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POWIAT STR Z E LE C K I

ZSZ w Zawadzkiem  szko³a z tradycj¹,
ale przede wszystkim z przysz³oci¹!
W zwi¹zku z Dniem Otwartych Drzwi, który w naszej szkole odby³ siê 2.
kwietnia, pragniemy przybli¿yæ sylwetkê placówki, która w Zawadzkiem istnieje od ponad 60 lat wszystkim tym, którzy nie mieli mo¿liwoci zagociæ w
naszych murach.
Zespó³ Szkó³ Zawodowych  id¹c z duchem czasu - kszta³ci nastêpuj¹cych
typach szkó³:
· TECHNIKUM ZAWODOWE (4-letnie) kszta³c¹ce w zawodach
- technik mechanik
- technik informatyk
- technik ekonomista
· ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA (2 oraz 3-letnie) kszta³c¹ca w
zawodach:
- blacharz samochodowy
- cukiernik
- elektromechanik
- elektryk
- fryzjer
- krawiec
- mechanik pojazdów samochodowych
- piekarz
- lusarz
- sprzedawca (2-letnia)
- monter instalacji urz¹dzeñ sanitarnych
- stolarz
- kamieniarz
- operator urz¹dzeñ przemys³u szklarskiego
Wybieraj¹c takie kierunki kszta³cenia chcemy, by absolwent opuszczaj¹cy
mury naszej szko³y mia³ du¿e szanse na zdobycie zatrudnienia w swoim zawodzie. Z tego wzglêdu ofertê edukacyjn¹ kierujemy szczególnie do uczniów,
którzy wiedz¹, co chc¹ robiæ w ¿yciu i maj¹ okrelony cel, którym jest zdobycie zawodu, dyplomu technika a tak¿e wiadectwa maturalnego.

Technikum Mechaniczne
Kszta³ci w kierunku monta¿u konstrukcji stalowych. Oprócz wiedzy ogólnej uczniowie zdobywaj¹ specjalistyczn¹ wiedzê zawodow¹ m.in. na nastêpuj¹cych przedmiotach: podstawy konstrukcji maszyn i urz¹dzeñ, technologia
mechaniczna, uk³ady sterowania i regulacji, maszynoznawstwo i in.
Wiedzê teoretyczn¹ uczniowie poszerzaj¹ na miesiêcznej praktyce zawodowej w kl. III. Obecnie praktykê zawodow¹ szko³a zapewnia w firmie TNS
Sp. z o.o. Konstrukcje Stalowe w Zawadzkiem.
Du¿ym plusem dla uczniów jest to, ¿e firma TNS deklaruje przyjêcie absolwentów naszego technikum do pracy.
Kolejnym atutem Technikum Mechanicznego jest udzia³ uczniów w projekcie Przysz³y absolwent  fachowiec. W ramach projektu uczniom szkó³
zawodowych oferowane s¹ nastêpuj¹ce zajêcia:
- nauka spawania metod¹ MAG (zdjêcie nr.4)
- eksploatacja urz¹dzeñ, sieci i instalacji elektrycznych
- nauka jêzyka niemieckiego zawodowego
Na rok szkolny 2009/2010 zaplanowano równie¿:
- kurs na wózki wid³owe
- jêzyk angielski zawodowy
Szkolenia zakoñczone zostaj¹ uzyskaniem miêdzynarodowych uprawnieñ
i certyfikatów.
Absolwenci Technikum Mechanicznego to przysz³a kadra techniczna wspomagaj¹ca in¿ynierów wykonuj¹cych zadania we wszystkich obszarach dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z produkcj¹ i eksploatacj¹ maszyn i urz¹dzeñ
oraz monta¿u konstrukcji stalowych.

Technikum Informatyczne
Jedyna tego typu szko³a
w powiecie strzeleckim. W
czasie nauki uczeñ zdobywa
specjalistyczn¹ wiedzê zawodow¹ m.in. na nastêpuj¹cych
przedmiotach: systemy operacyjne i sieci komputerowe,
oprogramowanie biurowe,
programowanie strukturalne i
obiektowe i in. Zajêcia te odbywaj¹ siê w wietnie wyposa¿onych pracowniach komputerowych, doskonale przystosowanych do nauki. (zdjêcie nr.5)
Absolwenci Technikum
Informatycznego przygotowani s¹ do pracy jako administratorzy sieci informatycznych, operatorzy sprzêtu
Pracownia informatyczna.
komputerowego, programici,
informatycy w bankach, spó³kach i orodkach informacyjnych. Mo¿liwoci zatrudniania techników informatyków s¹ praktycznie nieograniczone i nie trzeba dodawaæ, ¿e s¹ to posady doæ lukratywne.
W kl. III uczniowie odbywaj¹ miesiêczn¹ praktyk¹ zawodow¹.

Technikum Ekonomiczne
W czasie nauki uczniowie poznaj¹ ogólne podstawy wiedzy ekonomicznej, prawnej, informatycznej,
organizacyjnej, psychologiczno-komunikacyjnej i finansowo-ksiêgowej.
Wiod¹ce przedmioty to: rachunkowoæ przedsiêbiorstw, ekonomika
przedsiêbiorstw, pracownia ekonomiczno-informatyczna, marketing i
in.
Po ukoñczeniu szko³y absolwent
jest przygotowany do:
- podjêcia pracy w dziale ekonomiczno-biurowym ró¿nych firm
- uruchomienia, zorganizowania i
samodzielnego prowadzenia w³asnej firmy
- podjêcia wy¿szych studiów ekonomicznych , do których jest
znacznie lepiej przygotowany
ni¿ absolwenci innych szkó³
Uczniowie w kl. II i III odbywaj¹ po 4 tygodnie praktyki zawodowej w ró¿nego rodzaju instytucjach. Prócz tego w ca³ym cyklu nauki bior¹ udzia³ w ró¿nego rodzaju
spotkaniach przedsiêbiorców.
W ka¿dej klasie technikum nauka
koñczy siê matur¹ oraz egzaminem zawodowym , po którym absolwent uzyskuje dyplom i tytu³
technika.

Spotkanie m³odzie¿y z przedstawicielami Grupy FORBIS zorganizowane z
okazji Dnia Przedsiêbiorczoci.

Spotkanie w Urzêdzie Miasta dotycz¹ce realizacji projektów unijnych przez
Urz¹d.

Zasadnicza Szko³a Zawodowa
Uczniowie zdobywaj¹ kwalifikacje zawodowe i tytu³ robotnika wykwalifikowanego (czeladnika) w wybranym przez siebie zawodzie. Absolwenci maj¹ równie¿ mo¿liwoæ kontynuowania nauki na wy¿szych
szczeblach.
Nauka, w zale¿noci od klasy , trwa dwa lub trzy dni w tygodniu w
szkole, w pozosta³e dni odbywaj¹ siê zajêcia praktyczne w wybranych
zak³adach pracy.
W klasach wielozawodowych uczniowie odbywaj¹ trzy razy miesiêczn¹ praktykê zawodow¹ organizowan¹ przez Wojewódzki Orodek
Doskonalenia Zawodowego, w czasie której zdaj¹ egzaminy z przedmiotów zawodowych..
Szko³a wspó³pracuje z miejscowymi firmami i przedsiêbiorstwami, które zapewniaj¹ uczniom praktyki zawodowe, a w przysz³oci
pracê.
Nauka spawania metod¹ MAG.

Nie tylko nauka...
Jednak nasza szko³a to nie wy³¹cznie nauka. Uczniowie maj¹ bowiem mo¿liwoæ rozwijania swoich
zainteresowañ na ró¿nego rodzaju zajêciach pozalekcyjnych. Prê¿nie dzia³aj¹ u nas ko³a sportowe i ko³o teatralne specjalizuj¹ce siê w przedstawieniach kabaretowych. Kiedy jednak wymaga tego okolicznoæ, aktorzy nie wahaj¹ siê przygotowaæ jase³ek, które wystawiane s¹ równie¿
poza szko³¹. (zdjêcie nr.3). Jestemy
palcówk¹ otwart¹ na m³odzie¿ i jej
potrzeby, dlatego organizujemy najró¿niejsze wycieczki i wyjazdy do
kin, teatrów i operetek, które ciesz¹
siê du¿¹ popularnoci¹. Spora grupa
naszych uczniów mo¿e pochwaliæ siê
legitymacj¹ Honorowego Dawcy
Krwi, a akcje poboru organizowane
s¹ równie¿ w szkole. Pierwszy raz
w tym roku uczestniczylimy te¿ w
bo¿onarodzeniowej akcji Szlachet-

Jase³ka przygotowane przez ko³o teatralne.
na paczka dziel¹c siê tym, co mamy,
z najbardziej potrzebuj¹cymi. Potwierdza to nasza galeria zdjêæ, któr¹
obejrzeæ mo¿na na stronie interneto-

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem
Ul. Opolska 2 , 47-120 Zawadzkie
tel. / fax (77) 46-16-54
www.zsz.zawadzkie.pl

wej, na której znajduj¹ siê równie¿
bardziej szczegó³owe informacja dotycz¹ce szko³y: www.zsz.zawadzkie.pl. Zapraszamy!

