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W naszej ofercie posiadamy klasy profilowane w 

kierunkach:

• Stolarz 

• Fryzjer 

• Sprzedawca 

• Mechanik pojazdów samochodowych

Oraz

• Klasy wielozawodowe (kształcenie w dowolnym 
zawodzie wybranym przez ucznia ).

!!! Nie ma limitu uczniów kształcących się w danym zawodzie !!!

Istnieje możliwość profilowania klas w innych zawodach w 

zależności od ilości kandydatów na danym kierunku

(np. elektryk, kucharz, cukiernik).

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3



Przykładowe zawody mniej popularne, które może wybrać uczeń:

Złotnik jubiler Fotograf Kamieniarz

Kominiarz Introligator

Krawiec Zdun Ogrodnik

Koszykarz-plecionkarz

https://zawody.kwalifikacjezawodowe.info/s/3505/74627-Wybierz-zawod-dla-siebie/107537-Koszykarz-plecionkarz.htm?c2=573
https://zawody.kwalifikacjezawodowe.info/s/3505/74627-Wybierz-zawod-dla-siebie/107537-Koszykarz-plecionkarz.htm?c2=573




Zawody wprowadzone od roku 2018 do klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa branżowego:

Magazynier – logistyk

Mechanik motocyklowy

Monter stolarki budowlanej

Drukarz fleksograficzny

Drukarz offsetowy

Pomocnik obsługi hotelowej

Kelner (do tej pory na poziomie Technikum!)

Zmiana nazwy zawodów:
Wędliniarz – przetwórca mięsa

Introligator - Operator procesów introligatorskich 



Kształcimy w zawodach, które w prognozie na 

zapotrzebowanie pracowników w 2020 roku (badanie 

ekspertów przeprowadzone na zlecenie Urzędu Pracy 

w Kościerzynie), zostały zakwalifikowane do zawodów 

DEFICYTOWYCH w powiecie kościerskim, np:

Elektrycy i elektromechanicy Blacharze i lakiernicy samochodowi

Kucharze
Cieśle i stolarze 

budowlani
Fryzjerzy Murarze 

Cukiernicy Piekarze
Ciągle poszukiwani są ślusarze i 

sprzedawcy



Większość uczniów BSIs to młodociani pracownicy, 

którzy zawierają umowę o pracę z wybranym przez siebie 

pracodawcą.

Młodocianym pracownikiem może być osoba, która 

ukończyła 15 lat.

W przypadku zawodu FRYZJER istnieje możliwość 

realizacji zajęć praktycznych w warsztatach szkolnych 

(wówczas uczeń nie jest młodocianym pracownikiem).

Uczeń sam dokonuje wyboru pracodawcy. Jeśli napotka na problemy ze 

znalezieniem miejsca realizacji praktycznej nauki zawodu, może 

skorzystać z zestawienia jakie dla niego przygotowaliśmy, lub 

zadzwonić do nas – pomożemy!

DAWCY PRACY

file:///E:/Młodociany pracownik PIP.pdf
file:///E:/Dawcy Pracy.pdf


Aby po ukończeniu szkoły móc przystąpić do egzaminu 

(czeladniczego lub organizowanego przez OKE) i zdobyć 

zawód uczeń musi zrealizować 36 m-cy praktycznej nauki 

zawodu. Zatem nie ma możliwości przyjęcia ucznia do 

szkoły czy zmiany zawodu w trakcie roku szkolnego. 

Uczeń może natomiast w każdym czasie rozwiązać 
umowę o pracę i podpisać kolejną z innym pracodawcą 
(w tym samym zawodzie) – zgodnie z Kodeksem Pracy.

Młodocianemu pracownikowi przysługuje 
wynagrodzenie za pracę w wysokości: 

w klasie I - 246,58 zł, 
w klasie II – 295,90 zł, 
w klasie III – 345,21 zł 



Uczniowie/młodociani pracownicy przez dwa/trzy dni w tygodniu 

odbywają zajęcia w szkole, a przez dwa/trzy dni zajęcia 

praktyczne w zakładzie pracy/warsztatach.

W klasach sprofilowanych nauka przedmiotów zawodowych 

odbywa się w szkole.

W klasach wielozawodowych nauka przedmiotów zawodowych 

odbywa się na KURSACH dokształcania teoretycznego poza 

szkołą (ośrodkach kształcenia zawodowego). Koszty realizacji 

kursu pokrywa organ prowadzący. 

Czas trwania kursu: 4 tygodnie w każdym roku nauki 

(po 136 godzin)

Darmowy kurs prawa jazdy kat. B  w zawodzie 

mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik.



Po ukończeniu BSIs każdy absolwent może kontynuować naukę w 
Branżowej Szkole II stopnia, zdać maturę i uzyskać  tytuł TECHNIKA

Po ukończeniu nauki uczeń ma 3 LATA 

wliczone do STAŻU PRACY.



Nasza szkoła podpisała umowy partnerskie z 

największymi lokalnymi pracodawcami

Dzięki współpracy partnerskiej uczniowie zyskują:

Bezpłatne kursy i szkolenia specjalistyczne;
Stypendia dla najzdolniejszych uczniów 
(średnia co najmniej 4.0 i wysoka frekwencja);
Udział w konkursach zawodowych  z cennymi 
nagrodami;

Gwarancję zatrudnienia po ukończeniu  szkoły.



Mechanik 

pojazdów 

samochodowych

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL-bCkiKLgAhVHqaQKHcZTBBcQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.zss.olsztyn.pl%2Findex.php%2Fzajcia-sportowe%2F283-rozgrywki-w-pice-siatkowej.html&psig=AOvVaw1qw-Ocf49j6wF6HP35QL_S&ust=1549369222151238
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwieo66bjaLgAhWuwAIHHXpNB58QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.transport.repinski.pl%2Fflota&psig=AOvVaw1Crq2X2fNY9pzaYBfUsYPW&ust=1549370544770049


Zawody 

budowlane

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwit2oukiqLgAhVLr6QKHeqECaYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.zst.torun.pl%2Fmurarz-tynkarz&psig=AOvVaw04h2n5nsb-P1Pht1qbd54S&ust=1549369749843470
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5_prAiqLgAhWSM-wKHURyBisQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Foborniki.icech.pl%2Fwiadomosc%2Cegzaminy-czeladnicze-z-praktycznej-nauki-zawodu-w-rzemiosle-malarz-tapeciarz.html&psig=AOvVaw2qplkoF9fvstAREO52R_9-&ust=1549369818951122
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFi-vbiqLgAhWH-aQKHX2sAOMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fsosw1.szkoly.lodz.pl%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D131%3Amonter%26catid%3D47%3Azawody%26Itemid%3D11&psig=AOvVaw1_aJZjJpCdCtRzwv_s-HIa&ust=1549369872657807


Stolarz

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTwbSFi6LgAhXP3KQKHRUVDV8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ronkowski.pl%2Fupload%2FGPD_dodatek_3_2008.pdf&psig=AOvVaw293NEgqXfzLOf7dwJ_UV7O&ust=1549369955509480
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTwbSFi6LgAhXP3KQKHRUVDV8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ronkowski.pl%2Fupload%2FGPD_dodatek_3_2008.pdf&psig=AOvVaw293NEgqXfzLOf7dwJ_UV7O&ust=1549369955509480
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTroSai6LgAhVO3KQKHbWLC5QQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ronkowski.pl%2Fupload%2FGPD_dodatek_3_2008.pdf&psig=AOvVaw293NEgqXfzLOf7dwJ_UV7O&ust=1549369955509480
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQptKyi6LgAhVRMewKHfGvCRQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.drewno.pl%2Fartykuly%2F10448%2Civ-ogolnopolski-konkurs-sprawny-w-zawodzie-stolarz-i-technik-technologii-drewna.html&psig=AOvVaw1hhBlJKnVHjaZiLnjV3kDJ&ust=1549370049262440


Piekarz 

Cukiernik

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTwbSFi6LgAhXP3KQKHRUVDV8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ronkowski.pl%2Fupload%2FGPD_dodatek_3_2008.pdf&psig=AOvVaw293NEgqXfzLOf7dwJ_UV7O&ust=1549369955509480
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTwbSFi6LgAhXP3KQKHRUVDV8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ronkowski.pl%2Fupload%2FGPD_dodatek_3_2008.pdf&psig=AOvVaw293NEgqXfzLOf7dwJ_UV7O&ust=1549369955509480
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaydnai6LgAhXlMewKHYa0BBkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fmistrzbranzy.pl%2Fartykuly%2Fpokaz%2FWielkopolski-etap-Turnieju-na-Najlepszego-Ucznia-w-Zawodzie-Cukiernik-i-Piekarz-relacja-2301.html&psig=AOvVaw2UdvO_NwuYia0IUbrjsFBe&ust=1549370131137325
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiVyKvri6LgAhVQ-aQKHV9LAgkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.jarzebinski.pl%2Faktualnosci%2Fbranzowa-szkola-i-stopnia-w-koscierzynie%2Cpnews%2C162.html&psig=AOvVaw2mPcZ8G3KxyT69VClGe7ES&ust=1549370175281244


Pracownia przeznaczona  do nauki w zawodzie sprzedawca 

Jesteśmy  ośrodkiem egzaminacyjnym!
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Technik usług fryzjerskich- zawód ten pozwala na prowadzenie

kompleksowych usług doradztwa w dziedzinie stylizacji, strzyżeń i pielęgnacji

włosów.

W TRAKCIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ:

• wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;

• wykonywania zabiegów chemicznych (farbowanie, 

rozjaśnianie, trwała ondulacja, keratynowe prostowanie włosów);

• wykonywania strzyżenia;

• wykonywania stylizacji fryzur;

• doczepiania i przedłużania włosów.



MOŻLIWOŚCI  ZATRUDNIENIA

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik usług fryzjerskich może 

podejmować pracę w:

• salonach fryzjerskich,

• firmach kosmetyczno – fryzjerskich jako specjalista szkoleniowiec,

• jako fryzjer teatralny lub filmowy w teatrach, filharmoniach i operach oraz   

w wytwórniach filmowych i w telewizji,

• wizażysta, stylista fryzur

• może otworzyć własną działalność gospodarczą.



NASZA PRACOWNIA FRYZJERSKA!

W pracowni odbywają się zajęcia praktycznej nauki zawodu 

dla klas szkoły branżowej oraz technikum



Nasze uczennice odnoszą 

liczne sukcesy na konkursach 

fryzjerskich: 

„ Open Hair Cup ”

Rok 2019 konkurs ogólnopolski

III miejsce  zespołowo

Rok 2018 konkurs ogólnopolski

I miejsce indywidualnie

II miejsce  zespołowo

rok  2017

I miejsce indywidualnie

II miejsce  zespołowo

rok  2016

I miejsce indywidualnie

II miejsce zespołowo

rok  2015

II miejsce zespołowo

rok  2014

III miejsce indywidualnie

III miejsce zespołowo





Konkurs

„Złota szpilka ” 

Kartuzy

rok 2019

I miejsce

rok 2018 

I miejsce

rok 2017

I miejsce

II miejsce

rok 2016

I miejsce

III miejsce

rok 2015

I miejsce

II miejsce



Z życia szkoły - Konkursy

ABC 

Ubezpieczeń



Zawody sportowe 



Akcje charytatywne/wolontariat



Akcje charytatywne/wolontariat



Imprezy szkolne



Wycieczki



Współpraca ze środowiskiem lokalnym




