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BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – PODSTAWOWE INFORMACJE 

Branżowa Szkoła I st. to szkoła ponadgimnazjalna w której nauka trwa trzy lata. Głównym 

zadaniem szkoły branżowej I st. jest przygotowanie ucznia do wykonywania wybranego zawodu. 

Ukończenie szkoły branżowej I st. umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe w danym zawodzie. Szkoła ta jest dobrym wyborem dla tych uczniów, którzy są 

zainteresowani dużą liczbą zajęć praktycznych w celu nabycia odpowiednich kompetencji 

zawodowych potrzebnych do wykonywania wybranego zawodu. Praktyczna nauka zawodu 

odbywa się u pracodawcy, lub w warsztatach szkolnych – jeżeli szkoła takie prowadzi dla 

określonego zawodu. 

 Nauka w szkole branżowej I st. trwa 3 lata. 

 Uczeń wybiera zawód z oferty szkoły ponadgimnazjalnej. 

 W każdym zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację. 

 W trakcie nauki uczeń zdaje egzamin zawodowy z wyodrębnionej kwalifikacji.  

 Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu, absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe. 

 Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy lub w warsztatach szkolnych. 

 W branżowej szkole I st. wyodrębnia się klasy sprofilowane i klasy wielozawodowe.  

 Klasy sprofilowane złożone są z uczniów kształcących się w jednym określonym 

zawodzie, gdzie teoretyczne zajęcia zawodowe odbywają się w szkole i prowadzone 

są przez nauczycieli tej szkoły zgodnie z rocznym planem nauczania. 

 Klasy wielozawodowe złożone są z uczniów kształcących się w różnych zawodach, 

gdzie teoretyczne zajęcia zawodowe odbywają się w ośrodkach dokształcania 

i doskonalenia zawodowego, zazwyczaj przez 1 miesiąc w ciągu roku szkolnego. 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH OFERUJE KSZTAŁCENIE NA POZIOMIE BRANŻOWEJ SZKOŁY I ST.  
W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH: 

1. Oddziały sprofilowane: 

 Mechanik pojazdów samochodowych 

 Elektryk 

 Ślusarz 

 Stolarz 

 Fryzjer 

 

2. Oddziały  wielozawodowe: 

Popularne zawody: elektromechanik; blacharz samochodowy; lakiernik samochodowy; 

murarz – tynkarz; dekarz; monter zabudowy i robót wykończeniowych; monter sieci, 

instalacji i urządzeń sanitarnych; kamieniarz; tapicer; krawiec; piekarz; cukiernik; 

kucharz; sprzedawca; wędliniarz i inne zawody. 
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PLANOWANIE ŚCIEŻKI KARIERY 

Absolwent Branżowej Szkoły I st. może podjąć pracę w swoim zawodzie, lub kontynuować naukę 

i uzupełnić wykształcenie średnie np. w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Można również 

zdobywać kolejne kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych, a po zdaniu 

egzaminu potwierdzającego daną kwalifikacje otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu 

dodatkowych kwalifikacji. Absolwent szkoły branżowej może też uzyskać tytuł technika, 

uzupełniając brakujące kwalifikacje zawodowe, oraz uzupełniając poziom wykształcenia 

ogólnego w liceum ogólnokształcących dla dorosłych. Po spełnieniu tych warunków absolwent 

otrzymuje tytuł technika, a po zdaniu matury może kontynuować naukę na studiach wyższych. 

 

 

Źródło: www.ksztalceniemodulowe-koweziu.pl. 

INFORMACJE O KWALIFIKACJACH 

W każdym zawodzie wyodrębniono grupy umiejętności, które nazwano kwalifikacjami. 

Kwalifikacje te zostały szczegółowo opisane w podstawie programowej kształcenia w zawodach 

jako zestaw wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych do 

wykonywania określonych zadań zawodowych.  Wśród zawodów wyodrębniono po jednej 

kwalifikacji, np.:  

W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych wyróżniono kwalifikację: 

 MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

W zawodzie elektryk wyróżniono kwalifikację: 

 EE.05  Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 
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Symbole: EE.05, MG.18 oznaczają obszar kształcenia (EE – obszar elektryczno – elektroniczny, 

MG – obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy) i numer kwalifikacji w danym obszarze.  

Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie elektryk jest 

ukończenie szkoły i zdanie egzaminu z kwalifikacji EE.05. Każdy z egzaminów składa się z części 

pisemnej i części praktycznej. 

Uwzględniając Polską Klasyfikację Działalności (PKD), wyodrębniono następujące obszary 

kształcenia: 

1) administracyjno-usługowy (AU); 

2) budowlany (BD); 

3) elektryczno-elektroniczny (EE); 

4) mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG); 

5) rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL); 

6) turystyczno-gastronomiczny (TG); 

7) medyczno-społeczny (MS); 

8) artystyczny (ST) 


