
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

Proponujemy wybór jednego z trzech zawodów: kucharz; mechanik pojazdów 
samochodowych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. 

!!! Szkoła kształci w systemie państwowym opartym na zajęciach praktycznych 
realizowanych we własnych warsztatach szkolnych. 

Szkoła posiada akredytację do przeprowadzania egzaminów dla wszystkich zawodów, które 
prowadzi. W związku z tym, każdy absolwent zdaje egzaminy na miejscu - w naszych ośrodkach 
egzaminacyjnych. 

Program kształcenia uzupełnia szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych - wycieczki tematyczne, 
międzynarodowe projekty wymiany, uczestnictwo w imprezach artystycznych, działalność w kołach 
zainteresowań, szkolnym chórze, drużynie ZHP, klubie PTTK, SKS w różnych dyscyplinach sportu, sekcjach 
sportowych (samoobrony, strzelectwa, narciarstwa biegowego, kajakarstwa) i in. Ponadto, w ramach 

wychowania fizycznego uczniowie klas pierwszych mogą uczestniczyć w zajęciach nauki pływania na krytym 
basenie usytuowanym tuż przy szkole. 

Kucharz  

Szkoła posiada własne warsztaty gastronomiczne oraz salę obsługi 
konsumenta, w których realizowane są zajęcia praktyczne na wysokim poziomie. 

Typowymi miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty 

gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede 
wszystkim bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale, szkoły, 

przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy. Kucharz może być 

zatrudniony również w restauracjach, kawiarniach, w hotelowych zakładach gastronomicznych,  
w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych. Może również 
prowadzić własną firmę gastronomiczną czy cateringową.  

Absolwent może kontynuować naukę w liceum dla dorosłych i kończąc równolegle kursy 
kwalifikacyjne zdobyć zawody techniczne, np.: kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych bądź 
technik technologii żywności. 

Mechanik pojazdów samochodowych  

!!! W programie nauczania - bezpłatna nauka jazdy na kat. B. 

Szkoła posiada własne bardzo dobrze wyposażone warsztaty,  
w których realizowane są dla tego zawodu zajęcia praktyczne  
na wysokim poziomie z wykorzystaniem informatycznych systemów 

diagnostyki pojazdów.  
Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią 

absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w: stacjach obsługi pojazdów samochodowych; zakładach 

produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych; stacjach kontroli pojazdów; salonach sprzedaży 
pojazdów samochodowych; przedsiębiorstwach transportu samochodowego; instytucjach zajmujących się 
obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami. Absolwent może także prowadzić własną działalność 
gospodarczą. 

Absolwent może zaliczyć dodatkowy kurs kwalifikacyjny i zdobyć zawód elektromechanika pojazdów 
samochodowych. Może też kontynuować naukę w liceum dla dorosłych i kończąc równolegle kursy 
kwalifikacyjne zdobyć zawody techniczne, np.: technik pojazdów samochodowych. 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie   

Szkoła posiada własne bardzo dobrze wyposażone warsztaty, w których 
realizowane są dla tego zawodu zajęcia praktyczne na wysokim poziomie  
z wykorzystaniem działów: suchej zabudowy, robót malarsko - tapeciarskich  

i okładzinowych oraz robót posadzkarskich.  
Celem kształcenia w zawodzie: monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie jest przygotowanie do wykonywania 
budowlanych prac wykończeniowych i remontowych. W tym: montażu suchej 

zabudowy ścian, stropów i poddaszy; robót malarsko - tapeciarskich; układania 
parkietów i wykładzin ceramicznych oraz glazury. 

Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach robotniczych przy 
wykonywaniu robót wykończeniowych, prowadzonych przez różne firmy 

usługowe, ale mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą.  
Absolwent może zaliczyć dodatkowy kurs kwalifikacyjny i zdobyć pokrewny robotniczy zawód. Może 

też kontynuować naukę w liceum dla dorosłych i kończąc równolegle kursy kwalifikacyjne zdobyć zawody 
techniczne, np.: technika budownictwa. 


