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Technikum 4-letnie
w zawodzie
technik spedytor

Absolwent w wyniku procesu kszta³ce-
nia zdobêdzie wiadomo�ci i umiejêtno�ci
w zakresie:
· przyjmowania zleceñ,
· doboru �rodków  transportu,
· zawierania umów o przewóz,
· sporz¹dzania dokumentacji

·  kompleksowej obs³ugi spedycyjnej ³adunków
· oceny kosztów transportu i spedycji.

Poznanie zasad planowania przewozów ró¿nych ³adunków oraz metod
kierowania i zarz¹dzania firm pozwoli absolwentom znale�æ zatrudnienie w
du¿ych przedsiêbiorstwach spedycyjnych, agencjach obs³ugi portów morskich,
lotniczych, kolejowych a tak¿e w ma³ych zak³adach transportowych lub kon-
tynuowaæ kszta³cenie na studiach wy¿szych.

W ci¹gu 4 lat uczeñ nauczy siê swobodnie pos³ugiwaæ m.in. nastêpuj¹cymi
pojêciami :
SPEDYCJA � po�rednictwo przewozowe polegaj¹ce na przesy³aniu rzeczy i
wykonywaniu czynno�ci zwi¹zanych z nadawaniem lub odbiorem przesy³ek .
LOGISTYKA - czynno�ci zwi¹zane z  zaopatrywaniem  firmy w niezbêdne do
produkcji materia³y i energiê oraz sk³adowanie i rozwo¿enie jej produktów.

Technikum 4-letnie
w zawodzie
technik organizacji us³ug
gastronomicznych
Absolwent nabêdzie umiejêtno�ci m.in.
w zakresie:
· stosowania podstawowych
zasad gospodarki rynkowej,
· korzystania z przepisów pra-
wa dotycz¹cych spó³ek prawa handlo-
wego,

· organizowania gastronomicznej obs³ugi imprez (wesela, bale i inne przyjê-
cia okoliczno�ciowe),

· organizowania ¿ywienia zbiorowego (bufety, sto³ówki, bary, formy dowo-
¿enia posi³ków itp.),

· kalkulowania kosztów organizacji i obs³ugi imprez,
· organizowania i nadzorowania pracy zaplecza gastronomicznego i perso-

nelu przy obs³udze imprez gastronomicznych,
· korzystania z zasad prawid³owego i nowoczesnego ¿ywienia.

Technikum  4 � letnie w zawodzie
technik mechatronik
Absolwent nabêdzie umiejêtno�ci m.in.
w zakresie :
· czytania, analizowania a tak¿e samo-
dzielnego opracowywania dokumentacji
technicznej urz¹dzeñ i systemów mecha-
tronicznych
· projektowania, instalowania i obs³ugi
nowoczesnych urz¹dzeñ mechatronicz-
nych i linii produkcyjnych
· programowania i nastawiania parame-
trów urz¹dzeñ i systemów mechatronicz-
nych
· instalowania i obs³ugi systemów sie-

ciowych transmisji danych stosowanych w mechatronice
· diagnozowania  stanu  urz¹dzeñ i systemów mechatronicznych i wykony-

wania ich naprawy
Mechatronika uczy, jak urz¹dzenia mechaniczne zast¹piæ inteligentnymi

systemami elektromechanicznymi. W dobie rozwoju techniki, specjali�ci tej
dziedziny s¹ czêsto poszukiwani na rynku pracy. Absolwenci bêd¹ mogli pod-
j¹æ pracê  np. w  nowoczesnym zak³adzie przemys³owym, zak³adzie przemy-
s³u spo¿ywczego, zak³adzie energetycznym, przedsiêbiorstwie produkuj¹cym
nowoczesne, urz¹dzenia techniczne lub zak³adzie prowadz¹cym us³ugi w za-
kresie projektowania, serwisu oraz napraw urz¹dzeñ i systemów mechatro-
nicznych.

Technikum 4-letnie
w zawodzie
technik mechanik

Absolwent nabêdzie umiejêtno�ci m.in.
w zakresie: interpretowania podstawo-
wych zjawisk i praw z zakresu mechani-
ki, materia³oznawstwa technologii me-
chanicznej, maszynoznawstwa, elektro-
techniki i automatyki, interpretowania
procesów energetycznych i roboczych,
zachodz¹cych w maszynach i urz¹dze-
niach .
Uczeñ w klasie III mo¿e wybraæ jedn¹ z

II specjalizacji mechanicznej
· obróbka skrawaniem z programowaniem obrabiarek sterowanych nume-

rycznie. W ramach zajêæ specjalizuj¹cych uczeñ zdobêdzie umiejêtno�ci
dotycz¹ce:

* Wykonywania rysunków technicznych przy pomocy programów AUTO
CAD

* Opracowywania programów steruj¹cych prac¹ obrabiarek CNC
* Wykonywania detali na obrabiarce sterowanej numerycznie
· spawalnictwo z mo¿liwo�ci¹ uzyskania uprawnieñ spawalniczych .

Technikum 4-letnie
w zawodzie
technik handlowiec

Absolwent nabêdzie umiejêtno�ci m.in.
w zakresie:
· pos³ugiwania siê pojêciami ekono-
micznymi oraz prawnymi,
· korzystania z ró¿nych �róde³ prawa
(finansowego, handlowego, cywilnego
pracy),

· korzystania z literatury fachowej i innych �róde³ informacji,
· stosowania marketingu, w tym organizowania pracy w³asnej i pracy nie-

wielkich zespo³ów ludzkich,
· redagowania korespondencji handlowej w jêzyku polskim i obcym,
· organizowania dzia³alno�ci (w³asnej) ma³ej firmy handlowej,
· prowadzenia rozliczeñ z bud¿etem, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz

innymi  podmiotami .

Technikum 4-letnie
w zawodzie
technik ekonomista
Absolwent nabêdzie umiejêtno�ci m.in.
w zakresie:
· pos³ugiwania siê podstawowymi pojê-
ciami ekonomicznymi, prawnymi, sta-
tystycznymi,
· stosowania marketingowej strategii dzia-
³ania przedsiêbiorstwa,

· ogólnego interpretowania prawa  ekonomicznego,
· stosowania zasady rachunku ekonomicznego,
· organizowania pracy w³asnej i pracy niewielkich zespo³ów ludzkich ,
· obliczania i interpretowania miar statystycznych wykorzystywanych w

pracach analitycznych i planistycznych,
· pos³ugiwania siê rachunkiem procentowym, odsetkowym i dyskontowym,
· sporz¹dzania protoko³ów, sprawozdañ oraz  notatek s³u¿bowych .

Technikum 4-letnie
w zawodzie
technik obs³ugi turystycznej

Absolwent nabêdzie umiejêtno�ci m.in.
w zakresie:
· poznawania markowych polskich pro-
duktów
   turystycznych;
· podejmowania dzia³añ  stymuluj¹cych
rozwój turystyki przez instytucje cen-

tralne, samorz¹dy i organizacje turystyczne;
· projektowania tras wyjazdów turystycznych;
· prezentowania atrakcji turystycznych w jêzyku obcym;
· organizacji pracy biura podró¿y,
· organizowania imprez turystycznych,
· sprzeda¿y produktów turystycznych;
· opracowywania projektów produktów turystycznych  w jêzyku obcym;
· obs³ugi klientów biura podró¿y;
· organizowania turystyki wyjazdowej i przyjazdowej.

Technikum 4-letnie
w zawodzie
technik elektronik
Absolwent zdobêdzie wiedzê i umiejêt-
no�ci w zakresie instalacji, monta¿u,
konserwacji i naprawy aparatury i urz¹-
dzeñ elektronicznych. Bêdzie przygo-
towany do organizacji pracy w placów-
kach badawczo-rozwojowych, zak³adach
wytwórczych i naprawczych oraz w

innych ga³êziach przemys³u i jednostkach, gdzie s¹ szeroko stosowane urz¹-
dzenia elektroniczne. Mo¿e równie¿ zajmowaæ siê serwisem urz¹dzeñ elek-
trotechnicznych i elektronicznych.
Mo¿liwe miejsca pracy dla absolwentów to:
· elektroniczne zak³ady produkcyjne i naprawcze, serwis urz¹dzeñ elektro-

nicznych,
· techniczny dozór nad specjalistycznymi urz¹dzeniami elektronicznymi w

laboratoriach i szpitalach,
·  instalowanie nowo zakupionej aparatury pomiarowo-kontrolnej.

Liceum profilowane
profil : socjalny

Specyfika profilu wynika z istoty
przysz³ych dzia³añ zawodowych z
cz³owiekiem i dla cz³owieka. Dostar-
cza wiedzy na temat czynników wa-
runkuj¹cych biologiczne, psychiczne
i spo³eczne funkcjonowania jednost-
ki i jej rozwój, rozpoznawania i oce-
nie poziomu kondycji psychofizycz-
nej w ka¿dym okresie ¿ycia cz³owie-
ka, rozró¿niania i opisywania mecha-
nizmów funkcjonowania jednostki i
grupy, stosowania odpowiednich
metod, form i �rodków promocji zdro-
wia oraz rozpoznawania potrzeb in-
nych ludzi.
W cyklu kszta³cenia absolwent zdo-
bêdzie wiedzê w blokach tematycz-
nych: cz³owiek jako jednostka, cz³o-
wiek w �rodowisku, twórcze prze-
obra¿enie �wiata, które bêd¹ obejmo-
wa³y wiadomo�ci z zakresu filozofii,
pedagogiki, psychologii, socjologii,
prawa i elementów medycyny.
Mo¿liwo�ci dalszego kszta³cenia siê
i pracy:
· podjêcie studiów wy¿szych na
dowolnych kierunkach;
· kontynuowanie nauki w szkole
policealnej;
· praca jako opiekun �rodowisko-
wy, opiekun w domach pomocy spo-
³ecznej, hospicjach;
· praca w charakterze terapeuty
zajêciowego lub opiekunki dzieciêcej;
· praca w instytucjach zajmuj¹cych
siê sprawami opieki socjalnej i spo-
³ecznej .

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1
w Strzelcach Opolskich

Na bazie Zespo³u Szkó³ Zawo-
dowych nr 1w Strzelcach Opolskich
realizowany jest przez Powiat Strze-
lecki projekt �Przysz³y absolwent
fachowiec. Uczeñ szko³y zawodo-
wej z miêdzynarodowymi certyfi-
katami.� Jego celem jest podniesie-
nie atrakcyjno�ci i jako�ci szkolnic-
twa zawodowego w celu przygoto-
wania uczniów do przysz³ego za-
trudnienia. poprzez:
- rozszerzenie oferty edukacyjnej
szkó³ zawodowych z terenu powia-
tu strzeleckiego, dostosowuj¹c j¹ do
potrzeb rynku pracy, organizacjê za-
jêæ pozalekcyjnych w formie szko-
leñ umo¿liwiaj¹cych uzyskanie miê-
dzynarodowych certyfikatów po-
�wiadczaj¹cych zdobyte umiejêtno-
�ci,
- wyposa¿enie przysz³ych absol-
wentów w umiejêtno�ci poszukiwa-
ne na rynku pracy: spawanie metod¹
MAG, uprawnienia do nadzoru i eks-
ploatacji urz¹dzeñ, instalacji i sieci
elektroenergetycznych do 1 kV oraz
umiejêtno�æ pos³ugiwania siê jêzy-
kiem niemieckim na poziomie zawo-
dowym,
- przygotowanie uczniów do aktyw-
nego wej�cia na rynek pracy poprzez
warsztaty z przygotowywania do-
kumentów aplikacyjnych, autopre-
zentacji i rozmowy kwalifikacyjnej,
metod i sposobów wyszukiwania
ofert pracy.
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