
           

 

 

 

 

 

S P E C Y F I K A     K S Z T A Ł C E N I A 

Szkoła wielozawodowa 

Nauka trwa 3 lata w każdym zawodzie 

Egzamin czeladniczy /zawodowy 

Praktyczna nauka zawodu – u pracodawcy jako młodociany 

pracownik  (2 lub 3 dni) 

Teoretyczna nauka zawodu – turnus,  4 tygodnie, ośrodek 

kształcenia zawodowego 

Kształcenie ogólne  - szkoła 

 

O F E R U J E M Y               

Darmowe podręczniki    

Kursy na prawo jazdy 

Dodatkowe uprawnienia (operator wózków widłowych, barman-

barista, spawacz) 

Zwrot kosztów za bilety                  

Stypendium specjalne  burmistrza, naukowe, sportowe 

Lekarza medycyny pracy 

 

Zespół Szkół 

Branżowa Szkoła I st. 

 ul. M. Buczka 15  

72-315 Resko 

tel.: 91 39 51 204, kom. 531 827 943 

e-mail.: loresko@op.pl 

www.zsresko.pl 

mailto:loresko@op.pl


 

Lista zawodów i pracodawców 

Zawód Kwalifikacja Zakłady pracy 

Kucharz Przygotowanie i wydawanie dań Mozaika Resko 
Bar BARTEK Resko 
Stary Folwark – Radowo Małe 

Kelner Wykonywanie usług kelnerskich Mozaika Resko 
Stary Folwark – Radowo Małe 

Sprzedawca Prowadzenie sprzedaży LAMA Resko ( Sklep „Polka”),    
„Cestra” – M. Strojna,  
Bar BARTEK  
Opar P. Sklep Wielobranżowy. 
Sklepy Płoty/Gryfice 

 
Piekarz   
 

 
Produkcja wyrobów piekarskich 

 
 

GAMA  Resko 
Piekarnia  J.Bujnowski  Resko 
Piekarnia-Ciastkarnia Waldemar 
Pędziszczak – Nowogard 

Cukiernik  
Produkcja wyrobów cukierniczych 

GAMA  Resko 
Piekarnia  J.Bujnowski  Resko 
Piekarnia-Ciastkarnia Waldemar 
Pędziszczak – Nowogard 

Stolarz Wytwarzanie wyrobów z drewna 
i materiałów drewnopochodnych 

IKEA  Resko 
Daniel Jagodziński Usługi tartaczne 
Radowo Małe 
 

Kamieniarz  Wykonywanie robót 
kamieniarskich 

GALAXY  Resko 

Monter sieci i instalacji  
sanitarnych 

Wykonywanie robót związanych z 
budową, montażem i 
eksploatacja sieci oraz instalacji 
sanitarnych. 

WiK Resko 

Elektryk Montaż, uruchamianie i 
konserwacja instalacji, maszyn i 
urządzeń elektrycznych 

IKEA Resko 
Zakład elektryczny  Zawadzki  
Bogdan. Słudwia k/Płot 
 

Mechanik pojazdów 
samochodowych 

Diagnozowanie i naprawa 
podzespołów  i zespołów 
pojazdów samochodowych 

LAMA Resko , Mętlowie Resko 
Diagnosta Resko,  PKS Gryfice 

Mechanik monter 
maszyn i urządzeń 

Montaż i obsługa maszyn i 
urządzeń 

IKEA  Resko 

Przetwórca mięsa Produkcja przetworów mięsnych i 
tłuszczowych 

 BAM Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego Niedźwiedzki B. H. 
Niedźwiedzcy  

Operator maszyn i 
urządzeń do robót 
ziemnych i drogowych 

Eksploatacja maszyn i urządzeń 
do robót ziemnych i drogowych 

Mętlowie Resko 



Dekarz Wykonywanie robót dekarskich ZUBiK Resko 
Administrator - Resko 

Murarz – Tynkarz 
 
 

Wykonywanie robót murarskich i 
tynkarskich 

ZUBiK Resko 
Administrator - Resko 

Operator maszyn i 
urządzeń do robót 
ziemnych i drogowych 

Eksploatacja maszyn i urządzeń 
do robót ziemnych i drogowych 

Mętlowie Resko 

Monter zabudowy         
i robót 
wykończeniowych w 
budownictwie 

Wykonywanie robót 
montażowych, okładzinowych i 
wykończeniowych 

ZUBiK REsko 
Administrator  - Resko 
OHP Łobez 

Monter konstrukcji 
budowlanych 

Montaż konstrukcji budowlanych ZUBiK Resko 
Administrator - Resko 

Monter izolacji 
budowlanych 

Wykonywanie  izolacji 
budowlanych 

ZUBiK Resko 
Administrator - Resko 

Monter stolarki 
budowlanej 

Wykonywanie robót związanych z 
montażem stolarki budowlanej 

ZUBiK Resko 
Administrator - Resko 

Ogrodnik Zakładanie i prowadzenie upraw 
ogrodniczych 

OHP Łobez 

Fryzjer Wykonywanie zabiegów 
fryzjerskich 

Zakłady fryzjerskie Resko/Gryfice 

 

     Inne zawody w których można się kształcić  przy znalezieniu pracodawcy 

FOTOGRAF,      BETONIARZ – ZBROJARZ,      CIEŚLA,  KOMINIARZ, 

ZDUN,  KOSZYKARZ – PLECIONKARZ,    TAPICER,  ELEKTROMECHANIK, 

MECHANIK – OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI DRZEWNEJ,    AUTOMATYK, 

ELEKTRONIK,     MECHATRONIK,   OPERATOR MASZYN LEŚNYCH,   BLACHARZ, 

KOWAL,   MONTER SYSTEMÓW RUROCIAGOWYCH,    ŚLUSARZ, 

ZEGARMISTRZ,        OPTYK – MECHANIK,        ZŁOTNIK – JUBILER, 

BLACHARZ SAMOCHODOWY,  LAKIERNIK SAMOCHODOWY,    KRAWIEC 

DRUKARZ,     OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH, 

MECHANIK MOTOCYKLOWY 

 

 



 

Terminarz dla kandydatów do oddziałów klas pierwszych 

Branżowej Szkoły I stopnia w Resku 

na rok szkolny 2019/2020 
 

od 9 maja  2019 r. 
do 18 czerwca 2019 r. 
do godz. 15.00 

Składanie wniosków przez kandydatów do szkół 
Do wniosku  należy dołączyć:  
-  3 zdjęcia, 
-  zaświadczenie od pracodawcy o miejscu odbywania praktyk, oraz 
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  

21 - 25 czerwca 2019 r. 
od godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły o świadectwo 
ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej  oraz o zaświadczenie o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego / ósmoklasisty 

do 28 czerwca 2019 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i innych dokumentów  

do 5 lipca 2019 r. 
do godz. 12.00  
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

do 10 lipca 2019 r.  
do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli 
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum / 
szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego/ ósmoklasisty  oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego 
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu 

do 12 lipca 2019 r.  
do godz. 12.00 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych  
 

 

Kandydat do klasy  pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia może otrzymać maksymalnie  

200 punktów. 

1.   za egzamin ósmoklasisty/gimnazjalny  –  maksymalnie 100 pkt., 

2.   za świadectwo - maksymalnie 100 pkt.  w tym: 

a. maksymalnie 72 punkty za oceny  z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego 

realizowanego na poziomie II.1 i geografii na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej/gimnazjum  zgodnie z zasadą 

celujący – 18 pkt.,   bardzo dobry – 17 pkt.    dobry – 14 pkt. 

dostateczny – 8 pkt.     dopuszczający – 2 pkt. 

   b. maksymalnie 28 pkt.  za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej w tym: 

    świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem – 7 pkt. 

 aktywność społeczna w formie wolontariatu – 3 pkt 

 inne szczególne osiągnięcia 18 pkt. 
4. Do klasy I zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów zgodnie z liczbą 

miejsc . 

5. W przypadku ucznia, który na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej /gimnazjum posiada 

ocenę naganną z zachowania, bez względu na liczbę punktów uzyskanych podczas rekrutacji, komisja 

ma prawo nie zakwalifikować /  nie przyjąć kandydata do szkoły. 

6. Kandydat umieszczony na liście przyjętych jest zobowiązany potwierdzić wolę uczęszczania do 

szkoły w sposób określony w terminarzu rekrutacji. 



 


