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BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
 

Nasza szkoła z powodzeniem nadąża za szybkimi zmianami otaczającej rzeczywistości.  
Swoim uczniom ma do zaproponowania dobrą bazę dydaktyczną, przygotowaną  

i wykształconą kadrę pedagogiczną, życzliwych wychowawców i nauczycieli. 
 
Zapewniamy: 

 3 lata nauki zawodu realizowanej zgodnie z podstawą programową szkół ogólnodostępnych, 
 zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne terapie,  
 odpowiednio dobrane do potrzeb i możliwości ucznia metody pracy dydaktyczno- 

wychowawczej,  
 życzliwą atmosferę oraz wsparcie pedagogiczno-psychologiczne, 
 doskonale wyposażone sale lekcyjne, pracownie, salę komputerową, centrum multimedialne, 

bibliotekę szkolną, siłownię,  
 wycieczki dydaktyczne : do kina, muzeów , zabytków ziemi śląskiej, 
 stałą opiekę higienistki szkolnej, 
 wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. 
 

Nasze atuty: 
 małe oddziały klasowe, 
 indywidualne podejście do ucznia, 
 dodatkowe 10 godzin zajęć rewalidacyjnych na każdy zespół klasowy, 
 bogata oferta zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych, zgodnie ze wskazaniami zawartymi 

w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na podstawie diagnozy pedagogicznej 
zespołu nauczycieli pracujących  z uczniem:  trening EEG Biofeedback, terapia metodą 
Tomatisa, socjoterapia, psychoedukacja, terapia metodą  Warnkego, terapia integracji 
sensorycznej SI. 

 
 
 



 
 
Szkoła posiada: 

 Ceremoniał i wypracowane tradycje: patrona, logo ,hymn, sztandar, system nagradzania 
Odznakami Korczakowskimi, zwyczaj ślubowania uczniów szkoły zawodowej, 

 gazetkę szkolną „ Uśmiech szkoły” redagowaną przez uczniów, 
 informator dla rodziców, 
 wsparcie Stowarzyszenia „ Razem” działającego na rzecz pomocy uczniom. 

 
Szkoła kształci uczniów w zawodach: kucharz i monter zabudowy robót wykończeniowych 

 w budownictwie. 
 

Kucharz:  
 praktyczną naukę zawodu realizuje w warsztatach szkolnych, 
 kwalifikacje zawodowe uzyskuje po zdaniu egzaminu OKE.      

 

 
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: 

 praktyczną naukę zawodu realizuje w zakładach rzemieślniczych branży remontowo - 
budowlanej, po podpisaniu indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, 

 kwalifikacje zawodowe uzyskuje po zdaniu egzaminu czeladniczego przed komisją Izby 
Rzemieślniczej. 

 
 



 Uczniami opiekuje się nauczyciel-opiekun praktycznej nauki zawodu. Sprawuje on kontrolę nad 
prawidłowym przebiegiem współpracy pomiędzy szkołą i zakładem pracy w procesie kształcenia 
zawodowego ucznia. Okres pracy młodocianego pracownika wliczany jest do stażu pracy . 

 
Szkoła uzyskuje zadowalające wyniki zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe (egzaminy i kwalifikacje takie same jak w szkołach ogólnodostępnych).  

Absolwenci naszej szkoły mają dobre perspektywy zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. 

Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia składają następujące dokumenty :  

 podanie do Dyrektora ZS nr 3 im.  Janusza Korczaka, 
 dwie podpisane fotografie (imię nazwisko, data urodzenia, dokładny adres), 
 zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego, 
 aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,  
 zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, 
 wypełniony przez rodziców wniosek do Starosty Pszczyńskiego o skierowanie ucznia do 

ZS nr 3, 
 kartę zdrowia i szczepień (dotyczy uczniów, którzy dotychczas nie uczyli się w ZS nr 3), 
 opinię nauczyciela - wychowawcy o zachowaniu absolwenta gimnazjum. 

 
 


