KLASA WIELOZAWODOWA – Szkoła branżowa 1 stopnia (dawna zasadnicza
szkoła zawodowa)
1. Kształcenie w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, piekarz,
fryzjer, kucharz, wędliniarz, cukiernik, dekarz, elektromechanik pojazdów
samochodowych, lakiernik, stolarz, sprzedawca, monter instalacji i systemów
sanitarnych, krawiec
2. Informacje dodatkowe
Kształcenie w zawodach odbywa się w systemie dualnym w Branżowej Szkole
I stopnia (dawna Zasadnicza Szkoła Zawodowa). W tej klasie kształcenie
z przedmiotów zawodowych odbywa się Ośrodkach Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego oraz w firmach specjalizujących się w danym
zawodzie. Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących uczniowie odbywają
w szkole.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
Odpowiednie kwalifikacje dla danego zawodu. Egzamin zawodowy (egzamin
czeladniczy) przeprowadzany jest w Izbie Rzemieślniczej.
4. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę będą przygotowani do pracy w wybranym przez
siebie zawodzie, poprzez nabycie następujących umiejętności:
- mechanik pojazdów samochodowych: obsługiwanie, diagnozowanie oraz
naprawa pojazdów samochodowych
- piekarz: przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich;
sporządzania półproduktów piekarskich; dzielenia ciasta i kształtowania kęsów
na wyroby piekarskie; przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa;
obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich
- fryzjer: wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
wykonywania
zabiegów chemicznych włosów; wykonywania strzyżenia włosów; wykonywania
stylizacji fryzur
- kucharz: przechowywania żywności;
sporządzania potraw i napojów;
wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.
- wędliniarz: dokonywania rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawania
mięsa; magazynowania i przygotowywania mięsa do dystrybucji; obsługiwania
maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa; wykonywania prac
związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych; magazynowania
i przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.

- cukiernik: obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów
cukierniczych; sporządzania półproduktów cukierniczych; sporządzania gotowych
wyrobów cukierniczych; dekorowania wyrobów cukierniczych
- dekarz: wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich; wykonywania
montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii
odnawialnej; wykonywania odwodnień połaci dachowych; wykonywania remontu
i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych.
- elektromechanik pojazdów samochodowych: obsługiwania elektrycznych
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych; diagnozowania elektrycznych
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych; naprawy elektrycznych
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
- lakiernik: przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;
nanoszenia powłok lakierniczych; wykonania renowacji powierzchni lakierowanej
- sprzedawca: przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna
i sprzedaży;
- monter instalacji i systemów sanitarnych: wykonywania robót przygotowawczych
związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych, wykonywania montażu instalacji
wodociągowych,
kanalizacyjnych,
gazowych,
grzewczych,
wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą
i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
- krawiec: konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych, dobierania
materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych, obsługiwania maszyn i urządzeń
stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych, wytwarzania wyrobów
odzieżowych

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
W tej klasie kształcenie z przedmiotów zawodowych teoretycznych odbywa
się poza szkołą w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
natomiast kształcenie zawodowe praktyczne w zakładach pracy odpowiednich
dla danego zawodu.

