
REKRUTACJA 

DO SZKOŁY



Z impetem do szkoły – Dziewczyny na traktory

• https://youtu.be/ftAngYJizW8

https://youtu.be/ftAngYJizW8


Wybór szkoły - WAŻNA DECYZJA!!!



Podjęcie nauki – krok po kroku…

• Wybierz zawód, który Cię interesuje

• Upewnij się, że nie ma przeszkód/ przeciwskazań zdrowotnych do nauki 

zawodu 

• Znajdź pracodawcę

• Wypełnij kartę zgłoszenia do szkoły (razem z potwierdzeniem od 

pracodawcy)

• Złóż zgłoszenie do szkoły – im szybciej, tym lepiej!



Terminarz rekrutacji

• od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

• od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. do godz. 15:00 - dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły i

zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (oryginał)

• 20 lipca 2022 r. godz. 10:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych do szkoły

• od 20 lipca do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00 - dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia

szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone wcześniej oraz

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia

praktycznej nauki zawodu

• 2 sierpnia 2022 r. do godz. 13:00 - podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych

i nieprzyjętych do szkoły



Kształcenie w naszej szkole

• Uczymy w określonym zawodzie (kwalifikacji) w klasach wielobranżowych, 

obecnie w 27 zawodach

• Nauka zawodu odbywa się przez 3 lata

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 

zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą 

• Uczeń otrzymuje wynagrodzenie za pracę, zdobywa doświadczenie - staż pracy



Kształcenie w naszej szkole

• Uczymy  w systemie zmianowym: tydzień szkoła/ tydzień praktyki

• Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w szkole, a przedmioty zawodowe 

na kursach zawodowych (1 miesiąc w każdej klasie)

• Nauka kończy się uzyskaniem kwalifikacji – zawodu (po zdanym egzaminie 

absolwent otrzymuje dyplom)



„BAZA PRACODAWCÓW” – pomoc w znalezieniu pracodawcy

INFORMATOR dla kandydatów i uczniów z danymi lokalnych zakładów pracy



Zalety kształcenia zawodowego

• Dobre przygotowanie do startu zawodowego (łatwiejsze wejście na rynek pracy)

• Pierwsze doświadczenie zawodowe – staż pracy

• Wynagrodzenie za pracę (motywacja finansowa)

• Zdobycie doświadczenia u potencjalnego przyszłego pracodawcy

• Uzyskane kwalifikacje są honorowane w całej Europie

• Szansa na udaną przyszłość – łatwość zatrudnienia



Życie szkolne uchwycone w kadrze…





























Wybierz zawód – Dołącz do nas

szczegóły: www.zspgbuk.pl

ZAPRASZAMY ☺

http://www.zspgbuk.pl/



