
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

- KLASA WIELOZAWODOWA 
(MŁODOCIANI PRACOWNICY) 

(3 - LETNIA) 
 

 

 
W klasie wielozawodowej uczeń wybiera zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Skupia ona 

uczniów uczących się w różnych zawodach, np. fryzjer, elektryk, stolarz, mechanik pojazdów 

samochodowych, fotograf, sprzedawca, tapicer, rolnik. 

 

Uczniowie w szkole zdobywają jedynie wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących (w klasie 

pierwszej 3 dni w tygodniu, natomiast w klasie drugiej i trzeciej 2 dni).  

Zajęcia praktyczne odbywają się w wybranym przez ucznia zakładzie pracy po zawarciu umowy 

o pracę (w klasie pierwszej 2 dni w tygodniu, natomiast w klasie drugiej i trzeciej 3 dni). Wiedzę 

teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na obowiązkowych 4-tygodniowych kursach, 

które zazwyczaj odbywają się w innych miastach. Są na nie kierowani przez szkołę. 

 

Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego 

w Szczytnie 



 

WAŻNE: 

• Uczeń we własnym zakresie znajduje pracodawcę, u którego będzie odbywał zajęcia 

praktyczne. 

• Uczeń podpisuje umowę o pracę z wybranym pracodawcą w 3 egzemplarzach. Jeden 

egzemplarz dostarcza do szkoły w trakcie procesu rekrutacji. 

• Uczeń klasy wielozawodowej jest młodocianym pracownikiem i obowiązują go przepisy 

Kodeksu pracy. W dni wolne od nauki (np. ferie) jest zobowiązany do uczęszczania 

na zajęcia praktyczne. W pozostałe dni wolne od zajęć szkolnych uczeń również może być 

zobowiązany do odbywania praktyki u pracodawcy (zgodnie z ustaleniami z pracodawcą). 

• Ocena z zajęć praktycznych oraz ocena z teoretycznych przedmiotów zawodowych 

wpisywana jest na świadectwie szkolnym i konieczna jest do otrzymania promocji 

do następnej klasy. 

• Szkoła kieruje kandydata do klasy wielozawodowej na obowiązkowe, bezpłatne badania 

lekarskie do wskazanego gabinetu lekarskiego.  

Pracodawca zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Kodeksu pracy również kieruje 

na badania lekarskie.  

Powyższe dwa badania lekarskie są niezależne od siebie. 

 

 

Kontynuacja nauki: 

Po ukończeniu edukacji w naszej szkole możesz kontynuować edukację w Branżowej Szkole II 

Stopnia, w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub w liceum ogólnokształcącym 

dla dorosłych. 

 

 

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia możesz pracować w zakładach 

pracy zgodnie z wyuczonym zawodem. 

Możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą. 

 

 

Zapraszamy do nas !!! 


