
 

Co to jest klasyfikacja ISCED? 
 

Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard 

Classification of Education, w skrócie ISCED) została opracowana przez UNESCO na 

początku lat siedemdziesiątych, aby służyła „jako narzędzie wygodne do gromadzenia  

i opracowywania oraz prezentowania statystyki w zakresie edukacji zarówno  

w poszczególnych krajach jak i na arenie międzynarodowej”. Została ona zatwierdzona przez 

Międzynarodową konferencję w sprawie kształcenia (Genewa 1975), a następnie uznana 

przez Ogólną Konferencję UNESCO, gdy organizacja ta przyjęła na swej dwudziestej sesji 

Zrewidowane Zalecenie dotyczące Międzynarodowej Standaryzacji Statystyki Edukacyjnej 

(Paryż 1978). 

Najnowsza klasyfikacja, znana pod nazwą ISCED 1997 została zaaprobowana przez 

Konferencję Ogólną UNESCO na jej 29 sesji w listopadzie 1997 r. Przygotował ją zespół 

zadaniowy powołany do tego celu przez Dyrektora Generalnego i jest rezultatem rozległych 

konsultacji przeprowadzanych na całym świecie. Obejmuje dwie zmienne klasyfikacji: 

poziomy i dziedziny kształcenia.  

Podstawową jednostką klasyfikacji w ISCED pozostaje „program kształcenia”. Programy 

kształcenia są definiowane na podstawie ich treści „jako zestaw lub następstwo działań 

edukacyjnych, które organizuje się by osiągnąć zdefiniowany na wstępie cel lub 

wyspecyfikowany zestaw zadań edukacyjnych.” 

Treść kształcenia jest podstawą do zakwalifikowania określonego programu kształcenia do 

jednego z poziomów kształcenia w klasyfikacji ISCED. 

W najnowszej klasyfikacji ISCED wyróżniamy 7 poziomów edukacyjnych: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Poziomy w klasyfikacji ISCED’97 

Poziom 0   -  Wychowanie przedszkolne 
Poziom 1  -   Kształcenie podstawowe lub pierwszy etap edukacji podstawowej 
Poziom 2  -   Kształcenie średnie (niższy poziom) lub drugi etap edukacji  
                       podstawowej 
Poziom 3  -    Kształcenie średnie (wyższy poziom) 
Poziom 4  -    Kształcenie powyżej średniego (nie wyższe) 
Poziom 5   -   Pierwszy etap kształcenia wyższego (nie prowadzący bezpośrednio  
                       do zaawansowanych kwalifikacji badawczych) 
Poziom 6  -    Drugi etap kształcenia wyższego (prowadzący do zaawansowanych 
                       kwalifikacji badawczych) 
 



 2

Polski system edukacji w przełożeniu na  klasyfikację ISCED 1997 
 

Rozpisanie polskiego systemu edukacji po reformie na poszczególne poziomy klasyfikacji 

ISCED 1997 przedstawia się następująco: 

Poziom ISCED’97 N a z w a     p r o g r a m u 

Poziom 0 Przedszkole 
 

Poziom 1 Szkoła podstawowa* 
 

Poziom 2A** Gimnazjum 
 

Poziom 3A Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane; Technikum, 
Uzupełniające liceum ogólnokształcące;  

Technikum uzupełniające 
 

Poziom 3C Zasadnicza szkoła zawodowa 
 

Poziom 4C Szkoły policealne 
 

Poziom 5A Wyższe studia zawodowe; Studia magisterskie;  
Studia uzupełniające magisterskie; Studia podyplomowe 

 
Poziom 5B Kolegium Nauczycielskie; 

 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 
 

Poziom 6 Studia doktoranckie 
 

 
 
 
 
*W polskim systemie edukacji przed reformą wykształcenie na poziomie ukończonej szkoły 
podstawowej odpowiadało poziomowi 2.  
**Ukończenie  gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi  do pracy odpowiada poziomowi 
2C. 
 
 
Opracowano na podstawie notatki  przygotowanej przez : 
MENiS, Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych 


