.ch/schulische-bildung/niederschwellige-integrationsausbildung-integrationsvorlehre-invol.html/11065


Szkoły maturalne

Droga do studiowania na politechnice federalnej, uniwersy-
tecie, w wyższej szkole pedagogicznej i wyższej szkole za-
wodowej.

Licealne szkoły maturalne przygotowują do studiowania na politechni-
ce federalnej, uniwersytecie i w wyższej szkole pedagogicznej. Matura 
zawodowa „Fachmatura” otwiera drogę do wyższych szkół zawodowych 
(Fachhochschulen). Dyplom szkoły średniej zawodowej umożliwia pod-
jęcie dalszej nauki w wyższych szkołach zawodowych (höhere Fach-
schulen).

LICEALNE SZKOŁY MATURALNE

Licealne szkoły maturalne przekazują szeroką wiedzę ogólną i przygoto-
wują do studiów wyższych. Edukacja kończy się maturą, która umożliwia 
podjęcie studiów we wszystkich szwajcarskich szkołach wyższych uniwer-
syteckich (uniwersytety, federalne politechniki), wyższych szkołach peda-
gogicznych oraz po odbyciu rocznej praktyki także w wyższych szkołach 
zawodowych.

Każda szkoła dysponuje specjalną ofertą:
•  dwujęzyczna matura w języku angielskim w szkołach kantonalnych 

w Kreuzlingen, Romanshorn i Wil, 
•  dwujęzyczna matura w języku francuskim w szkole kantonalnej w Frau-

enfeld,
•  dwujęzyczna matura w języku francuskim lub włoskim w szkole kantonal-

nej w Romanshorn,
•  klasa MINT w szkole kantonalnej w Kreuzlingen dla osób interesujących 

się matematyką, informatyką i naukami przyrodniczymi,
•  pedagogiczna szkoła maturalna ze zintegrowanym kształceniem zawo-

dowym dla osób zainteresowanych konkretnymi zawodami, 
•  klasa artystyczna i sportowa w Pedagogicznej Szkole Maturalnej w Kreuz-

lingen dla zdolnych uczniów osiągających dobre wyniki w sporcie, sztuce  
i muzyce,

•  Matura Talenta w szkole kantonalnej w Romanshorn

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej danej szkoły:
•  Kantonsschule Frauenfeld 
  kanti-frauenfeld.ch → Gymnasium
•  Kantonsschule Kreuzlingen 
  ksk.ch → Angebot → Bildungsangebot
•  Kantonsschule Romanshorn 
  ksr.ch → Gymnasiale Maturitätsschule
•  Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen 
  pmstg.ch → Matura mit Berufsbildung
•  Kantonsschule Wil 
 (dla uczniów z Hinterthurgau)
  kantiwil.ch → Gymnasium 

Kontakt 
Amt für Mittel- und Hochschulen 
Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeld, Telefon 058 345 58 30 

 amh.tg.ch → Mittelschulen

SZKOŁA MATURALNA DLA DOROSŁYCH  
TURGOWII I SZAFUZY

Pracujące osoby dorosłe spełniające konieczne wymagania mogą nadro-
bić maturę licealną w Szkole Maturalnej Turgowii i Szafuzy dla Dorosłych 
(TSME) lub po ukończeniu kursu pomostowego złożyć egzamin uzupeł-
niający. 

MATURA LICEALNA DLA DOROSŁYCH

Czas trwania  
7 semestrów

Warunki przyjęcia
Na pierwszy semestr są przyjmowane wszystkie osoby, które ukończyły 
szkołę średnią (poziom rozszerzony) i przedłożą zaświadczenie o wykony-
waniu pracy zawodowej co najmniej przez dwa lata. Do tego okresu wlicza 
się naukę zawodu, praktyki, potwierdzone bezrobocie, opiekę nad domem 
i dziećmi.
Na wyższe semestry (od 2 do 6 są przyjmowane) są przyjmowane wszyst-
kie osoby, które ukończyły szkołę ogólnokształcącą na poziomie szkoły 
średniej drugiego stopnia (co najmniej w zakresie niezaliczonych seme-
strów). Uczęszczanie do danej szkoły wymaga potwierdzenia w formie od-
powiednich świadectw.

OFERTY POMOSTOWE

Utalentowane osoby zdające maturę zawodową w ramach rocznego, peł-
nego kursu pomostowego mogą się przygotować do wewnętrznego, uzna-
wanego w Szwajcarii egzaminu dodatkowego w TSME, którego zdanie 
również umożliwia dostęp do szkół wyższych na poziomie uniwersyteckim. 

Czas trwania  
30 tygodni, od września do sierpnia

Warunki przyjęcia
Świadectwo zdania matury zawodowej z wysoką średnią ocen (co najmniej 
4,7); rozmowa kwalifikacyjna

Kontakt
Thurgauisch-Schaffhauserische Maturitätsschule für Erwachsene
Neuhauserstrasse 7, 8510 Frauenfeld, Telefon 058 345 51 00

 tsme.ch → Maturitätsausbildung
 tsme.ch → Passerellenkurs

SZKOŁA ŚREDNIA ZAWODOWA I MATURA ZAWO-
DOWA

Trwająca zazwyczaj 4 lata nauka kończąca się maturą zawodową (Fachma-
tura) przygotowuje do studiowania w wyższej szkole zawodowej w zakresie 
takich dziedzin, jak ochrona zdrowia, praca socjalna oraz komunikacja i in-
formacja. Uzyskując maturę zawodową z pedagogiki, można podjąć studia 
w wyższej szkole pedagogicznej. Osoby, które nie chcą zdawać matury za-
wodowej, mogą po trzech latach nauki i uzyskaniu dyplomu szkoły średniej 
zawodowej kontynuować edukację w wyższej szkole zawodowej (höhere 
Fachschule). Matura zawodowa z pedagogiki (Fachmatura Pädagogik) jest 
oferowana tylko w szkole kantonalnej w Frauenfeld.
Szkoły średnie zawodowe mieszczą się przy szkołach kantonalnych  
w Frauenfeld i Romanshorn. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej danej szkoły:
•  Kantonsschule Frauenfeld 
  kanti-frauenfeld.ch → Fachmittelschule
•  Kantonsschule Romanshorn 
  ksr.ch → Fachmittelschule 

Kontakt
Amt für Mittel- und Hochschulen, Grabenstrasse 11 
8510 Frauenfeld, Telefon 058 345 58 30 

 amh.tg.ch → Mittelschulen

Szkoły maturalne 11

https://www.kanti-frauenfeld.ch/gymnasium.html/11476
https://www.ksk.ch/angebot/bildungsangebot.html/4592
https://www.ksr.ch/gymnasiale-maturitaetsschule.html/1028
https://www.pmstg.ch/hauptrubrik-1.html/1055
https://kantiwil.ch/
https://amh.tg.ch/mittelschulen.html/3607
https://www.tsme.ch/home.html
https://www.tsme.ch/home.html
https://www.kanti-frauenfeld.ch/fachmittelschule.html/11477
https://www.ksr.ch/fachmittelschule.html/1159
https://amh.tg.ch/mittelschulen.html/3607
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Wyższe kształcenie zawodowe

Kształcenie kadr i specjalizacja

Wyższe kształcenie zawodowe przygotowuje do wymagających sta-
nowisk specjalistycznych lub kierowniczych. Umożliwia specjalizację 
i pogłębianie kompetencji, a także przekazuje kwalifikacje w dziedzinie 
kierowania przedsiębiorstwem. 

Wyższe kształcenie zawodowe obejmuje:
•   egzaminy federalne (egzamin zawodowy – BP 
 i wyższy egzamin specjalizacyjny – HFP), 
•   kierunki kształcenia w wyższych szkołach zawodowych (höhere Fach-

schulen, HF). 

EGZAMINY FEDERALNE: 
EGZAMIN ZAWODOWY – BP 
I WYŻSZY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY – HFP

Egzaminy zawodowe umożliwiają pierwsze specjalistyczne pogłębienie 
wiedzy i  specjalizację w zawodzie po ukończeniu podstawowej edukacji 
zawodowej. Zdanie egzaminu zawodowego to zazwyczaj warunek dopusz-
czenia do wyższego egzaminu specjalizacyjnego. Taki egzamin nadaje sta-
tus eksperta w danym obszarze zawodowym i przygotowuje do kierowania 
przedsiębiorstwem.

Więcej informacji na temat federalnych egzaminów można znaleźć na 
stronie internetowej Sekretariatu Stanu ds. Edukacji, Ba-dań Naukowych 
i Innowacji (SBFI): 

 sbfi.admin.ch → Bildung → Höhere Berufsbildung → Berufsprüfungen 
BP und höhere Fachprüfungen HFP

WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE

Kształcenie w wyższych szkołach zawodowych (Höhere Fachschulen) jest 
ukierunkowane na praktykę.  Główna uwaga skupia się na konkretnych 
problemach dotyczących usług, przedsiębiorstwa, warsztatu i produkcji. 
Absolwenci tego typu szkół często zasilają kadry średniego szczebla.

W kantonie Turgowia można wybierać spośród następujących kierunków 
kształcenia: 
pielęgniarstwo, ekonomia oraz technika z różnymi kierunkami kształcenia

WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PIELĘGNIARSKA

Dyplom 
Dyplomowana pielęgniarka /
dyplomowany pielęgniarz

Czas trwania 
Od dwóch do czterech lat. Kształcenie odbywa się w połowie w zakładzie 
oferującym praktyki, a w połowie w wyższej szkole zawodowej. 

Warunki przyjęcia 
Ukończenie szkoły średniej drugiego stopnia (trzy- lub czteroletnia nauka 
zawodu, szkoła średnia lub równorzędne wykształcenie). 

Kontakt  
Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales
Falkenstrasse 2, 8570 Weinfelden, Telefon 058 345 77 11

 bfgs-tg.ch → Tertiäre Bildung

WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA EKONOMICZNA

Dyplom 
Dyplomowana ekonomistka /
dyplomowany ekonomista

Czas trwania 
3 lata

Warunki przyjęcia 
Ukończenie szkoły średniej drugiego stopnia (trzy lub czteroletnia nauka 
zawodu, szkoła średnia lub równorzędne wykształcenie, co najmniej dwu-
letnia praktyka zawodowa w branży handlowej. Wymagana jest znajomość 
języka angielskiego na poziomie B1.

Kontakt 
Bildungszentrum Wirtschaft, Weiterbildung
Schützenstrasse 11, Postfach 112, 8570 Weinfelden
Telefon 058 345 75 75

 wbbzww.ch → Kursangebot → Wirtschaftsschule →
Höhere Fachschulen

WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA TECHNIKI Z RÓŻNYMI KIE-
RUNKAMI KSZTAŁCENIA

Dyplom  
dyplomowany technik 
dyplomowana techniczka (różne kierunki kształcenia) 
dyplomowany informatyk ekonomista 
dyplomowana informatyczka ekonomistka

Czas trwania 
3 lata

Warunki przyjęcia 
Ukończenie podstawowej edukacji zawodowej (trzy- lub czteroletnia edu-
kacja zawodowa) w odpowiedniej dziedzinie (bztf.ch) i co najmniej dwulet-
nia praktyka zawodowa; równorzędne zawody po wcześniejszej konsultacji. 
Co najmniej połowa zatrudnienia w danej działalności zawodowej odpo-
wiedniej branży.

Kontakt 
Bildungszentrum für Technik
Kurzenerchingerstrasse 8, 8500 Frauenfeld, Telefon 058 345 65 00

 bztf.ch → Weiterbildung → höhere Fachschulen und
Nachdiplomstudien

 

INNE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE

Inne wyższe szkoły zawodowe (höhere Fachschulen) oferujące kształcenie 
w ramach wyższej edukacji zawodowej znajdują się w pobliżu kantonu Tur-
gowia. Wykaz kierunków kształcenia w poszczególnych kantonach można 
znaleźć na stronie internetowej Sekretariatu Stanu ds. Edukacji, Badań 
Naukowych i Innowacji (SBFI): 

 sbfi.admin.ch → Bildung → Höhere Berufsbildung → Berufsverzeich-
nis → Diplome Höhere Fachschule

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/hbb/eidgenoessische-pruefungen.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/hbb/eidgenoessische-pruefungen.html
https://www.bfgs-tg.ch/tertiaere-bildung.html/5990
https://weiterkommen.ch/kursangebot.asp?VNummer=1850&pagetitle=Höhere%20Fachschule%20für%20Wirtschaft
https://weiterbildung.bztf.ch/lehrgaenge/hoehere-fachschule/uebersicht/
https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/hoehereFachschulen
https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/hoehereFachschulen


Wyższe kształcenie zawodowe

Poprzez studia do uzyskania najlepszych kwalifikacji

W Szwajcarii istnieją różne rodzaje szkół wyższych: uniwersytety, wyż-
sze szkoły zawodowe i wyższe szkoły pedagogiczne.

Uniwersytety zajmują się głównie podstawowymi badaniami naukowy-
mi. Wyższe szkoły zawodowe są ukierunkowane bardziej na praktykę 
zawodową, badania i rozwój. Wyższe szkoły pedagogiczne kształcą na-
uczycieli dla różnych poziomów kształcenia, oferują dokształcanie i pro-
wadzą badania głównie w dziedzinie pedagogiki oraz dydaktyki.

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TURGOWII 

Jedyna szkoła wyższa w kantonie to Wyższa Szkoła Pedagogiczna Turgo-
wii (PHTG) w Kreuzlingen, w której kształci się nauczycieli dla wszystkich 
poziomów szkolnych, a także ekspertów w obszarze wczesnego dzieciń-
stwa. Kierunki studiów dla poziomu szkoły średniej pierwszego i drugiego 
stopnia są oferowane we współpracy z uniwersytetem w Konstancji.

WCZESNE DZIECIŃSTWO

Czas trwania
3 lata. Dla absolwentów Pedagogicznej Szkoły Maturalnej w Kreuzlingen 
2 lata.

Warunki przyjęcia
Matura licealna, matura zawodowa z kursem pomostowym, ukończenie 
wyższej szkoły zawodowej (Fachhochschule) (z ewentualnymi dodatko-
wymi warunkami), matura zawodowa z pedagogiki. (Szerszy dostęp jest 
możliwy w drodze rekrutacji.)

PIERWSZY POZIOM EDUKACJI

Czas trwania
3 lata. Dla absolwentów Pedagogicznej Szkoły Maturalnej w Kreuzlingen 
2 lata.

Warunki przyjęcia
Matura licealna, matura zawodowa z kursem pomostowym, ukończenie 
wyższej szkoły zawodowej (Fachhochschule) (z ewentualnymi dodatko-
wymi warunkami), matura zawodowa z pedagogiki. (Szerszy dostęp jest 
możliwy w drodze rekrutacji.)

SZKOŁA ŚREDNIA PIERWSZEGO STOPNIA

Czas trwania
4,5-letnie studia stacjonarne dzienne
2-letnie studia stacjonarne w przypadku rozszerzonego kierunku
różny czas trwania studiów w przypadku studiów zaocznych

Warunki przyjęcia
Matura licealna lub równoważny dyplom bądź dyplom nauczania dla dru-
giego stopnia 

SZKOŁA ŚREDNIA DRUGIEGO STOPNIA

Czas trwania
1 rok w przypadku studiów w pełnym wymiarze godzin, do 3 lat w niepeł-
nym wymiarze godzin

Warunki przyjęcia
Studia specjalistyczne uniwersyteckie (studia dyplomowe, licencjackie, 
magisterskie) w ramach przedmiotu, który jest nauczany w szwajcarskich 
liceach. 

WCZESNE DZIECIŃSTWO – MAGISTERSKIE

Czas trwania 
2 rok w przypadku studiów w pełnym wymiarze godzin, z  reguły 3  lata  
w niepełnym wymiarze godzin

Warunki przyjęcia 
Stopień licencjata uzyskany na uniwersytecie, w wyższej szkole peda-
gogicznej lub wyższej szkole zawodowej (Fachhochschule) w dziedzinie 
psychologii, pedagogiki, pedagogiki społecznej lub sportowej bądź innej 
odpowiedniej dziedzinie.

Więcej informacji na temat poszczególnych kierunków można znaleźć 
na stronie internetowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej Turgowii: 

 phtg.ch → Studium

INNE SZKOŁY WYŻSZE

Szwajcaria
W pobliżu kantonu Turgowia znajduje się wiele szkół wyższych oferują-
cych bardzo szerokie spektrum kierunków studiów. Ważne szkoły wyższe  
w regionie to Wyższa Szkoła Zawodowa Wschodniej Szwajcarii (Fachho-
chschule Ostschweiz, FHO), międzynarodowa Szkoła Wyższa Terapii Pe-
dagogicznej (Hochschule für Heilpädagogik, HfH) oraz Wyższa Szkoła 
Nauk Stosowanych w Zurychu (Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften, ZHAW). Przegląd wszystkich uniwersytetów, wyższych szkół 
zawodowych i wyższych szkół pedagogicznych w Szwajcarii można znaleźć 
na stronie internetowej swissuniversities.ch.

Studenci z Turgowii mają dostęp do wszystkich szkół wyższych dzięki po-
rozumieniom między kantonami. Zgodnie z nimi kanton Turgowia płaci za 
swoich studentów pokaźne składki (czesne).

Konstancja
Duże znaczenie dla Turgowii ma Uniwersytet w Konstancji oraz Wyższa 
Szkoła Techniki, Ekonomii i Projektowania (Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Gestaltung, HTWG) w Konstancji. 

Związek Naukowy Regionu Czterech Krajów nad Jeziorem 
Bodeńskim
Związek Naukowy Regionu Czterech Krajów nad Jeziorem Bodeńskim 
(Wissenschaftsverbund Vierländerregion Bodensee) w Kreuzlingen pro-
wadzi jeden z dwóch swoich oddziałów. Do tego zrzeszenia szkół wyższych 
należy 25 uniwersytetów, wyższych szkół zawodowych i wyższych szkół 
pedagogicznych znajdujących się w okolicy Jeziora Bodeńskiego. Zrzesze-
nie wspiera współpracę między wymienionymi szkołami, rozwijając między 
innymi wspólną, transgraniczną ofertę kształcenia.
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https://www.phtg.ch/studium/uebersicht/
https://www.ost.ch
https://www.ost.ch
https://www.hfh.ch/
https://www.hfh.ch/
https://www.zhaw.ch/de/hochschule/
https://www.zhaw.ch/de/hochschule/
https://www.zhaw.ch/de/hochschule/
https://www.swissuniversities.ch/
https://www.uni-konstanz.de/
https://www.htwg-konstanz.de/
https://www.htwg-konstanz.de/
https://www.htwg-konstanz.de/
https://www.wissenschaftsverbund.org/


Kształcenie ustawiczne

Indywidualne dokształcanie ukierunkowane na dany zawód 
umożliwia pozostanie w grze

Wiele instytucji edukacyjnych oferuje różnorodne oferty w zakresie do-
kształcania. Wspierają rozwój zawodowy i osobisty.

Różne oferty dokształcania – od doskonalenia zawodowego, przez 
oferty szkół wyższych po ogólne kształcenie dorosłych – można znaleźć  
w następującej bazie danych: 

 berufsberatung.ch → Aus- und Weiterbildung → Weiterbildung –
Kurse, Lehrgänge

EDUKACJA DLA RODZICÓW

Edukacja dla rodziców jest kierowana do matek i ojców, dziadków oraz 
innych osób zainteresowanych, które mieszkają z dziećmi. Edukacja taka 
zwiększa wiedzę w zakresie tematyki wychowania i pokazuje, jak rozwijają 
się dzieci oraz w jaki sposób można wspomagać ich rozwój. Edukacja dla 
rodziców uwzględnia zasoby osób wychowujących, a jej celem jest uważny 
i pełen szacunku kontakt z dziećmi. 

Federacja Organizacji Rodzicielskich Turgowii (Thurgauische Arbeits-
gemeinschaft für Elternorganisationen, TAGEO) to kantonalna instytucja 
zrzeszająca regionalne i lokalne organizacje rodzicielskie. Kursy są publi-
kowane w kalendarzu edukacyjnym dla rodziców i udostępniane w aplika-
cji internetowej: kalender.tageo.ch

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
 elternwissen-tg.ch

PSYCHOLOGIA SZKOLNA I LOGOPEDIA

W przypadku trudności szkolnych można skorzystać z  bezpłatnych kon-
sultacji psychologicznych lub logopedycznych. Rodzice i szkoła otrzymują 
porady dotyczące dodatkowego wzmacniania mocnych stron dziecka i ra-
dzenia sobie z jego słabymi stronami oraz zalecenia dotyczące odpowied-
nich działań wspierających. Oferta dotyczy dzieci i młodzieży od wczesnego 
dzieciństwa do 18 roku życia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej urzędu ds. 
szkół powszechnych:

 av.tg.ch → Themen → Abklärung und Beratung, schulpsychologische 
und logopädische

Regionalstelle Amriswil (Punkt regionalny Amriswil)
Kirchstrasse 1, 8580 Amriswil, Telefon 058 345 74 60

Regionalstelle Frauenfeld (Punkt regionalny Frauenfeld)
Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeld, Telefon 058 345 74 30

Regionalstelle Kreuzlingen (Punkt regionalny Kreuzlingen)
Konstanzerstrasse 13, 8280 Kreuzlingen, Telefon 058 345 74 80

DORADZTWO W ZAKRESIE WYBORU ZAWODU 
I STUDIÓW

Doradztwo w  zakresie zawodu i  studiów pomaga młodzieży i  dorosłym 
poprzez udzielanie informacji i osobistych porad w kwestiach związanych  
z wyborem ścieżki zawodowej i kierunku studiów, a także kształtowaniem 
ścieżki kariery.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej urzędu  
ds. wyboru zawodu i studiów:

 abb.tg.ch → Berufs- und Studienberatung

Centra informacji zawodowej
Centrum informacji zawodowej to punkt informacyjny w przypadku wszel-
kich pytań związanych z wyborem zawodu, studiów i ścieżki zawodowej.

Godziny otwarcia
Od poniedziałku do środy  w godz. od 8.00 do 11.30 i od 13.30 do 17.30
Czwartek w godz. od 8.00 do 11.30 i od 13.30 do 18.30
Piątek  w godz. od 8.00 do 11.30 i od 13.30 do 17.00

Berufs- und Studienberatung Amriswil
Rütistrasse 7, 8580 Amriswil, Telefon 058 345 59 80
biz-amriswil@tg.ch 

Berufs- und Studienberatung Frauenfeld
Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld, Telefon 058 345 59 55
biz-frauenfeld@tg.ch 

Berufs- und Studienberatung Kreuzlingen
Schützenstrasse 1, 8280 Kreuzlingen, Telefon 058 345 59 70
biz-kreuzlingen@tg.ch 

Oferty dodatkowe dla wszystkich poziomów szkół
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https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/7140
http://kalender.tageo.ch
http://elternwissen-tg.ch
https://av.tg.ch/ueber-uns/taetigkeiten/schulpsycgisches-und-logopaedisches-angebotholo.html/13940
https://av.tg.ch/ueber-uns/taetigkeiten/schulpsycgisches-und-logopaedisches-angebotholo.html/13940
https://abb.tg.ch/berufs-und-studienberatung.html/3264


OPŁATY EDUKACYJNE I SKŁADKI NA RZECZ 
SZKÓŁ SPOZA KANTONU

Stypendia i pożyczki
Jeżeli edukacja przekracza możliwości finansowe, kanton może udzielić 
wsparcia w postaci stypendiów i pożyczek. Stypendia są z reguły przyzna-
wane na wstępnym etapie kształcenia na poziomie szkoły średniej drugie-
go stopnia (nauka zawodu, szkoły średnie itd.) oraz na trzecim poziomie 
edukacji (studia w szkołach wyższych). Pożyczki przyznaje się głównie  
w przypadku dalszej edukacji.

Decydująca jest sytuacja finansowa (Steuerausweis) rodziców lub samego 
wnioskodawcy.

Więcej informacji można znaleźć na następującej stronie internetowej:
 stipendien.tg.ch

Czesne
Na mocy rozmaitych porozumień między regionami i kantonami mieszkań-
cy Turgowii mają zagwarantowany swobodny dostęp do wszystkich waż-
nych ścieżek edukacyjnych, których nie oferuje kanton i które w związku  
z tym trzeba podejmować w instytucjach spoza kantonu. Jeżeli dana ścież-
ka edukacyjna jest uznana przez Szwajcarię lub kanton i objęta porozumie-
niem, kanton Turgowia pokrywa czesne (nie mylić z opłatami za semestr, 
które uiszczają studenci). W przypadku gdy mieszkaniec Turgowii musi pła-
cić wyższe czesne niż student z danego kantonu, Turgowia rekompensuje 
koszty dodatkowe, o ile w kantonie nie ma porównywalnej oferty.

Więcej informacji można znaleźć na następującej stronie internetowej:
 stipendien.tg.ch

PUNKTY INFORMACYJNE I ADRESY  
KONTAKTOWE

Departement für Erziehung und Kultur (DEK)
Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld
Telefon 058 345 57 50
dek@tg.ch, dek.tg.ch
Akty prawne online: rechtsbuch.tg.ch

Amt für Volksschule (AV)
Spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeld
Telefon 058 345 57 70
info.av@tg.ch, av.tg.ch

Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (ABB)
Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld 
Telefon 058 345 59 30
abb@tg.ch, abb.tg.ch

Amt für Mittel- und Hochschulen (AMH)
Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeld
Telefon 058 345 58 30
amh@tg.ch, amh.tg.ch
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