
 

Branżowa Szkoła I Stopnia 

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie 

Celem kształcenia branżowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, 

wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.  

Chcesz zostać sprzedawcą, kucharzem, fryzjerem, a może mechanikiem pojazdów samochodowych? Nie 

ma problemu! Zostań uczniem Branżowej Szkoły I Stopnia.  

Nasza szkoła branżowa oferuje Ci naukę w najbardziej popularnych i potrzebnych na rynku pracy zawodach:  

 cukiernik 

 elektryk 

 fryzjer 

 kucharz 

 mechanik pojazdów samochodowych 

 monter sieci i instalacji sanitarnych 

 murarz - tynkarz 

 piekarz 

 sprzedawca 

 stolarz 

 zbrojarz - betoniarz 

 i inne wybrane według twoich potrzeb 

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. W czasie edukacji  zdobywasz wiedzę i umiejętności na 

lekcjach przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Przedmiotów ogólnokształcących uczysz się w 

szkole, zaś zawodu:  

Branżowa szkoła I stopnia 

cukiernik.pdf
cukiernik.pdf
elektryk.pdf
fryzjer.pdf
kucharz.pdf
mechanik.pdf
monter.pdf
monter.pdf
murarz.pdf
piekarz.pdf
sprzedawca.pdf
stolarz.pdf
zbrojarz.pdf


 na kursach kwalifikacyjnych organizowanych w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego 

poza terenem szkoły (kształcenie zawodowe teoretyczne),  

 podczas praktycznej nauki zawodu organizowanej u pracodawców, gdzie uzyskujesz status 

pracownika młodocianego (kształcenie zawodowe praktyczne).  

Warunkiem podjęcia nauki w szkole branżowej jest podpisanie umowy z pracodawcą kształcącym 

uczniów w danym zawodzie.  

Praktykę możesz zorganizować we własnym zakresie lub zwrócić się o pomoc do szkoły. 

Tytuł potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

Warunkiem uzyskania  wykształcenia branżowego i otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe jest zdanie jednego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin składa sie z 

części pisemnej i praktycznej.  

Perspektywy rozwoju  zawodowego 

Po ukończeniu  branżowej szkoły I stopnia, będziesz mógł rozpocząć pracę zawodową, otworzyć własną firmę 

lub kontynuować naukę w 2-letniej branżowej szkole II stopnia, która kończy się maturą i uzyskaniem 

dyplomu technika. Dzięki temu uzyskasz takie samo wykształcenie jak uczniowie kończący technikum, z tą 

różnicą, że po trzech latach będziesz miał już wykształcenie zasadnicze branżowe oraz ogromne 

doświadczenie. Ścieżka rozwoju zawodowego daje ci też możliwość skorzystania z oferty kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów 

organizowanych w formie kształcenia pozaszkolnego umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych w innych zawodach.  

DOŁĄCZ DO NAS!!! 


