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W branżowej szkole I stopnia kształcenie odbywa się w 3 - letnim cyklu 

nauki w zawodach jednokwlifikacyjnych: 

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 

- oddziały wielozawodowe w zawodach: elektryk, elektromechanik, 

mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, 

elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, dekarz, murarz-

tynkarz, stolarz, krawiec, fryzjer, piekarz, cukiernik, kucharz, sprzedawca, 

monter sieci i instalacji sanitarnych. (wymagane skierowanie od 

pracodawcy)  

 

 O przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia mogą ubiegać absolwenci 

szkoły podstawowej. 

 Kształcenie w branżowej szkole I stopnia odbywa się w dwóch 

obszarach: kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego opartego na 

realizacji podstaw programowych kształcenia w danym zawodzie.  

Szkoła realizuje kształcenie zawodowe w oparciu o współpracę 

z pracodawcami, a praktyczna nauka zawodu odbywa się w jak największym 

wymiarze w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawców, w centrach 

kształcenia zawodowego (na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą 

a daną jednostką), warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i placówkach 

kształcenia ustawicznego. Szkoła zapewnia dostęp do pomieszczeń 

dydaktycznych z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice 

stosowanej w zawodzie, zapewnia osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia 

określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie oraz umożliwia 

przygotowanie ucznia do wykonywania zadań zawodowych. 

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające 

rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze 

szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, 

możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 

oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. 

 

Branżowa szkoła przygotowuje do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego 

funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły posiada 

pełne kwalifikacje zawodowe oraz jest przygotowany do uzyskania niezbędnych 

uprawnień zawodowych. 

 

Po zakończeniu nauki młodzież otrzymuje świadectwo ukończenia 

branżowej szkoły I stopnia. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

uczniowie zdają przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Ośrodkach 



Egzaminacyjnych lub Izbie Rzemieślniczej w Lublinie. Szkoła posiada ośrodki 

egzaminacyjne w zawodach: sprzedawca, elektromechanik, murarz-tynkarz, 

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Po zdaniu 

egzaminu absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. 

Dyplom zawiera szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych 

przez posiadacza dyplomu zawodowego ze wskazaniem zawodów, do których 

wykonywania jest uprawniony. Wszyscy posiadacze dyplomu otrzymują do 

niego suplementy w języku polskim i angielskim. 

 

 Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwia: 

1) uzyskanie wykształcenia ogólnego i potwierdzenia kwalifikacji dla 

danego zawodu, do którego szkoła przygotowuje 

2) dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia lub liceum 

ogólnokształcącym dla dorosłych 

3) podjęcie pracy w różnych gałęziach gospodarki narodowej  

4) prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

 

 

Nauka w klasie wielozawodowej 

Młodzież uczęszczając do klasy wielozawodowej w szkole uczy się 

przedmiotów ogólnokształcących. Przedmiotów teoretycznych zawodowych 

odpowiednich dla swojego zawodu w klasie I, II i III młodzież uczy się na 

kursach dokształcających, które trwają po 4 tygodnie w każdej klasie. Na kursy 

dokształcające młodzież jest kierowana, w zależności od zawodu do różnych 

miast, w których są ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego są to 

m.in. Puławy, Trawniki, Świdnik, Lublin, Ostrów Lubelski, Ryki, Chełm. Po 

ukończeniu nauki młodzież ucząca się w zawodach, które nie są zaliczane do 

rzemieślniczych przystępuje do egzaminu zewnętrznego (przed Okręgową 

Komisją Egzaminacyjną) potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskując 

dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom zawiera szczegółowy 

opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu 

zawodowego ze wskazaniem zawodów, do których wykonywania jest 

uprawniony. Wszyscy posiadacze określonego dyplomu otrzymują do niego 

suplementy w języku polskim i angielskim. Młodzież ucząca się zawodów 

rzemieślniczych, przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika, 

przeprowadzonego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, który jest 

formą oceny poziomu wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu 

rzemieślniczego. Po zdaniu egzaminu uczeń uzyskuje tytuł czeladnika 

w danym zawodzie. 

 


