Zasadnicza szkoła zawodowa
kształci w wielu atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach m.in.:
 cukiernik;
 piekarz;
 stolarz;
 fryzjer;
 tapicer;
 murarz-tynkarz;
 blacharz samochodowy;
 cieśla;
 dekarz;
 złotnik-jubiler;
 wędliniarz;
 ślusarz;
 lakiernik;
 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
 fotograf; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ( nowa nazwa
dla zawodów malarz-tapeciarz, posadzkarz)
i innych.

Nauka w zasadniczej szkole zawodowej
 Trwa 3 lata;
 Kształcenie obejmuje: przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty kierunkowe
związane z wybranym zawodem;
 Szkoła ta umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia zsz;
 Nieodzownym elementem kształcenia są zajęcia praktyczne, w czasie których poznasz
specyfikę pracy w danym zawodzie;
 Szkoła zapewnia zajęcia praktyczne w zawodzie fryzjer oraz pomaga w znalezieniu
miejsca zajęć praktycznych w pozostałych zawodach;
 Praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy odbywa się w ramach umowy o pracę
w celu przygotowania zawodowego;
 Zajęcia praktyczne u pracodawcy rozpoczynają się 1 września;
Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia.

 Uczeń zsz posiada status młodocianego pracownika tzn. zatrudnienie odbywa się na
podstawie Kodeksu Pracy;
 Uczeń jako pracownik młodociany ma prawo do urlopu, który nabywa zgodnie
z Kodeksem Pracy;
 Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym organizowanym przez
Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu (w przypadku pracowników młodocianych
posiadających umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartą w Cechu)
albo Egzaminem Potwierdzającym Kwalifikacje Zawodowe organizowanym przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu (w przypadku pracowników
młodocianych posiadających umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartą
z pracodawcami niezrzeszonymi w Cechu np. Społem , Jeremias, Matex i inne);
 Po zakończeniu nauki w zsz możesz znaleźć zatrudnienie w prywatnych i państwowych
przedsiębiorstwach;
 Po zakończeniu nauki w zsz możesz podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym dla
dorosłych - od drugiej klasy.

Ubiegając się o przyjęcie do zasadniczej szkoły zawodowej, musisz posiadać
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym
zawodzie oraz pisemną zgodę pracodawcy ( u którego będziesz odbywać praktyczną naukę
zawodu) na zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, w dniu rozpoczęcia
roku szkolnego.

WYJDŹ NAPRZECIW OCZEKIWANIOM RYNKU PRACY,
ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ
I ZDOBĄDŹ WARTOŚCIOWY I ATRAKCYJNY ZAWÓD W ZSP 3!!!

