
OFERTA KSZTAŁCENIA w BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA  

w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach 

 na rok szkolny 2021/2022 

 

Celem kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w Zespole Szkół im. Jana 
Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach jest przygotowanie uczących się                                    do 
wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku 
pracy.  

1. Kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia odbywać się będzie w roku szkolnym 2021/2022 
w zawodach, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Są to zawody 
nauczane na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z kwalifikacją 
wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole  I stopnia. W branżowej szkole 
II stopnia kształcenie jest prowadzone wyłącznie w tych zawodach, które stanowią 
kontynuację kształcenia             w branżowej szkole I stopnia, ponieważ w zawodzie 
nauczanym w branżowej szkole I i II stopnia wyodrębniono wspólną pierwszą kwalifikację. 
W branżowej szkole II stopnia jest realizowana jedynie druga kwalifikacja cząstkowa w 
danym zawodzie na poziomie technika.  

2. Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego, określonych w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa branżowego, zaplanowano w oparciu o podstawy programowe kształcenia w 
zawodach szkolnictwa branżowego, opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia: 
wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych       i społecznych.  

3. Szkoła planuje kształcić  w  zawodzie:  
 
1) Technik mechatronik Symbol zawodu - 311410, nazwa, symbol kwalifikacji: EE. 02, 

nazwa kwalifikacji: Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów 
mechatronicznych. 
 

2) Technik mechanik, Symbol zawodu - 311504, symbol kwalifikacji: MG. 19, nazwa 
kwalifikacji: Użytkowanie obrabiarek skrawających. 
 

4. Prowadzenie zajęć w Branżowej Szkole II stopnia w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza 
w Jelczu -Laskowicach  zorganizowanej w systemie stacjonarnym planowane jest przez 3 
dni w tygodniu wskazanych przez Dyrektor Szkoły w systemie kształcenia wieczorowego. 

5. Zajęcia edukacyjne  z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu, 
planowane są w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, realizowanych przez szkołę 
lub w innych jednostkach organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia takich kursów oraz 
przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą, a daną 
jednostką. 

 

 


