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Branżowa Szkoła I
Stopnia w Buku

 
#DumniZeSwojejSzkoły



Dlaczego Branżowa

Szkoła I Stopnia?
Branżowa Szkoła I Stopnia prowadzi

kształcenie w klasach

wielozawodowych młodocianych

pracowników. 



EGZAMIN ZAWODOWY

PRAKTYKA U PRACODAWCY

Potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych jest

egzamin czeladniczy składający się z części

pisemnej i praktycznej.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest znalezienie

pracodawcy, ktory przez okres 36 miesięcy

będzie uczył praktycznej nauki zawodou. 

Jak długo trwa
kształcenie?

NAUKA W SZKOLE TRWA TRZY

LATA



 

Praktyka u pracodawcy -
nauka w rzeczywistych

warunkach



A CO WIĘCEJ?

CO PO SZKOLE?

Na absolwentów szkół branżowych są Kwalifikacyjne

Kursy Zawodowe oraz Licea dla Dorosłych, a po

maturze dowolnie wybrany kierunek studiów. 

Przede wszystkim można rozpocząć karierę
zawodową.

Branżowa Szkoła to
dobry początek

NAUKA W SZKOLE NIE ODBIERA

ŻADNYCH MOŻLIWOŚCI, ZA TO DAJE

WIELE SZANS.



Gdzie m
ożna znaleźć

inform
acje o

pracodawcach?

HTTP://ZSPGBUK.PL/REKRUTACJA
/ 



Zakończeniem nauki jest egzamin
zawodowy



90%
                                                               

ZDAWALNOŚĆ  EGZAMINÓW, TO SUKCES
NASZEJ SZKOŁY



Jak mądrze wybrać
zawód dla siebie?

CHCĘ  - MOGĘ  - POTRAFIĘ

Chcę - jakie są potrzeby?

Mogę - jakie są możliwości, np. zdrowotne?

Potrafię - jakie są umiejętności?

Przy wyborze zawodu warto wziąć pod uwagę
trzy aspekty: 

1.

2.

3.



#MĄDRADECYZJA

#NAUCZYCIELESĄFAJNI

#JESTEMFACHOWCEM

Dla nas liczy się każdy uczeń i uczennica, każdy

dzień, każde działanie. 

Nauka to jedno, ale to przede wszystkim

atmosfera jest ważna - nasi nauczyciele są w

tym świetni. 

Kształcimy fachowców w swoich dziedzinach,

osoby pełne pasji i z odpowiedzialnością
wykonujące swoje zawód. 

Dlaczego nasza
szkoła?



INICJATYWY

W szkole podejmuje się wiele incijatyw: DEN,

Andrzejki, Maraton Pisania Listów, Gwiazdka,

Walentynki, Dzień Kobiet i wiele innych.   

INTEGRACJA

Przygoda z nową szkołą rozpoczyna się grą
miejską i wzajemnym poznaniem się. Wspólnie

jeździmy na wycieczki i obchodzimy ważne

dla nas okazje.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Skoro nie ma dwóch takich samych płatków

śniegu, to tym bardziej nie ma dwóch takich

samych osób - i my to wiemy.

OTWARTOŚĆ
Lubimy nowe pomysły i jesteśmy gotowi do

działania.



#JESTEMFACHOWCEM

Nasi uczniowie są pełni pasji i lubią to, co

robią dążąc do perfekcji.



#JESTEMFACHOWCEM

To znaczy, że nasi uczniowie dążą do

bycia najlepszym w swoim zawodzie - są
ambitni.



#DOBRYWYBÓR

Sukces na rynku pracy

Kwalifikacje ułatwiające

funkcjonowanie na rynku pracy.

#MĄDRADECYZJA

Kariera

Odpowiedzialne planowanie

karery zawodowej.

#SZKOŁABRANŻOWABUK

Wiedza i praktyka

Praktyka u pracodawcy jest gwarancją
profesjonalnego przygotowania do

zawodu. 



ARGUMENTY ZA...

Studnia bez dna: ....... etc. ARGUMENTY PRZECIW...

Myślimy od kilku lat i nic nam nie

przychodzi do głowy.



Kształcenie teoretyczne
w zawodzie

 

Nasi uczniowie uczą się
teoretycznych podstaw zawodu na

4 - tygodniowych kursach. 



Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5

40 

30 

20 

10 

0 

Oferty pracy dla
naszych

absolwentów
FACHOWCY ZAWSZE

POSZUKIWANI!

Niezależnie od sytuacji na rynku pracy, nasi

absolwenci zawsze znajdą zatrudnienie.



Branżowa Szkoła I

Stopnia w Buku to

miesjce pełne pasji  
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Możliwości
BRANŻOWA SZKOŁA TO NOWE

SZANSE

Zapotrzebowanie na fachowców rośnie. Na

rynku pracy  cały czas są oferty dla absolwentów

szkół branżowych. Zauważalny jest również
wzrost wynagrodzeń.



Profesjonalizm
To nasze podstawowe

założenie



STAWIAMY NA
ROZWÓJ
Cały czas pracujemy nad tym, aby

angażować się w ciekawe projekty i 

 sami je tworzymy. 

Podsumowując... 

MAMY DOBRE
ZAPLECZE
Pracujemy w nowym budynku blisko

centrum Buku.

UWIELBIAMY TO, CO
ROBIMY
Każdy z nas pracuje z pasją - nasi

uczniowie na praktykach, nauczyciele

w szkole.

ROBIMY WIĘCEJ NIŻ
TRZEBA
Organizujemy konferencje, spotkania

mające na celu zbliżenie absolwentów

z rynkiem pracodawców.



Szkoła Branżowa I Stopnia jest  

szansą na rynku pracy, na

dalsze kształcenie - na

przemyślaną ściężkę
zawodową. 



KREATYWNOŚĆ I
ŚWIETNA
ZABAWA 

Żadna praca nie jest nam straszna i

świetnie się przy tym bawimy.



Dążymy do tego, aby

dać jak najlepsze

widoki na przyszłość
naszym absolwentom. 

Co sprawia, że
jesteśmy

wyjątkowi?

Mamy wszystko co

trzeba, aby odnieść
sukcesn na rynku pracy

 

Jakość naszych

działań to nasz

priorytet. 

Dbamy o poczucie

bezpieczeństwa. 



Po prostu jesteśmy fachowcami.



BRANŻE, W
KTÓRYCH

KSZTAŁCIMY 
W tych branżach i zawodach mamy

nawiązaną współpracę z pracodawcami,

ale zawodów jest  w sumie ponad 90.



BRANŻA
ELEKTROENERGETYCZNA (ELE)

Elektryk, elektromechanik.

BRANŻA SPOŻYWCZA (SPC)

Cukiernik, piekarz.

BRANŻA ELKTRONICZNO -
MECHATRONICZNA (ELM)

 

Elektronik, mechatronik.

BRANŻA MECHANICZNA (MEC) 

Operator obrabiarek skrawających, ślusarz,

mechanik - monter maszyn i urządzeń. 

BRANŻA BUDOWLANA (BUD)

Dekarz, kominiarz, monter sieci i instalacji

sanitarnych, monter zabudowy i robót

wykończeniowych w budownictwie, murarz -

tynkarz. 

BRANŻA MOTORYZACYJNA
(MOT)

Elektromechanik pojazdów samochodowych,

mechanik pojazdów samochodowych,

mechanik motocyklowy, blacharz

samochodowy, lakiernik samochodowy. 



BRANŻA FRYZJERSKO -
KOSMETYCZNA (FRK)

Fryzjer.

BRANŻA DRZEWNO -
MEBLARSKA (DRM)

Stolarz, tapicer.

BRANŻA ROLNO -
HODOWLANA

 

Rolnik, mechanik - operator pojazdów i

maszyn rolniczych.

BRANŻA HANDLOWA (HAN) 

Sprzedawca.

BRANŻA
AUDIOWIZUALNA(AUD)

Fotograf.

BRANŻA HOTELARSKO -
GASTRONOMICZNO -

TURYSTYCZNA ( )

Kucharz, kelner.



KLASY
WIELOZAWODOWE

Oznacza to, że nie ma limitu

osób, które muszą być przyjęte

na praktykę w danym zawodzie. 

WIEDZA I  PRAKTYKA

System pracy to tydzień szkoły i

tydzień praktyk oraz raz w roku

4 - tygodniowy kurs. 

KARIERA

Szkoła Branżowa daje wiele

możliwości i żadnych nie

odbiera. 



WYBÓR SZKOŁY I
ZAWODU

To pierwszy krok  na nowej drodze

edukacujnej .
ZŁOŻENIE
DOKUMENTÓW

W tym okresie należy pobrać kartę
zgłoszenia i uzupełnioną złożyć w

sekretariacie szkoły.

I  NIEZAPOMNIANA
PRZYGODA I
DOŚWIADCZENIE

To czas by nauczyć się jak

najwięcej o zawodzie i zdobyć
doświadczenie.

PODPISANIE UMOWY

Wraz z rozpoczęciem roku

szkolnego należy podpisać umowę z

pracodawcą i jeden egzemplarz

umowy przynieść i zarejestrować w

szkole. 



Śledź nas na Facebooku
HTTPS : / /WWW.FACEBOOK.COM/BRAN%C5%BCOWA-

SZKO%C5%82A-I-STOPNIA-W-BUKU-
1667879623331261/ /  



AUTOR NIEZNANY

ZAPYTAJ SIEBIE CZY TO CO
DZIŚ ROBISZ, PRZYBLIŻA CIĘ
DO TEGO, GDZIE CHCESZ BYĆ

JUTRO?



ADELA PIERZYŃSKA

Sekretarz szkoły
OLGA MAZUREK -

LIPKA 

Kierownik szkolenia

praktycznego

KAROLINA WAWRZYNIAK

Dyrektor Branżowej Szkoły I

Stopnia w Buku 



ADRES E -  MAIL 

NUMER TELEFONU 

NASZ ADRES 

sekretariat@zspgbuk.pl 

61 830 10 01

Buk, ul. Dworcowa 44 



Wiedza - Praktyka -

Doświadczenie

Branżowa
Szkoła I Stopnia

w Buku


