
REKRUTACJA
do

Branżowej Szkoły I stopnia w Buku



Na rok szkolny 2018/2019 prowadzimy nabór do:

Branżowej Szkoły I stopnia
(dawna zasadnicza szkoła zawodowa)



Kształcenie w szkole branżowej



Kształcenie w systemie dualnym

 Ten model edukacji zawodowej zakłada połączenie praktyki

(u pracodawcy) z nauką teoretyczną w szkole.

 Zawód - kluczem do sukcesu!



Cechy systemu dualnego

 Kształcimy się w określonym zawodzie (kwalifikacji) w klasach 

wielobranżowych

 Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy lub rzemieślnika przez okres 3 lat

 Występuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (wynagrodzenie, staż 

pracy)

 Nauka teoretyczna jest organizowana w szkole oraz na kursach zawodowych

 Kształcenie kończy się uzyskaniem formalnych kwalifikacji – zawodu (dyplom)



Kształcenie zawodowe w BS w Buku

 Kształcimy w oddziałach wielobranżowych, obecnie w 22 zawodach

 Najpopularniejsze zawody: sprzedawca, fryzjer, kucharz, elektryk, mechanik pojazdów 

samochodowych, stolarz, cukiernik

 Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców na podstawie umowy o pracę w

celu przygotowania zawodowego zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą

 Obecnie współpracujemy z prawie 80 zakładami pracy

 Szkoła z tradycjami i doświadczeniem (od 1958 r. – Filia ZSZ w Nowym Tomyślu,

od 1998 samodzielna jednostka)



BRANŻOWA SZKOŁA W BUKU - zalety

 Nauka w wybranym zawodzie

 Pomoc w znalezieniu praktyk –
dostępna „baza pracodawców”

 Umowa o pracę w celu 
przygotowania zawodowego

 Uczniowie są młodocianymi 
pracownikami

 Klasy wielozawodowe

 Miesięczne kursy zawodowe

 Tryb nauki: tydzień 
szkoła/tydzień praktyka

 Przygotowanie do zdobycia 
kwalifikacji zawodowych

 Wysoka zdawalność egzaminu 
zawodowego

 Możliwość dalszej edukacji…



BRANŻOWA SZKOŁA W BUKU - zalety

 Bezpieczna i życzliwa atmosfera

 Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna

 Świetnie wykształcona kadra 
nauczycieli

 Dobra lokalizacja

 Komfortowe warunki nauki i 
pracy

 Żaden uczeń nie jest anonimowy

 Wsparcie związane z 
kształceniem zawodowym

 Ciekawa oferta zajęć 

 Niezależność finansowa 
(wynagrodzenie za pracę)

 Przygotowanie do wejścia na 
rynek pracy…



Nasze działania – szkolne inicjatywy

 Pozyskiwanie nowych pracodawców – prasa, rozmowy, wizyty w firmach

 Aktualizowanie BAZY PRACODAWCÓW – informatora dla kandydatów 

do szkoły



„BAZA PRACODAWCÓW”

 Od 1.09.2017 roku – do wyboru 87 zawodów (w tym 6 zawodów dla 
uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim)



 Wizyty zawodowe w zakładach pracy



 ABC Pracodawcy, m.in.: 

 Warunki zatrudnienia młodocianych

 Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę

 Urlopy i wynagradzanie młodocianych

 Bezpieczeństwo i higiena pracy

 ABC Młodocianego pracownika, m.in.:

 Obowiązki młodocianego wobec pracodawcy i szkoły

 Czas pracy młodocianego

 Wynagrodzenie i urlopy

 Wzory druków: zaświadczeń o ocenie

 Przepisy prawa



 Udział w programie „Otwarta firma”

 Cykliczna konferencja „Bliżej pracy, bliżej zatrudnienia”

 „Drzwi otwarte – dzień zawodów” z udziałem pracodawców

 Projekt „Branżowa Szkoła – szkołą przyszłości” (cykl spotkań „Zawody 

przyszłości” oraz „Zawody z tradycją – zawodami z przyszłością”)

 Ekologiczny Festyn Zdrowia



Szkolne inicjatywy edukacyjne



Możliwość nauki w nowych zawodach i firmach
Zawód Pracodawca

Elektromechanik Green Factory Sp. z o.o., ul. Cisowa 1, 
Niepruszewo

Magazynier-logistyk Green Factory Sp. z o.o., ul. Cisowa 1, 
Niepruszewo
DSM Nutritional Products, ul. Cisowa 19,  
Niepruszewo
Wavin Polska S.A, Buk, ul. Dobieżyńska 43

Mechanik – monter maszyn i urządzeń Green Factory Sp. z o.o., ul. Cisowa 1, 
Niepruszewo

Operator maszyn i urządzeń przemysłu 

spożywczego

Green Factory Sp. z o.o., ul. Cisowa 1, 
Niepruszewo

Mechatronik LARS, ul. Świerkowa 14, Niepruszewo

Mechanik precyzyjny

Elektronik

Mechanik automatyki przemysłowej i 

urządzeń precyzyjnych

Operator obrabiarek skrawających LARS, ul. Świerkowa 14, Niepruszewo
FFK MOULDS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Świerkowa 19 B, Niepruszewo

Ślusarz LARS, ul. Świerkowa 14, Niepruszewo
FFK MOULDS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Świerkowa 19 B, Niepruszewo



JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA 
– wyniki egzaminów zawodowych

Rok szkolny

ZSZ Buk
woj. 

wielkopolskie
Okręg

Miejsce zdawania % zdawalności

2014/2015

WIR 94%

71,70% 70%OKE 83%

Łącznie 88%

2015/2016

WIR 97%

74,70% 73,20%OKE 88%

Łącznie 94%

2016/2017 OKE 90,5% 76,4% 75,1%













Zajęcia sportowe





Korzyści kształcenia dualnego

 Stanowi dobre przygotowanie młodych ludzi do startu zawodowego (płynne 

przejście z okresu nauki do czynnego życia zawodowego)

 Przedsiębiorca kształci ucznia według własnych potrzeb, wymogów i 

standardów

 Pracodawca ma możliwość „wyboru” ucznia przyjmowanego na praktykę

 System umożliwia zapewnienie ciągłości zawodów (głównie w branży 

rzemieślniczej)

 Uczeń zdobywa doświadczenie u potencjalnego przyszłego pracodawcy

 Dobre przygotowanie praktyczne, teoretyczne i społeczne do aktywnego 

wejścia na rynek pracy



Dziękujemy za uwagę

Zapraszamy na „Drzwi Otwarte” 


