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P O W I A T

S T R Z E L E C K I

NAUKA W ZESPOLE SZKÓ£ ZAWODOWYCH nr 1 TO DOBRY WYBÓR !
ZESPÓ£ SZKÓ£ ZAWODOWYCH NR 1
w STRZELCACH OPOLSKICH

TECHNIKUM
TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIK ELEKTRYK
Absolwent nabywa umiejêtnoci

Absolwent

m.in. w zakresie odczytywania sche-

*

matów ideowych, monta¿owych,
elektrycznych oraz rysunków technicznych elementów konstrukcyjnych, wykonywania po³¹czeñ elektrycznych, elektronicznych.Projektowania uk³adów elektrycznych, wykonywania instalacji elektrycznych,
instalowania uk³adów energoelektronicznych oraz wykonywania podstawowych napraw , prowadzenia racjonalnej gospodarki energi¹ elektryczn¹ , pos³ugiwania siê komputerem oraz oprogramowaniem. Udzie-

Zdobêdzie wiedzê pozwalaj¹c¹ na pe³ne zrozumienie otaczaj¹cych go zjawisk ekonomicznych

*

Pozna i nauczy siê pos³ugiwaæ terminologi¹ ekonomiczn¹ i prawnicz¹

*

Opanuje umiejêtnoci poruszania siê w g¹szczu przepisów prawnych

*

Zg³êbi tajniki zorganizowania i prowadzenia w³asnej ma³ej firmy handlowej

*

Pozna zasady prowadzenia rachunkowoci w firmie, rozliczeñ z bud¿etem
i instytucjami ubezpieczeniowymi oraz innymi podmiotami

*

Zdobêdzie wiedzê w zakresie marketingu, która pozwoli efektywnie i twórczo dzia³aæ na rynku

*

Opanuje tak¿e jêzyki obce umo¿liwiaj¹ce prowadzenie
dlowych z krajami

*

kontaktów han-

Unii Europejskiej

Podczas praktyki zawodowej w jednostkach handlowych skonfrontuje
nabyt¹ wiedzê z realiami naszej gospodarki.

laæ pierwszej pomocy osobom pora¿onym pr¹dem. W szkole znajduj¹
siê dwie pracownie elektryczne wy-

TECHNIK EKONOMISTA

posa¿one w podstawowy sprzêt
kontrolno  pomiarowy, w których
ugruntowuje siê wiedzê nabyt¹ na

w roku szkolnym 2006/2007

zajêciach teoretycznych, znajduj¹ siê

oferuje kszta³cenie w nastêpuj¹cych typach szkó³:

równie¿ pracownie komputerowe w,

TECHNIKUM (4 lata)

Technik ekonomista mo¿e byæ zatrudniony w ka¿dej firmie, instytucji oraz
organizacji w obszarze prac ekonomiczno-administracyjnych, w szczególnoci
na tych stanowiskach pracy, na których wymagana jest wiedza i umiejêtnoci w

których mo¿na obrabiaæ otrzymane

zakresie finansów, rachunkowoci, organizowania procesów zwi¹zanych z za-

wyniki .Uczniowie w czasie nauki

opatrzeniem, sprzeda¿¹, planowaniem, sprawozdawczoci¹, wynagrodzenia-

uczestnicz¹ w wycieczkach eduka-

mi, zatrudnieniem oraz wykonywaniem prac biurowych. Dlatego od absolwen-

zawody:

cyjnych krajowych i zagranicznych.

tów technikum wymaga siê posiadania takich cech jak: komunikatywnoæ, kre-

*

Zdobywaj¹ uprawnienia SEP do ob-

atywnoæ, uczciwoæ, rzetelnoæ, dok³adnoæ zami³owanie do porz¹dku.

technik mechanik

s³ugi urz¹dzeñ do 1kV.Wspó³pracuj¹

od klasy III specjalizacja:
-

obróbka skrawaniem z programowaniem obrabiarek stero-

-

spawalnictwo z mo¿liwoci¹ uzyskania uprawnieñ spawalni-

wanych numerycznie

z Uniwersytetem Opolskim i Politechnik¹ Opolsk¹

*

bankach, Urzêdzie Skarbowym, ZUS itp.. Kszta³cenie w zawodzie technik

TECHNIK ORGANIZACJI

czych

US£UG
GASTRONOMICZNYCH

technik elektryk
* technik spedytor
* technik organizacji us³ug gastronomicznych
* technik handlowiec
* technik ekonomista

Wiedzê i umiejêtnoci uczeñ zdobywa nie tylko w szkole, ale równie¿ na
praktykach organizowanych przez szko³ê w ró¿nych firmach i instytucjach np.

Jeli go ukoñczysz bêdziesz potrafi³
m.in.:

ekonomista przygotowuje ucznia nie tylko do tego zawodu, ale równie¿ do
podjêcia dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek.
Poza tym w zawodzie tym przewiduje siê mo¿liwoæ specjalizacji w koñcowym okresie kszta³cenia, realizowanej w ramach zajêæ specjalizacyjnych,
zakresie np. finansów, bankowoci, ubezpieczeñ, organizacji firmy, zarz¹dzania nieruchomociami, rachunkowoci¹ itp.. Specjalizacjê dostosowuje siê do
potrzeb rynku lokalnego.

-

stosowaæ podstawowe zasady

-

podejmowaæ i prowadziæ dzia³al-

-

fachowo i kompleksowo organi-

nujemy mo¿liwoæ uzyskania zawodu technika mechanika o nastêpuj¹cych

zowaæ przyjêcia okolicznocio-

specjalizacjach:

gospodarki rynkowej i marketin-

TECHNIK MECHANIK

gu

LICEUM PROFILOWANE (3 lata)

Dla absolwentów gimnazjum zainteresowanych bran¿¹ metalow¹ propo-

noæ gospodarcz¹

profile:
* us³ugowo-gospodarczy
* zarz¹dzanie informacj¹

we, ¿ywienie zbiorowe, a tak ¿e

* ekonomiczno-administracyjny
* socjalny

-

na podbudowie programowej zasadniczej szko³y zawodowej

ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA (2 lub 3 lata)

-

Zajêcia praktyczne

Zajêcia praktyczne w nierze-

na Warsztatach Szkolnych

mielniczych i rzemielniczych

w zawodach:

zak³adach pracy w zawodach

-

lusarz z dodatkow¹ ofert¹:

*

spawalnictwo z mo¿liwoci¹

kszta³conych w szkole w klasach jedno-, dwu-

lub wielozawodowych m.in.:

uzyskania uprawnieñ spawal-

*

sporz¹dzaæ podstawowe potrawy i napoje

-

uk³adaæ menu odpowiednio do rodzaju przyjêæ

-

przygotowywaæ oferty, organi-

-

pos³ugiwaæ siê co najmniej jed-

zowaæ promocje i reklamy
nym z podstawowych jêzyków
obcych

operator obrabiarek skrawa-

*

Nauka trwa 4 lata i w ostatnich dwóch latach nauki odbywaj¹ siê zajêcia

W czasie nauki szczególn¹ uwagê zwracamy na uzyskanie koniecznych
umiejêtnoci praktycznych nabywanych w pracowniach szkolnych i warsztatowych,

gii dalsza nauka prowadzona jest równolegle z æwiczeniami umiejêtnoci praktycznych w pracowniach przedmiotowych. Uzupe³nieniem procesu kszta³cenia zawodowego jest miesiêczna praktyka zawodowa, któr¹ uczniowie odbywaj¹ w zak³adach ENERGOMET w Opolu, Bumar w Zabrzu-Mikulczycach i
Industrie Service Pakosz w Szczepanku.

Zdobywan¹ na teoretycznych zajê-

j¹cych

*

murarz

*

sprzedawca

rabiarek sterowanych nume-

*

malarz-tapeciarz

rycznie

*

kucharz ma³ej gastronomii

Szko³a jest Orodkiem Egzami-

*

nacyjnym dla przeprowadzenia
egzaminów

zawodowych

TECHNIKUM UZUPE£NIAJ¥CE

praktycznych oraz praktykach zawo-

z dodatkow¹ ofert¹ obs³ugi ob-

dowych w renomowanych zak³adach
gastronomicznych.

mechanik pojazdów
samochodowych

powi¹zanych z teoretycznymi wiadomociami z przedmiotów za-

wodowych i ogólnokszta³c¹cych. Po opanowaniu podstaw techniki i technolo-

podczas lubianych przez nich æwiczeñ

stolarz

spawalnictwo

specjalizuj¹ce z wybranej specjalizacji.

ciach wiedzê uczniowie doskonal¹

niczych
-

organizowaæ i nadzorowaæ pracê
personelu

-

obróbka skrawaniem z programowaniem obrabiarek sterowanych nume-

rycznie

kalkulowaæ koszty organizacji i
obs³ugi us³ug gastronomicznych

TECHNIKUM UZUPE£NIAJ¥CE (3 lata)

-

us³ugi cateringowe

W 3-letnim TECHNIKUM UZUPE£NIAJ¥CYM mog¹ kszta³ciæ siê absolwenci zasadniczej szko³y zawodowej, którzy ukoñczyli naukê w zawodach
stanowi¹cych odpowiedni¹ podbudowê programow¹. Szko³a umo¿liwia uzyskanie redniego wykszta³cenia oraz przygotowuje uczniów do egzaminu ma-

TECHNIK SPEDYTOR

turalnego oraz egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe.
Oferujemy kszta³cenie w nastêpuj¹cych zawodach:

Kszta³cenie w zawodzie technik

w

*

elektryk

spedytor ma na celu wyposa¿enie ab-

kszta³conych zawodach technika

*

piekarz

solwentów w odpowiedni zasób wie-

inne zawody

*

technik mechanik dla absolwentów klas z bran¿y mechanicznej (np. mechanik pojazdów samochodowych)

*

technik elektryk dla absolwentów klas z bran¿y elektrycznej (np. elektryk)

dzy i przygotowanie do wykonywa-

*

technik handlowiec dla sprzedawców

tyczne na Warsztatach Szkol-

nia zadañ zawodowych dotycz¹cych

*

kucharz dla kucharzy ma³ej gastronomii.

nych

transportu

oraz odbywaj¹cych zajêcia prak-

TERMIN SK£ADANIA DOKUMENTÓW:
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-

-

-

-

-

podanie o przyjêcie do szko³y  wzór w sekretariacie

lub na stronie internetowej

i

spedycji

w

du¿ych

przedsiêbiorstwach spedycyjnych i
ma³ych zak³adach transportowych w

szko³y

2 zdjêcia (podpisane na odwrocie)

zakresie obs³ugi transportu krajowego i miêdzynarodowego (organizacja
i planowanie przewozów ró¿nych
³adunków i ró¿nymi rodkami trans-

wiadectwo ukoñczenia gimnazjum

portu, obs³uga spedycyjna). Techni-

wego

trudniani w agencjach portów lotni-

zawiadczenie o uzyskanej liczbie punktów z egzaminu koñcozawiadczenie o uzyskaniu tytu³u laureata i finalisty olim-

piad przedmiotowych i konkursów

zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowot-

nych do kszta³cenia w okrelonym zawodzie

cy spedytorzy mog¹ byæ równie¿ za-

czych.
Technik spedytor nale¿y do zawodów typowo us³ugowych, a poniewa¿ us³ugi s¹ najprê¿niej rozwijaj¹c¹ siê dziedzin¹ gospodarki w Unii

zawiadczenie o przyjêciu do zak³adu pracy na zajêcia praktycz-

Europejskiej  proponowany przez

ne po wczeniejszym uzgodnieniu ze szko³¹ nazwy zawodu i za-

nas zawód jest bardzo atrakcyjny ze

k³adu pracy

wzglêdu na du¿e mo¿liwoci zatrud-

karta zdrowia ucznia

nienia na przysz³ym rynku pracy.

Nasi uczniowie s¹ wród laureatów konkursów i olimpiad
przedmiotowych na wszystkich szczeblach,
tak¿e najwy¿szych - miêdzynarodowym i centralnym

