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Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu jest 

bezpłatną niepubliczną szkołą ponadpodstawową. 

➢ Szkoła oferuje kształcenie w atrakcyjnych, poszukiwanych na europejskich rynkach 

pracy, zawodach. Nasza oferta kształcenia w poszczególnych zawodach odpowiada 

aktualnym potrzebom rynku pracy (zdjęcia obok – kliknij i zapoznaj się z filmikiem 

dotyczącym zawodu, który Ciebie interesuje – wymagane połączenie z internetem.)  

➢  Uczeń- realizuje praktyczną naukę zawodu u Pracodawcy jako pracownik młodociany 

lub zajęcia praktyczne na podstawie umowy pomiędzy szkołą a Pracodawcą. 

Młodocianemu pracownikowi/uczniowi przysługuje wynagrodzenie za pracę, zgodnie 

z Kodeksem Pracy i aktualnym Rozporządzeniem Ministra rodziny, pracy i polityki 

społecznej oraz ma opłacaną składkę ZUS. 

➢ Kształcenie praktyczne odbywa się w 43 najlepszych przedsiębiorstwach (Sipmot sp. 

z o.o., Energozam sp. z o.o., CRH Żagiel sp. z o.o., Prima s.c., Lege Artis s.k., Grand sp. 

z o.o.) i renomowanych rzemieślniczych zakładach pracy.  

➢ Uczniowie - pracownicy uczęszczają do szkoły trzy razy w tygodniu w klasie I i II, 

a w klasie III dwa razy w tygodniu. 

➢ Oferujemy bezpłatne zdobycie dodatkowych specjalności i umiejętności (kelner, kurs 

prawa jazdy dla mechanika pojazdów samochodowych i elektromechanika pojazdów 

samochodowych, kurs obsługi kas fiskalnych, kurs spawania blach metodą MAG). 

➢ Sukcesy naszych uczniów: 

➢ I miejsce i tytuł Mistrza Juniorów Lubelszczyzny 2015 dla Patrycji 

Szczepańskiej w XIX Mistrzostwach Fryzjerstwa – Lublin – marzec 2016 

➢ I miejsce dla Aleksandry Małeckiej w XIX Mistrzostwach Fryzjerstwa 

w konkurencji indywidualnej „Plecionki i warkocze” – Lublin – marzec 2016 

➢ I miejsce dla Agnieszki Szyper w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Recepturę 

Wielkanocną, zorganizowanym przez portal internetowy i czasopismo dla 

cukierników i piekarzy „Mistrz Branży” – kwiecień 2015 

➢ I miejsce dla Marcina Kawałko w etapie regionalnym XV edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu Wiedzy o Zasadach BHP „Bezpiecznie od startu” – Lublin – kwiecień 2015 

➢ I miejsce dla Patrycji Szczepańskiej w XVIII Mistrzostwach 

Fryzjerstwa w konkurencji indywidualnej plecionki i warkocze na długich włosach – 

Lublin – marzec 2015 

➢ I miejsce i tytuł Mistrza Juniorów Lubelszczyzny 2015 dla Adriana 

Rękorajskiego w XVIII Mistrzostwach Fryzjerstwa – Lublin – marzec 2015 

➢ I miejsce dla Magdaleny Drozd w XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 

o Zasadach BHP na szczeblu wojewódzkim – Lublin 2012 

➢ I miejsce dla Sebastiana Skulskiego w etapie wojewódzkim XIV Ogólnopolskiego 

Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego – Lublin 2011 
 

➢ Nasi absolwenci, są wysoko wykwalifikowanymi pracownikami i cenionymi 

fachowcami w swoim zawodzie. Mamy ich już ponad tysiąc. 
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