
 

 

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2 

 

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 2  

 

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

  

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. 

Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zawodowe teoretyczne w szkole, a kształcenie zawodowe 

praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się w firmach i zakładach. 

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji, absolwent 

uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze 

branżowe. 

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli 

kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia. 

 

Ponadto, absolwent Branżowej Szkoły II Stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie 

mógł przystąpić do matury. 

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II 

Stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 

 

Mechanik-monter maszyn i urządzeń  

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń. 

W zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń   może odbywać się w branżowej szkole I stopnia 

w ramach tzw. klasy wielozawodowej (nauka trwa trzy lata). Wszystkie osoby kształcące się w tym  

zawodzie są pracownikami młodocianymi realizującymi zajęcia praktyczne w podmiotach 

zewnętrznych. Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w ZSP nr 2, natomiast przedmioty 

zawodowe teoretyczne prowadzą ośrodki zewnętrzne w ramach miesięcznych turnusów 

dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych. 



Zawód mechanik-monter maszyn i urządzeń  jest ciekawą propozycją dla osób zainteresowanych 

techniką i mechaniką, ze zdolnościami manualnymi, mających umiejętności tworzenia od podstaw 

do samego końca skomplikowanych technicznie przedmiotów, mających wyobraźnię przestrzenną, 

potrafiących działać zadaniowo, samodzielnie i zespołowo. Absolwent szkoły kształcącej w tym 

zawodzie jest przygotowany do wykonywania następujących głównych zadań zawodowych: 

• dokonywania montażu maszyn i urządzeń; 

• obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń; 

• instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń. 

Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje prace konserwacyjne, diagnostyczne i naprawcze 

mające na celu prawidłową i bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń. Podstawowym zadaniem 

mechanika maszyn i urządzeń do obróbki metali jest zapewnienie utrzymania w pełnej sprawności 

eksploatacyjnej parku maszynowego w zakładzie. W związku z tym wykonuje zaplanowane 

przeglądy, konserwacje maszyn i urządzeń w określonym czasie. Na bieżąco analizuje stan 

techniczny maszyn i urządzeń. W przypadku wystąpienia awarii maszyny lub urządzenia 

diagnozuje i określa zakres naprawy. Wykonuje prace demontażowe, weryfikuje stan techniczny 

części, podzespołów lub zespołów, selekcjonuje części, ustala technologię naprawy uszkodzonych 

elementów, a następnie montuje. Podczas naprawy korzysta z narzędzi, uchwytów i przyrządów 

montażowych oraz przyrządów dostosowanych do prac naprawczych. Korzysta również                  

z dokumentacji techniczno-ruchowych producenta maszyn. W związku z tym powinien posiadać 

podstawową umiejętność czytania rysunku technicznego oraz schematów załączonych do 

dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny lub urządzenia. Wykonując operacje naprawcze, może 

pracować na stanowisku monterskim, posługując się narzędziami do obróbki ręcznej lub na 

maszynach skrawających, stosując narzędzia skrawające. Po wykonaniu naprawy lub 

zainstalowaniu nowej obrabiarki na stanowisku pracy testuje maszynę lub urządzenie, utrzymując 

parametry zalecane przez producenta. W zależności od zakresu prac naprawczych operacje 

demontażu i montażu maszyny lub urządzenia wykonuje się na stanowisku pracy maszyny lub       

w wyspecjalizowanej komórce zakładu. 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń po 

potwierdzeniu kwalifikacji  MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń może uzyskać dyplom 

zawodowy technika mechanika (kwalifikacja MEC.03 oraz MEC.09), lub technika spawalnictwa 

(kwalifikacja MEC.03 oraz MEC.10) 

 



Magazynier-logistyk 

SPL.01  Obsługa magazynów 

Magazynier - logistyk - to osoba zatrudniona w celu prowadzenia magazynu, która wykonuje lub 

nadzoruje czynności związane działalnością takiego miejsca; przyjmuje, przechowuje i wydaje 

produkty, materiały i surowce. 

Magazynier może pracować w magazynie handlowym bądź przemysłowym. Do jego zadań należy 

kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego, rozmieszczanie towarów                

w magazynie, dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru. Magazynier musi dbać o towar, 

który znajduje się pod jego opieką i chronić go przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, 

zepsuciem i zniszczeniem. Powinien także pilnować terminów przechowywania i utrzymywać 

czystość w pomieszczeniach magazynowych. 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: SPL.01  Obsługa magazynów 

Absolwent tego kierunku kształcenia może dodatkowo uzyskać kwalifikację SPL.04 Organizacja 

transportu i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk, jeżeli 

uzyska wykształcenie średnie lub średnie branżowe w Szkole Branżowej II Stopnia.                                                                                                                          

Absolwent kończący Szkołę Branżową I Stopnia w zawodnie  magazynier – logistyk  jest 

przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie : 

• przyjmowania i wydawania towarów z magazynu, 

• przechowywania towarów, 

• ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie, 

• prowadzenia dokumentacji magazynowej. 

Magazynier znajdzie zatrudnienie w firmach: 

• logistycznych, 

• przewozowych, 

• spedycyjnych, 

• oraz magazynach, składach materiałów czy obiektach magazynowych. 

Zawód magazynier - logistyk daje bardzo duże możliwości zatrudnienia na lokalnym i regionalnym 

rynku pracy. Wykwalifikowani pracownicy w tym zawodzie są bardzo poszukiwani przez 

pracodawców. 

 

 



Klasy wielozawodowa  

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2, oferuje szeroką gamę zawodów: 

• mechanik pojazdów samochodowych; 

• monter maszyn i urządzeń;  

• magazynier-logistyk; 

• sprzedawca; 

• fryzjer; 

• cukiernik; 

• piekarz; 

• pracownik obsługi hotelowej; 

• elektryk; 

• elektromechanik pojazdów samochodowych; 

• blacharz samochodowy; 

• lakiernik samochodowy; 

•  krawiec; 

•  kucharz; 

• ślusarz 

•  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

• murarz – tynkarz 

 

Zawodu uczeń uczy się na zajęciach praktycznych (dwa dni w tygodniu) oraz kursach zawodowych. 

Szkoła oferuje pomoc w znalezieniu firmy, przedsiębiorstwa, gdzie uczeń będzie odbywał zajęcia 

praktyczne. 

Współpraca szkoły z lokalnymi przedsiębiorcami i zakładami pracy jest szansą na przyszłe 

zatrudnienie. 

Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia uczeń może podjąć naukę Szkole Branżowej II Stopnia, 

zdać egzamin i uzyskać tytuł Technika, może zdawać również maturę! 

 

Szkoła Branżowa I Stopnia + Szkoła Branżowa II Stopnia = TECHNIKUM 



 

Zasady rekrutacji: 

 

1. O przyjęciu kandydata do jednej z klas pierwszych Szkoły Branżowej I Stopnia,  decyduje suma 

punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

Jej składnikami są łącznie punkty uzyskane:  

 

a) w wyniku egzaminu ósmoklasisty:  

 

 
Wynik  

w %  

Punkty w  

postępowaniu 

rekrutacyjnym  

Max. liczba  

punktów  

język polski   100%   X 0,35 = 35 pkt   100   

matematyka   100%   X 0,35 = 35 pkt   

język obcy nowożytny    100%   X 0,3 = 30 pkt   

 

 

b) z przeliczenia ocen odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie       

z poniższą tabelą:  

 

Lp. Zawód  
Przedmioty 

punktowane  

Przelicznik ocen na 

punkty  

 Max liczba 

punktów 

1.  

Klasa 

wielozawodowa 

 

j. polski, 

matematyka,    

informatyka, technika 

  celująca  18 pkt  

bardzo dobra  17 

pkt dobra   14 pkt 

dostateczna    8 pkt  

dopuszczająca  2 

pkt  

72 pkt   

 

 

 

 

 

2.  
Magazynier -

logistyk 

j. polski, matematyka,    

informatyka, technika 



 
Mechanik monter 

maszyn i urządzeń 

j. polski, matematyka,    

informatyka, technika 

 

 

    

 

    c) za świadectwo z wyróżnieniem i aktywność społeczną odnotowaną na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej:  

 

 
Punkty  

Max liczba   

punktów  

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem   7 pkt   

10 pkt   aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub 

środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu   
3 pkt   

 

d) za osiągnięcia w konkursach i zawodach ujętych w wykazie Śląskiego Kuratora Oświaty 

wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  max 18 pkt.   

      Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata wynosi 200.  

 

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty  z uwagi 

na przyczyny losowe lub zdrowotne, przelicza się na punkty oceny z poszczególnych przedmiotów, 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  

 

Lp.   Przedmiot  Przelicznik ocen na punkty  

Liczba  

punktó

w  

Max  

liczba  

punktó

w  

1.   język polski   

celująca    - 35 pkt                                     

bardzo dobra    - 30 pkt                                     

dobra     - 25 pkt                                     

dostateczna      - 15 pkt                                     

dopuszczająca - 10 pkt                                 

 

 

  35 pkt   

 

 



2.   matematyka   

celująca    - 35 pkt                                     

bardzo dobra   - 30 pkt                                     

dobra     - 25 pkt                                     

dostateczna      - 15 pkt                                     

dopuszczająca - 10 pkt                                 

 

 

  35 pkt   

 

4.   
język obcy 

nowożytny   

celująca    - 30 pkt                                     

bardzo dobra   -25 pkt                                     

dobra              - 20 pkt                                     

dostateczna     - 10 pkt                                       

dopuszczająca  - 5 pkt                                       

 

 

  30 pkt   

 

 

 

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego 

egzaminem ósmoklasisty z uwagi na przyczyny losowe lub zdrowotne, przelicza się na punkty 

oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z danego przedmiotu, z którego 

przeprowadzany jest egzamin oraz którego dotyczy zwolnienie, tak jak w punkcie 5.  

4. Uczniowie będą przyjmowani do wybranego oddziału technikum w kolejności zgodnej  z sumą 

punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.  

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów                

z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia  ze względu 

na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno  - pedagogicznej,         

w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego albo jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami 

na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:  

    1)wielodzietność rodziny kandydata;  

    2)niepełnosprawność kandydata;  

3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  

    4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  

    5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

    6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  

    7)objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

Przy tym, kryteria te mają jednakową wartość.  


