
masz problem z ukończeniem 
7 lub 8 klasy szkoły podstawowej?

wybierasz się do jednej ze szkół
branżowych z naszej listy 

i szukasz praktyki?

 Przyjdź do nas !!!

ul. Rudzka 13 bud. A (Kampus)
44-200 Rybnik

tel. 32 42 37 495
hp.rybnik@ohp.pl

www.facebook.com/ohprybnik

DANE KONTAKTOWE

INFORMATOR
HUFCA PRACY 

W RYBNIKU

zagwarantujemy Ci praktykę

obejmiemy fachową pomocą

umożliwimy rozwijanie pasji

zaoferujemy zdobycie 
dodatkowych kwalifikacji

Nauka

Zawód

Pasje

na rok szkolny 2022/2023

Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych 

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach
Branżowa Szkoła I Stopnia Izby Rzemieślniczej
w Rybniku
Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych 

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Radlinie
Zespół Szkół Zawodowych

Centrum Kształcenia Zawodowego 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych

       w Rybniku

        w Rybniku

        w Rydułtowach

        w Pszowie

       w Jastrzębiu - Zdroju

        i Ustawicznego w Żorach

        i Ustawicznego nr 1 i 2 w Raciborzu

       w Wodzisławiu Śląskim

       w Łaziskach Górnych

Lista Branżowych Szkół I Stopnia

i inne...



Broszury składane na trzy przez długi czas
były rodzajem materiału używanym do

reklamowania marek, produktów i usług.
Najlepszym sposobem na maksymalizację

ich wykorzystania jest przedstawienie w
skrócie co marka ma do zaoferowania lub

umieszczenie informacji o konkretnej
ofercie. Upewnij się, że Twoje wprowadzenie
jest krótkie, ale wystarczająco interesujące

dla czytelników.

NASZA UCZELNIA

Poszerz swoje horyzonty
i wytycz drogę do

przyszłości!

murarz-tynkarz
monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie
monter sieci, instalacji i urządzeń
sanitarnych
mechanik pojazdów samochodowych
ślusarz
dekarz
piekarz, cukiernik
kucharz
sprzedawca
fryzjer
elektryk
stolarz

oraz inne zawody, na które jest obecnie
duże zapotrzebowanie na rynku pracy.

Oferujemy praktyki w zawodach:
1. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
To oferta dla uczniów chcących ukończyć szkołę
podstawową oraz zdobyć konkretny zawód. 
Do SPdD rekrutujemy osoby, które ukończyły  15 lat
(w szczególnych przypadkach możliwe jest przyjęcie
14-latków). Naukę można rozpocząć w 7 lub 8 klasie.
Absolwenci, po zakończeniu nauki, otrzymują
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej    
z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy 
i będą mieli możliwość kontynuacji nauki zawodu 
w formie pozaszkolnej (kursowej)   lub szkołach
branżowych. 
Nauka w SPdD odbywa się    w Rybnickim Centrum
Edukacji Zawodowej na terenie Kampusu. 

2. Branżowa Szkoła I Stopnia
Kształcenie w tym typie szkoły trwa 3 lata i kończy się
egzaminem na tytuł zawodowy zdawanym przed
komisją rzemieślniczą lub OKE. Hufiec Pracy
współpracuje z kilkoma Branżowymi Szkołami I Stopnia
w Rybniku i okolicznych miejscowościach. Zapewniamy
praktyki zawodowe dla wszystkich kandydatów
chcących zdobyć pełne uprawnienia zawodowe.

3. Nauka zawodu w systemie kursowym
Forma pozaszkolna to możliwość zdobycia zawodu po
trzyletnich praktykach u pracodawcy oraz kursach
dokształcających. Po ukończeniu nauki absolwenci
mogą przystąpić do egzaminu zawodowego i uzyskują
pełne kwalifikacje. Forma pozaszkolna jest możliwa dla
absolwentów szkół podstawowych w wieku 15-18 lat.
Stanowi formę realizacji obowiązku nauki.    

Nasza oferta:


