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technik mechanik

Przeznaczone jest dla tych uczniów, którzy nie s¹ zainteresowani wy³¹cznie uzyskaniem wykszta³cenia ogólnego na poziomie rednim. Uczniowie w czteroletnim uzy-

skaj¹ wykszta³cenie zawodowe wraz ze rednim wykszta³ceniem ogólnym. Ukoñczenie tego typu szko³y umo¿liwi

im uzyskanie wiadectwa dojrza³oci, po zdaniu egzaminu
maturalnego oraz dyplomu potwierdzaj¹cego kwalifikacje
zawodowe po zdaniu egzaminu zewnêtrznego, a tak¿e dal-

sze kszta³cenie w szko³ach policealnych lub w szko³ach
wy¿szych.

Absolwent znajduje zatrudnienie w sferze produkcyj-

nej i us³ugowej niemal we wszystkich dzia³ach gospodarki,
g³ównie na stanowiskach redniego nadzoru technicznego.
Technicy mechanicy nadzoruj¹ pracê robotników, wspo-

magaj¹ pracê in¿ynierów lub samodzielnie wykonuj¹ wy-

odrêbnione zadania we wszystkich obszarach dzia³alnoci

gospodarczej zwi¹zanej z projektowaniem, wytwarzaniem
i eksploatacj¹ maszyn i urz¹dzeñ mechanicznych.

profil us³ugowo-gospodarczy
Absolwenci bêd¹ mogli:
1)

2)
3)

technik ekonomista
M³odzie¿ skupiona w kole teatralnym umila czas spo³ecznoci uczniowskiej organizuj¹c ró¿nego rodzaj przedstawienia (np. jase³ka, apele, kabarety),

a tak¿e przygotowuj¹c wraz z ko³em dziennikarskim dekoracje szko³y z okazji

wi¹t Bo¿ego Narodzenia, Walentynek i innych.

Mo¿emy poszczyciæ siê licznymi osi¹gniêciami sportowymi. Umo¿liwia

nam to miêdzy innymi doskona³a baza sportowa(korty, boisko, 2 sale gimnastyczne w tym jedna wie¿oodremontowana).

Posiadamy bibliotekê szkoln¹, w której najbardziej wybredni czytelnicy z

pewnoci¹ znajd¹ co dla Siebie

Na terenie szko³y funkcjonuje sklepik, w którym mo¿na siê posiliæ w

trakcie przerw, do dyspozycji uczniów jest tak¿e ksero.

W budynku g³ównym szko³y mieszcz¹ siê dwie pracownie komputerowe.

Po ukoñczeniu szko³y absolwent posiada wiedzê i umiejêtnoci w zakresie: prowadzenia biura, stosowania mar-

ketingowej strategii dzia³ania, sporz¹dzania typowej dokumentacji oraz sprawozdañ dotycz¹cych produkcji, ob-

rotu i us³ug, sporz¹dzania i kontroli dokumentów ksiêgowych, obs³ugi komputerów i nowoczesnych urz¹dzeñ biurowych, prowadzenia negocjacji handlowych.

Po ukoñczeniu szko³y absolwent przygotowany jest do

pracy w przedsiêbiorstwach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach podatkowych, rachunkowych, spó³kach prawa handlowego.

technik informatyk

Podejmowaæ dzia³alnoæ na w³asny rachunek.
Podejmowaæ pracê najemn¹.

Kontynuowaæ kszta³cenie w specjalistycznym stu-

dium policealnym jednorocznym lub dwuletnim o spe-

cjalnociach:
a)

turystyka,

c)

gastronomia,

d)

kosmetyka,

b)

e)
f)

hotelarstwo,

fryzjerstwo,

biurowo-sekretarskich.

Dowiadczenia krajów wysoko rozwiniêtych wska-

zuj¹ na bezporedni¹ zale¿noæ stopnia rozwoju sfery

us³ug od stopnia ca³ej gospodarki. W wielu krajach us³ugi

zaczynaj¹ dominowaæ jako dzia³ gospodarki. Sfera us³ug

stworzy wiêc w przysz³oci w Polsce najwiêksze mo¿li-

woæ zatrudnienia oraz prowadzenia dzia³alnoci gospo-

Po ukoñczeniu szko³y absolwent posiada wiedzê w zakre-

darczej przez absolwentów szkó³.

w grudniu 2005 s³u¿y

cyjnymi, umiejêtnoci pracy w sieci, korzystania z Inter-

profilu us³ugowo-gospodarczym bêd¹ mogli podejmowaæ

bianiu ró¿nych dziedzin

nie wspó³czesnych jêzyków programowania: Obiekt Pas-

kszta³ceniu specjalistycznym (jednorocznym policealnym

oparciu o kompilator CC++ Builder i nauczanie zagadnieñ

dzy innymi w turystyce, gastronomii, kosmetyce, fry-

Ostatnia zakupiona z

sie: programowania, pos³ugiwania siê systemami opera-

funduszy unijnych EFS

netu, tworzenia stron www. Kszta³cenie obejmuje naucza-

ju¿ dzi uczniom w zg³êinformatyki. Uczniowie

cal w oparciu o kompilator Borland Delphi oraz CC++ w

stêp do Centrum , wy-

zwi¹zanych z relacyjnymi bazami danych dzia³aj¹cych w

maj¹ te¿ swobodny do-

Zak³ada siê, ¿e absolwenci liceum profilowanego o

pracê najemn¹ lub prowadziæ dzia³alnoæ us³ugow¹, a po
studium) bêd¹ podejmowaæ prace w wiêkszoci us³ug miezjerstwie hotelarstwie itp.

rodowisku rozproszonym.

posa¿onego w szybkie

Po ukoñczeniu szko³y absolwent przygotowany jest do

sta³e ³¹cze, umo¿liwiaj¹-

pracy Jako: administrator sieci informatycznych, operator

ce dostêp do informacji

sprzêtu komputerowego, programista, informatyk w orod-

publikowanych w Inter-

kach informatycznych, spó³kach, bankach.

necie, a tak¿e pomoc w
uzyskaniu wiadomoci

profil socjalny

W liceum o profilu socjalnym uczniowie bêd¹ zdoby-

waæ wiedzê z podstaw prawa, rodowiska cz³owieka, nauk

socjalnych, wychowania plastyczno - technicznego. Absolwent bêdzie po-trafi³ oceniæ czynniki warunkuj¹ce roz-

wój biolo-giczny, psychiczny i spo³eczne funkcjonowa-

niezbêdnych do lepsze-

nie jednostki, stosowaæ metody i formy promocji zdro-

go przygotowania siê do

wia, rozpoznawaæ potrzeby innych ludzi. Kwalifikacje

zajêæ lekcyjnych.

zawodowe przygotowane z myl¹ o absolwentach tego

profilu to: terapeuta zajêciowy, opiekunka dzieciêca

ZAJÊCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE
Czeka Ciê w przysz³oci trudny start i poszukiwanie dla siebie oferty na rynku pracy! Dla Ciebie wiêc stworzylimy bogat¹ bazê dydaktyczn¹ i doskonalimy nauczycieli, którzy przygotuj¹ Ciê dobrze do tego zadania, daj¹c nie
tylko wiedzê, ale i umiejêtnoci. Jednak to nie wszystko. W ZSZ w Zawadzkiem organizujemy równie¿ zajêcia pozalekcyjne i pozaszkolne umo¿liwiaj¹ce
zarówno rozwijanie swoich zainteresowañ, jak i kontakt z kultur¹.

Zajêcia pozalekcyjne:

Organizujemy dla naszych uczniów:
*

Szkolne Ko³o Przyjació³ - Jêzyków Obcych

*

Ko³o informatyczne

*

Ko³o sportowe

*

Ko³o teatralne

Technikum uzupe³niaj¹ce
technik handlowiec

Po ukoñczeniu szko³y absolwent posiada wiedzê
i umiejêtnoci w zakresie: stosowania instrumentalnego
marketingu, wykonywania prostych prac bilansowych, wy-

pe³niania prac bilansowych, wykonywania i redagowania

dokumentacji handlowej, prowadzenia rozliczeñ z bud¿eZajêcia pozaszkolne

*

Wieloletnia wymiana m³odzie¿y z Hubertus-Schwartz Berufscolleg w So-

est w Niemczech
Udzia³ w:
*

Bierzemy udzia³ w programie OTWARTA SZKO£A

*

ogólnopolskiej akcji Sprz¹tanie wiata

*

ogólnopolskim konkursie Gazety Wyborczej Z klasy do kasy

*

akcji Biblia w ka¿dej szkole

*

konkursie miesiêcznika Readers Digest Herosi z s¹siedztwa

*

cyklicznym konkursie Potyczki z jêzykiem polskim

*

konkursie wiedzy o BHP

*

konkursie wiedzy o Unii Europejskiej

*

cyklicznie w kolejnych edycjach konkursu organizowanego prze NBP
Coroczna akcja pomocy podopiecznym Domu Pomocy Spo³ecznej w Za-

wadzkiem.
Organizujemy wyjazdy do kina i teatrów, S¹du Rejonowego w Strzelcach
Opolskich oraz Aquaparku w Tarnowskich Górach. Bierzemy udzia³ w przedstawieniach Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza we Wroc³awiu.

tem, organizowania dzia³alnoci w³asnej firmy, prowadzenia negocjacji handlowych.

Po ukoñczeniu szko³y absolwent przygotowany jest

do pracy na rednich szczeblach zarz¹dzania w przedsiê-

biorstwach o ró¿nych formach w³asnoci, punktach sprze-

da¿y detalicznej, hurtowniach, magazynach oraz do prowadzenia dzia³alnoci w³asnej firmy.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa
Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa 2 lub 3

lata. Niew¹tpliwym atutem naszej zasadniczej szko³y zawodowej jest mo¿liwoæ zdobycia kwalifikacji w ka¿-

dym zawodzie, co gwarantuj¹ w³anie klasy wielozawo-

dowe. Ukoñczenie zasadniczej szko³y zawodowej nie
zamyka mo¿liwoci dalszej nauki. Absolwenci mog¹ kon-

tynuowaæ naukê w technikach, co umo¿liwi zdobycie red-

niego wykszta³cenia i pozwoli dalej siê kszta³ciæ na wy-

¿szych uczelniach.

