
BRANŻOWA SZKOŁA I 

STOPNIA - I CO DALEJ?



MOŻLIWOŚĆ PIERWSZA: 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA :

Kształcenie w BS II stopnia odbywa się w zawodach ujętych 

w kwalifikacji zawodów kształcenia zawodowego, 

dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły

są to zawody kształcące na poziomie technika, 

które posiadają kwalifikację wspólną 

z zawodem nauczanym w BS I stopnia. 



To znaczy, że nie wszystkie zawody z BSI 

stopnia można kontynuować na poziomie 

technika w BS II stopnia.



Absolwenci BS I stopnia mogą zatem 

kontynuować naukę w BS II stopnia w celu: 

* uzyskania dyplomu technika 

(potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  

po zdaniu egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w danym  zawodzie), 

* uzyskania  wykształcenia średniego 

branżowego,

* możliwość  przystąpienia do egzaminu 

maturalnego z języka polskiego, matematyki, 

języka obcego na poziomie podstawowym



BS I stopnia – nauka trwa 3 lata (jest jedna 

kwalifikacja) – jest to nauka w klasach     

wielozawodowych

BS II stopnia – nauka trwa 2 lata (jest to forma 

zaoczna).   Nauka w BS II stopnia jest bezpłatna 

i kończy się zdaniem egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.



Przykłady zawodów BS I stopnia ,  które można 

kontynuować w BS II stopnia (posiadają kwalifikację wspólną ):

* Fotograf ( BS I Stopnia) technik fotografii i multimediów (BS II stopnia)

K1 Rejestracja i obróbka i publikacja obrazu (kwalifikacja wspólna dla zawodów)

K2 Realizacja projektów multimedialnych ( kwalifikacja realizowana na poziomie BS II stopnia)

* Fryzjer (BS I stopnia) technik usług fryzjerskich ( BS II stopnia)

K1 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (kwalifikacja wspólna dla zawodów)

K2 Projektowanie fryzur ( kwalifikacja realizowana na poziomie BS II stopnia)

* Sprzedawca ( BS I stopnia)  technik handlowiec lub technik     

księgarstwa ( BS II stopnia)

K1 Prowadzenie sprzedaży ( kwalifikacja wspólna dla zawodów)

K2 Prowadzenie działalności handlowej/Prowadzenie działalności 
informacyjno-bibliograficznej (kwalifikacja realizowana na poziomie BS II stopnia)



Przykłady zawodów BS I stopnia dla których nie wyodrębniono 

wspólnych kwalifikacji i nie mogą być kontynuowane  w BS II 

stopnia:

* Dekarz, blacharz, kowal, zdun, cieśla

* Kominiarz, tapicer, zegarmistrz, złotnik – jubiler, lakiernik 

samochodowy, elektromechanik,



Absolwenci BS I stopnia kształcący się w zawodach dla których nie jest 

przewidziane kształcenie w BS II stopnia, będą mogli: 

MOŻLIWOŚĆ DRUGA:

* podjąć pracę / otworzyć własną działalność gospodarczą

MOŻLIWOŚĆ TRZECIA:

* kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 

( z  możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego)

MOŻLIWOŚĆ CZWARTA:

*  kontynuować naukę na KKZ (kwalifikacyjnych kursach zawodowych)      

organizowanych przez szkoły zawodowe, CKZ – Centra Kształcenia 

Zawodowego, CKP – Centra Kształcenia Praktycznego   i CKU- Centra 

Kształcenia Ustawicznego, np. w Ostródzie, Olsztynie, Elblągu itd. 



KKZ – KWALIFIKACYJNE KURSY 

ZAWODOWE  - trochę informacji….

Jest to stosunkowo nowa pozaszkolna  forma kształcenia zawodowego 

( od 2012 r.) dla dorosłych w celu uzyskania lub uzupełnienia wiedzy, 

umiejętności i  kwalifikacji w danym zawodzie i uzyskania dyplomu 

technika.



Dają możliwość przygotowania się w krótkim czasie do 

pracy na stanowisku wymagającym określonych 

kwalifikacji. Kursy umożliwiają także łączenie nabytych 

kwalifikacji i zdobycie w ten sposób pełnego zawodu, a 

nawet kilku zawodów.

Są one bezpłatne dla osób które ukończyły 18 lat.



Mogą w nich uczestniczyć wszystkie zainteresowane 

osoby niezależnie od posiadanego wykształcenia, po 

szkole podstawowej, gimnazjum , szkole 

ponadpodstawowej, po studiach, szkołach  policealnych.

Ta forma nauki pozwala na pogodzenie nauki z pracą 

zawodową, z nauką w innych szkołach oraz na studiach 

wyższych.



Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym/lub według 

potrzeb mogą być przeprowadzane w innych dniach 

tygodnia.

Forma zaliczenia kursu:

* Praca kontrolna z przedmiotów obowiązujących na   

kursie.

* Odbyta praktyka zawodowa.



Absolwenci KKZ: 

* Otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego 

kursu zawodowego.

* Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego 

przez OKE( Okręgową Komisję Egzaminacyjną).

* Osoba która ukończyła kurs i zdała egzamin potwierdzający 

kwalifikacje otrzymuje Świadectwo Potwierdzające 

Kwalifikacje w Zawodzie oraz potwierdzenie posiadania 

wykształcenia średniego ; Dyplom Technika w danym zawodzie.



Przykładowa oferta KKZ z Zespołu Szkół Mechaniczno –

Energetycznych z Olsztyna dla branży mechaniczno -energetycznej:
Oferta kursów od 1 września 2020 r.
Źródło: http://zsmeolsztyn.pl/ksztalcenie/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe/informacje-o-kkkz/

Branża elektryczna:

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń 

elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Branża mechaniczna:

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.



Ukończenie powyższych kursów przygotowuje do 

wykonywania zawodów:

•technik elektryk

•technik mechanik

•elektromechanik

•elektryk

•operator obrabiarek skrawających

•ślusarz

•mechanik-monter maszyn i urządzeń
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