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S T R Z E L E C K I

NAUKA W ZESPOLE SZKÓ£ ZAWODOWYCH nr 1 TO DOBRY WYBÓR !

LICEUM PROFILOWANE
PROFIL ZARZ¥DZANIE

PROFIL

INFORMACJ¥

US£UGOWO-GOSPODARCZY

Zajêcia pozalekcyjne
i pozaszkolne
Zajêcia pozalekcyjne
SKS
dziewczêta pi³ka koszykowa

Przygotowuje do korzystania i

to odpowied Naszej Szko³y na wzra-

dziewczêta pi³ka siatkowa

przetwarzania ró¿nych form przeka-

staj¹ce zainteresowanie us³ugami na

ch³opcy pi³ka siatkowa

zu informacji i umo¿liwia dalsze

rynku pracy. Liceum o tym profilu

tenis sto³owy

kszta³cenie, po ukoñczeniu szko³y, w

pozwala wykszta³ciæ absolwenta,

Szkolny Klub Europejski

nastêpujacych dzia³aniach zawodo-

który dysponuj¹c ogóln¹ wiedz¹ z

wych: informatka, informacja nauko-

zakresu dzia³alnoci us³ugowej bêdzie

wa, bibliotekoznastwo, fotografika,

zdolny do jej samodzielnego podjê-

urz¹-dzenia audiowizualne, techniki

cia i prowadzenia.

multimedialne, systemy bazodanowe,

Kszta³cenie ogólnozawodowe odby-

grafika komputerowa, poligrafia.

wa siê w ramach nastêpuj¹cych blo-

Uczniowie w czasie zajêæ zdobywaj¹ wiedzê dotycz¹ca:

Kó³ko ekologiczne

cyklu 2-letnim lub 3-letnim w zawodach rzemielniczych lub nie rzemielniczych w charakterze m³odocianego pracownika oraz nabycie w zawodach G³ów-

Kó³ko modelarskie

nym celem edukacji w szkole zawodowej jest zdobycie przez uczniów wiedzy

Szkolny Klub
Krajoznawczo-Turystyczny

Zajêcia pozaszkolne

wej, obs³uga klienta, administrowa-

Wieloletnia wymiana m³odzie¿y z

nych ród³ach,

nie przedsiêbiorstwem us³ugowym.

selekcjonowania i gromadzenia in-

Wiedza i umiejêtnoci nabyte w 3 

formacji,

letnim cyklu nauczania

analizowania i interpretowania in-

dalsze doskonalenie w wybranym

formacji,

przez siebie zawodzie równie¿ na

przetwarzania informacji za po-

poziomie studiów wy¿szych.

moc¹ ró¿nych technik,

Przebieg autostrady przez teren po-

upowszechnianie informacji w

wiatu strzeleckiego daje szanse ab-

ró¿nych ród³ach i formach.

solwentom tego profilu na znalezie-

Udzia³ w akcjach ekologicznych

Pracownia komputerowa jest

nie pracy podczas tworzenia i pro-

Sprz¹tanie wiata, Z³otówka na

zorganizowana w Multimedialne

wadzania infrastruktury us³ugowej

wodê

Centrum Informacji ze sta³ym ³¹czem

m.in. stacje paliw, bary szybkiej ob-

Internetowym.

s³ugi, mechanika pojazdowa czy motele.

Gimnazjum w Eislingen w Niemczech
Udzia³ w akcji Biblia w ka¿dej szkole
Spotkania z podopiecznymi Orodka dla Bezdomnych Barka, Domu
Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie, Zespole Szkó³ przy Domu Pomocy
Spo³ecznej w Zawadzkiem

Wycieczki do zak³adów pracy elektrowni, banków, restauracji, hoteli,
warsztatów samochodowych i innych
Wyjazdy do kina i teatrów
Udzia³ w comiesiêcznych audycjach
muzycznych organizowanych przez
Filharmoniê Opolsk¹
Spotkania z przedstawicielami Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SANEPiD, Powiatowego
Urzêdu Pracy, Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki

i umiejêtnoci niezbêdnych do stosownych kwalifikacji zawodowych.
Nauka w zasadniczej szkole zawodowej koñczy siê egzaminem potwierdzaj¹cym kwalifikacje zawodowe, daj¹cym uprawnienia do wykonywania za-

do prowadzenia dzia³alnoci us³ugo-

wyszukiwania informacji w ró¿-

-

je du¿e zapotrzebowanie na fachowców ró¿nych bran¿-absolwentów Zasadni-

Zasadnicza szko³a zawodowa oferuje zdobycie atrakcyjnego zawodu w

Kó³ko chemiczne
Kó³ko muzyczne

-

-

Przebudowa gospodarcza oraz przyjêcie Polski do Unii Europejskiej znacznie

tylko menad¿erowie, in¿ynierowie czy informatycy. Przede wszystkim istnie-

czej Szko³y Zawodowej.

Kó³ko matematyczne

-

-

Okres nauki 2 lub 3 lata w zale¿noci od zawodu

zmieni³y rynek pracy. Dzi na rynku europejskim znajduj¹ zatrudnienie nie

ków tematycznych: przygotowanie

pozwol¹ na

ZASADNICZA SZKO£A
ZAWODOWA

w Strzelcach Opol-

wodu. Absolwent uzyskuje wiadectwo ukoñczenia szko³y oraz dyplom potwierdzaj¹cy kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.
Po ukoñczeniu zasadniczej szko³y zawodowej absolwent mo¿e podj¹æ naukê w technikum uzupe³niaj¹cym (daj¹cym tytu³ technika) lub ogólnokszta³c¹cym liceum uzupe³niaj¹cym, które koñcz¹ siê koñczy siê matur¹ .
Uczniowie, którzy s¹ zainteresowani tym typem szko³y musz¹ z³o¿yæ
zawiadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazañ do pracy w zawodzie, a podejmuj¹cy praktyczn¹ naukê zawodu w
zak³adach pracy dodatkowo umowê o praktyczn¹ naukê zawodu. Nauka zawodu mo¿e odbywaæ siê w zak³adach rzemielniczych lub nie rzemielniczych
we wszystkich zawodach .
Istnieje tak¿e mo¿liwoæ odbywania zajêæ praktycznych w Warsztatach
Szkolnych, dzia³aj¹cych przy ZSZ Nr 1. Na wydzia³ach lusarskim, mechanicznym, ucz¹c siê obs³ugi mini obrabiarki sterowane numerycznie, czy wykorzystuj¹c nowoczesne zaplecze wydzia³u spawalni. Mo¿na te¿ kszta³ciæ siê w
wielu zak³adach rzemielniczych regionu miêdzy innymi w zawodach : stolarz,
sprzedawca, kucharz ma³ej gastronomii, mechanik samochodowy, elektryk, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, tapicer, lusarz i operator
obrabiarek skrawaj¹cych.
Nie sposób wymieniæ wszystkich, ale oprócz wy¿ej wymienionych mo¿na kszta³ciæ siê jeszcze w zawodach:
murarz, malarz-tapeciarz, blacharz samochodowy, elektromechanik, cukiernik,
fryzjer, krawiec, monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych, piekarz, rzenikwêdliniarz, kamieniarz, betoniarz-zbrojarz, ciela, dekarz, zegarmistrz, blacharz,
lakiernik i wielu innych.

skich
Realizacja prozdrowotnych programów profilaktycznych
Udzia³ w akcji Honorowego Krwiodawstwa M³oda krew ratuje ¿ycie

Technikum z Klas¹
u Prezydenta
W roku szkolnym 2003/2004
Centrum informatyczne

tytu³ Szko³a z klas¹ uzyska³o Liceum Profilowane Zespo³u Szkól
Zawodowych Nr 1 w Strzelcach

PROFIL SOCJALNY
Kierunek utworzony dla uczniów
gimnazjów prezentuj¹cych zainteresowania przyrodnicze, spo³eczne i
humanistyczne, a tak¿e posiadaj¹cych cechy osobowoci u³atwiaj¹ce
kontakt i wspó³pracê z ludmi.

PROFIL
EKONOMICZNOADMINISTRACYJNY

Umo¿liwia zdobycie wiedzy i

Centrum Edukacji Obywatelskiej,
nad któr¹ patronat obj¹³ Prezydent

dzenia samodzielnej dzia³alnoci go-

uczniowie maj¹ okazjê poznaæ pod-

zanych z prac¹ w pionach admini-

i prawnych. T¹ wiedzê mog¹ wykorzystaæ w przysz³oci studiuj¹c na
takich kierunkach jak: psychologia,

stracyjnych. Liceum o tym profilu
pozwala wykszta³ciæ m³odego cz³o-

prognozuje du¿e zapotrzebowanie na

zwi¹zane z sytuacj¹ spo³eczn¹ naszego kraju (coraz wiêksza liczba ludzi

W ramach kszta³cenia ogólnozawodowego realizowane s¹ nastêpu-

nie przedsiêbiorstwa w warunkach
gospodarki rynkowej, elementy rachunkowoci, praca biurowa, prawo

tami zdrowotnymi).

i postêpowanie administracyjne.

i pracy:
-

podjêcie studiów wy¿szych na
dowolnych kierunkach;

-

kontynuowanie nauki w szkole

-

praca jako opiekun rodowisko-

policealnej

wy, opiekun w domach pomocy
spo³ecznej, hospicjach;
-

praca w charakterze terapeuty
zajêciowego lub opiekunki dzieciêcej;

-

praca w instytucjach zajmuj¹cych
siê sprawami opieki socjalnej i
spo³ecznej;

w uroczystym podsumowaniu akcji
w Pa³acu Prezydenckim, które odby³o siê 27 wrzenia 2005 r. W jego trakcie zosta³ wrêczony certyfikat i dyplom Szko³a z klas¹ dla Technikum.

j¹ce bloki tematyczne: funkcjonowa-

starszych i z ró¿norodnymi deficy-

Mo¿liwoci dalszego kszta³cenia

Ogromnym wyró¿nieniem i wielnoci szkolnej by³ udzia³ dyrektora
Eugeniusza Szymañca i nauczyciela

woci, bankowoci, administracji.

Ukoñczenie liceum profilowanego
daje mo¿liwoæ przyst¹pienia do
matury i kontynuowania nauki na dowolnym kierunku studiów lub w
szko³ach policealnych ukierunkowanych na kszta³cenie w zawodach ekonomicznych.
Proces dostosowania gospodarki

Przez ca³y rok realizowalimy
zadania, które by³y oceniane przez
recenzentów Gazety Wyborczej, wg
nastêpuj¹cych zasad dobrej edukacji:
szko³a dobrze uczy ka¿dego ucznia,
szko³a ocenia sprawiedliwie, szko³a
uczy myleæ i rozumieæ wiat, szko³a rozwija spo³ecznie i uczy wra¿liwoci, szko³a pomaga uwierzyæ w
siebie i tworzy dobry klimat oraz
szko³a przygotowuje do przysz³oci.
wyró¿nienie, powód do radoci, ale
te¿ wielkie zobowi¹zanie. Cieszy nas

Polski do struktur Unii Europejskiej

niezmiernie fakt, ¿e nasza szko³a znalaz³a siê w gronie Szkó³ z klas¹.

du¿e mo¿liwoci zatrudnienia.

Pracownia obróbki cieplnej - kunia

Tytu³ Szko³a z klas¹ to wielkie

powoduje, ¿e zawody redniego
szczebla pionu ekonomicznego maj¹

Pracownia CNC

kim zaszczytem dla naszej spo³ecz-

koordynuj¹cego Grzegorza £ukasika

nia i marketingu, handlu, rachunko-

pracowników opieki socjalnej. Jest to

wspieraj¹cym by³a Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoci.

owaæ naukê w dziedzinie zarz¹dza-

gia, b¹d w praktyce zawodowej.

uwagê potrzeby rynku pracy, który

Aleksander Kwaniewski. Partnerem

wieka, który bêdzie móg³ kontynu-

pedagogika, socjologia lub politolo-

Profil utworzono bior¹c pod

By³a to ak-

cja organizowana przez Gazetê Wy-

umiejêtnoci potrzebnych do prowa-

spodarczej oraz w obszarach zwi¹-

stawowe zagadnienia z dziedziny

Rok póniej ten presti¿owy tytu³
otrzyma³o Technikum.

borcz¹ wraz z portalem gazeta.pl oraz

Podczas trzyletniej edukacji

nauk humanistycznych, spo³ecznych

Opolskich.

Ciê¿k¹ prac¹ udowodnilimy spo³ecznoci lokalnej i sobie samym, ¿e
ten zaszczytny tytu³ przys³uguje
nam bez w¹tpienia.

DZIEÑ DRZWI OTWARTYCH
14 marca 2006r.,
w godz 10.00 - 15.00
ZAPRASZAMY!!!

