
SZKOŁA BRANŻOWA 
       I STOPNIA 

•  Po 3 latach nauki uczeń zdobywa konkretny zawód i 
może podjąć pracę. 
• Uczęszczając do szkoły nie tylko uczysz się, lecz 
zdobywasz doświadczenie zawodowe i jednocześnie 
zarabiasz – nauka w szkole to tylko trzy dni w tygodniu, a 
dwa dni to płatne zajęcia praktyczne 
• Solidnie przygotowujemy do zawodu i egzaminów 
zawodowych 
• Możesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje na różnych 
organizowanych przez szkołę kursach 
• Pomagamy w znalezieniu praktyk 

 DOBRY ZAWÓD FURTKĄ 

DO LEPSZEGO ŻYCIA!

Od września 2017  Zasadnicza Szkoła Zawodowa zostaje 
przekształcona w Szkołę Branżową I stopnia 

Dlaczego warto wybrać 
 szkołę zawodową?

W Szkole Branżowej uczniowie kształcą się we wszystkich możliwych 
zawodach, a wybór uzależniony jest od możliwości znalezienia w 
danym zawodzie pracy na lokalnym rynku.  Celem kształcenia 
zawodowego jest przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, nabycie umiejętności 
potrzebnych do  wykonywania pracy zawodowej oraz prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej. 

 Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w formie 
zajęć praktycznych u pracodawcow. Zajęcia organizuje 
się dla uczniów w celu opanowania przez nich 
umiejętności zawodowych przygotowujących do podjęcia 
pracy w danym zawodzie. Szkoła nadzoruje realizację 
praktycznej nauki zawodu, współpracuje z podmiotami 
prowadzącymi zajęcia praktyczne, pracodawcami.  

 praktyka zawodowa:

(3 letnia)



WYBIERZ ZAWÓD - 
 FACHOWIEC ZAWSZE W CENIE! 

 Zostań fachowcem i wybierz jeden z 
proponowanych przez nas  zawodów:  

Nasze wiodące kierunki to: 

  
. Klasy wielozawodowe  uczęszczają w szkole na 
przedmioty ogólnokształcące natomiast przedmioty 
zawodowe realizują na kursach zawodowych, które 
odbywają się w różnych miastach w zależności od 
wybranego zawodu.  

SPRZEDAWCA 
KUCHARZ 
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
MECHANIK TABORU KOLEJOWEGO
KIEROWCA – MECHANIK – NOWY KIERUNEK 
dla tych zawodów  realizujesz 
przedmioty zawodowe w szkole, 
NIE MUSISZ WYJEŻDŻAĆ NA KURSY 

CUKIERNIK
PIEKARZ
WĘDLINIARZ 
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH w budownictwie
FRYZJER 
MURAŻ-TYNKARZ 
STOLARZ 
Ślusarz 
MECHANIK I OPERATOR POJAZDÓW I  MASZYN 
ROLNICZYCH 
MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 
ROLNIK 
oraz każdy inny zawód jaki sobie wybierzesz! 



 Po ukończeniu nauki w zasadniczej szkole 
zawodowej można 
:•  kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia a 
naukę zakończyć maturą. 
podwyższać swoje kwalifikacje podejmując naukę w 
Liceum dla Dorosłych (równocześnie pracując, zarabiając 
i ucząc się), 
• uzupełnić swoje wykształcenie, udoskonalić swoje 
umiejętności, a nawet zdobyć nowy zawód podczas 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych (najczęściej 
prowadzonych w formie zaocznej). 

Kandydat powinien dostarczyć: 
• podanie o przyjęcie do klasy pierwszej kwestionariusz 
(druki można pobrać z zakładki DLA 
GIMNAZJALISTY/REKRUTACJA  lub otrzymać w 
sekretariacie szkoły); 
• świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z 
zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego
(kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat 
ukończył); 
• zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy 
stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do 
kształcenia w wybranym zawodzie; 
• zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na zajęcia 
praktyczne (druk można pobrać z zakładki DLA 
GIMNAZJALISTY/REKRUTACJA   lub otrzymać w 
sekretariacie szkoły). 

Jak zostać uczniem Szkoły 
 Branżowej: 

Więcej informacji na temat kształcenia w 

zasadniczej szkole zawodowej udziela 

dyrekcja szkoły oraz kierownik szkolenia 

praktycznego.


