
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 

 

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 z tablicami interaktywnymi, pracownie gastronomiczne, 

przedmiotowe, salę komputerową, bibliotekę szkolną, siłownię, pracownię ceramiczną, salę 

muzykoterapii, 

· wycieczki dydaktyczne, 

· stałą opiekę higienistki szkolnej, 

· wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, 

· stołówkę i świetlicę 

 

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, w tym: trening EEG Biofeedback, terapia metodą Tomatisa, socjoterapia, 

psychoedukacja, terapia metodą Warnkego. 

 

To, co nas wyróżnia: 

· ceremoniał i wypracowane tradycje: patron, logo ,hymn, sztandar, system nagradzania Odznaki 

Korczakowskie, zwyczaj ślubowania uczniów szkoły branżowej, 

· aktywnie działający Samorząd Uczniowski, 

· gazetka szkolna „ Uśmiech szkoły” redagowana przez uczniów, 

· okresowy informator dla rodziców, 

· wsparcie Stowarzyszenia „ Razem” działającego na rzecz pomocy uczniom. 

 

Szkoła kształci uczniów w zawodzie kucharza, którzy: 

· praktyczną naukę zawodu realizują w warsztatach szkolnych lub w wybranych zakładach 

gastronomicznych 

· kwalifikacje zawodowe uzyskują po zdaniu egzaminu OKE lub 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. 

Nasi nauczyciele zawodu posiadają uprawnienia egzaminatorów, co pomaga właściwie przygotować uczniów 

do egzaminów. 

 

 
 

Organizacja nauki 

· Uczniowie podczas trzech dni w szkole realizują przedmioty kształcenia ogólnego i zawodowego 

teoretycznego. Podczas pozostałych dwóch dni odbywają zajęcia praktyczne. 

 

 



 

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), 

· kopię zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty, 

· kopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej, 

· zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, 

· wypełniony przez rodziców wniosek do Starosty Pszczyńskiego o skierowanie ucznia do ZS nr 3 – tylko 

uczniowie przyjmowani spoza powiatu pszczyńskiego, 

· kartę zdrowia i szczepień (dotyczy uczniów, którzy dotychczas nie uczyli się w ZS nr 3), 

· kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

 

Kandydaci mogą zostać poproszeni o przedłożenie dotychczasowego indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego jeśli dotychczasowa edukacja uwzględniała orzeczenie poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 


