
 

 

 

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

3-LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

 
 

 

Nazwa zawodu 

symbol cyfrowy 
Języki obce Przedmioty punktowane 

Kucharz 

512001 

angielski 

lub niemiecki 

język polski 

matematyka 

język obcy 

biologia 

Elektryk 

741103 

angielski 

lub niemiecki 

język polski 

matematyka 

język obcy 

fizyka 

Wielozawodowe 
angielski 

lub niemiecki 

język polski 

matematyka 

język obcy 

wiedza o społeczeństwie 

 

 

Wymagane dokumenty: 

- wypełniony formularz podania, 

- 2 zdjęcia o wymiarach 30 mm x 42 mm, 

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

- zaświadczenie o wynikach egzaminu OKE. 

 

Formularz w wersji on-line jest dostępny na stronie rekrutacji. 

Należy go wyświetlić, wypełnić i wysłać. 

 

Branżowa szkoła I stopnia prowadzi kształcenie w 2 zawodach: elektryk i kucharz oraz 

prowadzi oddziały wielozawodowe dla młodocianych pracowników, w których każdy może 

uczyć się wybranego przez siebie zawodu. W zawodach: kucharz oraz elektryk szkoła 

zapewnia praktyczną naukę zawodu na terenie szkoły. W pozostałych zawodach należy 

podpisać z pracodawcą umowę o pracę w celu nauki zawodu. 

 

  



 

 

 

Szkoła posiada odpowiednią do współczesnych wymagań kształcenia zawodowego bazę 

dydaktyczną: nowoczesne, doskonale wyposażone pracownie elektryczne, mechatroniczne, 

logistyczne, gastronomiczne, pracownie multimedialne językowe, 6 pracowni 

informatycznych, kompleks boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią oraz nowoczesne 

warsztaty. W szkole prowadzone są następujące koła zainteresowań: sportowe, teatralne, 

matematyczne, ekonomiczne, młodych księgowych, informatyczne, dietetyczne, barmańskie, 

przedsiębiorczości, języka niemieckiego, języka polskiego, księgowych, ekologiczne, edukacji 

europejskiej, historyczne, dodatkowo nauka języka rosyjskiego. W ramach realizowanego w 

szkle projektu uczniowie mogą odbywać staże oraz zdobywać dodatkowe kwalifikacje 

rynkowe: kurs prawa jazdy kat. B, kurs operatora wózków jezdnych, kurs spawacza, 

sommelierski, baristyczny, uprawnienia elektryczne do 1 kV, programowanie obrabiarek 

CNC, programowanie sterowników PLC, spawanie światłowodów, grafika 2D i 3D i wiele 

innych.  

 

Szkoła szczyci się tytułami „Mecenasa Ekologii”, "Szkoły Globalnej", "Szkoły Odkrywców 

Talentów", Odznaką Honorową "Za zasługi dla Województwa Lubuskiego", złotą odznaką 

"Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce". Współpracujemy ze 

Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, Uniwersytetem 

Zielonogórskim  oraz  z przedsiębiorcami z terenu naszego województwa, m.in. MB 

Pneumatyka, Rockwool Polska, Nestle, Ikea, E-obuwie. Dzięki nawiązanej współpracy 

z uczelniami, stowarzyszeniami oraz prężnie rozwijającymi się firmami młodzież ucząca się 

w wybranym zawodzie ma możliwość korzystania z bazy dydaktycznej uczelni wyższych oraz 

uczestniczenia w praktykach i stażach. 

 

Uczniowie szkoły mogą mieszkać w internacie. Do dyspozycji młodzieży jest boisko do 

siatkówki (w bliskim otoczeniu) oraz miejsce do grillowania. Mieszkańcy internatu mają 

możliwość korzystania ze smacznych, domowych posiłków zapewnianych przez firmę 

cateringową. 

 

 


