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S T R Z E L E C K I

LICEUM
Liceum
Profilowane
Profil socjalny
NOWY KIERUNEK!
Specyfika profilu wynika z istoty przysz³ych dzia³añ zawodowych
z cz³owiekiem i dla cz³owieka. Dostarcza wiedzy na temat czynników warunkuj¹cych biologiczne, psychiczne
i spo³eczne funkcjonowanie jednostki
i jej rozwój, rozpoznawania i oceny
poziomu kondycji psychofizycznej
w ka¿dym okresie ¿ycia cz³owieka,
rozró¿niania i opisywania mechanizmów funkcjonowania jednostki i grupy, stosowania odpowiednich metod,
form i rodków promocji zdrowia oraz
rozpoznawania potrzeb innych ludzi.
Mo¿liwoci dalszego kszta³cenia
siê i pracy:
* podjêcie studiów wy¿szych na
dowolnych kierunkach;
* kontynuowanie nauki w szkole
policealnej;
* praca jako opiekun rodowiskowy,
opiekun w domach pomocy spo³ecznej, hospicjach;
* praca w charakterze terapeuty zajêciowego lub opiekunki dzieciêcej;
* praca w instytucjach zajmuj¹cych
siê sprawami opieki socjalnej i
spo³ecznej,

Liceum
Profilowane
Profil us³ugowogospodarczy
Profil us³ugowo-gospodarczy to
odpowied Naszej Szko³y na wzrastaj¹ce zainteresowanie us³ugami na
rynku pracy. Liceum o tym profilu
pozwala wykszta³ciæ absolwenta,
który dysponuj¹c ogóln¹ wiedz¹ z
zakresu dzia³alnoci us³ugowej bêdzie
zdolny do jej samodzielnego podjêcia i prowadzenia.
Kszta³cenie ogólnozawodowe
odbywa siê w ramach nastêpuj¹cych
bloków tematycznych: przygotowanie do prowadzenia dzia³alnoci us³ugowej, obs³uga klienta, administrowanie przedsiêbiorstwem us³ugowym.
Wiedza i umiejêtnoci nabyte w 3 
letnim cyklu nauczania pozwol¹ na
dalsze doskonalenie w wybranym
przez siebie zawodzie równie¿ na poziomie studiów wy¿szych.
Przebieg autostrady przez teren
powiatu strzeleckiego daje szanse absolwentom tego profilu na znalezienie pracy podczas tworzenia i prowadzania infrastruktury us³ugowej
m.in. stacje paliw, bary szybkiej obs³ugi, mechanika pojazdowa czy motele.
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Liceum
Profilowane
Profil
ekonomicznoadministracyjny
Profil ekonomiczno-administracyjny umo¿liwia zdobycie wiedzy
i umiejêtnoci potrzebnych do prowadzenia samodzielnej dzia³alnoci
gospodarczej oraz w obszarach
zwi¹zanych z prac¹ w pionach administracyjnych. Liceum o tym
profilu pozwala wykszta³ciæ m³odego cz³owieka, który bêdzie móg³
kontynuowaæ naukê w dziedzinie
zarz¹dzania i marketingu, handlu, rachunkowoci, bankowoci, administracji.
W ramach kszta³cenia ogólnozawodowego realizowane s¹ nastêpuj¹ce bloki tematyczne: funkcjonowanie przedsiêbiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, elementy rachunkowoci, praca biurowa,
prawo i postêpowanie administracyjne. 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 Polski do struktur Unii Europejskiej powoduje, ¿e zawody redniego szczebla pionu ekonomicznego
maj¹ du¿e mo¿liwoci zatrudnienia.

Liceum o profilu
zarz¹dzanie
informacj¹
Przygotuje do korzystania i przetwarzania ró¿nych form przekazu informacji i umo¿liwia dalsze kszta³cenie, po ukoñczeniu szko³y, w nastêpuj¹cych dzia³ach zawodowych: informatyka, informacja naukowa, bibliotekoznawstwo, fotografika, urz¹dzenia audiowizualne, techniki multimedialne, systemy bazodanowe,
grafika komputerowa, poligrafia.
Uczniowie w czasie zajêæ zdobywaj¹ wiedzê dotycz¹c¹:
- wyszukiwania informacji w ró¿nych ród³ach,
- selekcjonowania i gromadzenia informacji,
- analizowania i interpretowania informacji,
- przetwarzania informacji za pomoc¹ ró¿nych technik,
- upowszechnianie informacji w
ró¿nych ród³ach i formach.
Pracownia komputerowa jest
zorganizowana w Multimedialne
Centrum Informacji ze sta³ym ³¹czem
internetowym.

Udzia³ uczniów
Zespo³u Szkó³
Zawodowych Nr 1
w Strzelcach Op.
w konkursach
i olimpiadach
przedmiotowych

Spawalnia

Trudnoci ekonomiczne, które w
ostatnich latach dotknê³y zdecydowan¹ wiêkszoci zak³adów pañstwowych, spó³dzielczych i prywatnych
spowodowa³y zmniejszenie zainteresowania ró¿nymi formami kszta³cenia praktycznego oraz kszta³cenia
w Zasadniczych Szko³ach Zawodowych.
Zbli¿a siê jednak du¿ymi krokami data naszego wst¹pienia do Unii
Europejskiej, a z tym tak¿e du¿e o¿ywienie gospodarcze.
Na rynku europejskim znajd¹ zatrudnienie nie tylko mened¿erowie,
ekonomici, in¿ynierowie czy informatycy, ale przede wszystkim fachowcy wielu bran¿ kszta³ceni w Zasadniczych Szko³ach Zawodowych,
odbywaj¹cy zajêcia praktyczne w zak³adach wyposa¿onych w nowoczesn¹ bazê dydaktyczn¹ w realnej
rzeczywistoci gospodarczej.
Wprowadzane w tym roku nowe
zasady egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe, bêd¹ce
obiektywnym odbiciem prezentowanej przez ucznia wiedzy i umiejêtnoci bêd¹ mieæ du¿y wp³yw na znalezienie pracy na rynku krajowym oraz
zwiêksz¹ szansê zatrudnienia w pañstwach Unii Europejskiej.
Zasadnicza Szko³a Zawodowa
przy Zespole Szkó³ Zawodowych Nr
1 oferuje zdobycie atrakcyjnego zawodu w kilkudziesiêciu zawodach w
cyklu 2 lub 3  letnim, w zawodach
rzemielniczych w charakterze pracownika m³odocianego oraz w zawodach nie rzemielniczych.
Istnieje tak¿e mo¿liwoæ odbywania zajêæ praktycznych w istniej¹cych przy Zespole Szkó³ warsztatach szkolnych.
Przyk³adowo:
- w zawodzie stolarz: mo¿na odbywaæ zajêcia praktyczne i w przysz³oci podj¹æ pracê
w zak³adach
rzemielniczych ca³ego naszego regionu, a tak¿e w nowo utworzonej powsta³ej po by³ej OFM Strzelce Fabryce Mebli PYKA

Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie

- w zawodzie sprzedawca: w sieci
najlepszych sklepów SSS PIAST,
oraz sklepów ca³ego regionu których
w³aciciele posiadaj¹ wymagane kwa-

lifikacje zawodowe i pedagogiczne
- w zawodzie kucharza ma³ej gastronomii: w lokalach gastronomicznych, barach, jad³odajniach z perspektyw¹ po zdobyciu kwalifikacji zawodowych obs³ugi gastronomicznej
wzd³u¿ nowej autostrady
- w zawodzie mechanika samochodowego: w Przedsiêbiorstwie Komunikacji Samochodowej w Strzelcach
Opolskich posiadaj¹cych jako jeden
z nielicznych Certyfikat  Systemu
zarz¹dzania jakoci ISO/9001, a tak¿e wielu zak³adach rzemielniczych
- w zawodzie elektryk: w Przedsiêbiorstwie wykonuj¹cym kompleksowo instalacje elektryczne i teletechniczne KAJA w Strzelcach Opolskich oraz w wielu wysoce wyspecjalizowanych zak³adach prywatnych
- w zawodzie mechanik operator
pojazdów i maszyn rolniczych: w jednym na naszym terenie zak³adzie oferuj¹cym naprawê maszyn rolniczych
w Szymiszowie, który czêsto oferuje
miejsca pracy dla absolwentów
- w zawodzie tapicer: w produkuj¹cym dla kraju i zagranicy atrakcyjne
meble tapicerowane w fabryce mebli
w Ujedzie
- w zawodzie lusarz i operatora
obrabiarek skrawaj¹cych: w istniej¹cych przy Zespole Szkó³ Warsztatach
Szkolnych wyposa¿onych w wydzia³y lusarskie, nowoczesn¹ spawalniê,
kuniê, wydzia³ mechaniczny oraz
mini obrabiarki sterowane numerycznie. Mo¿na te¿ kszta³ciæ siê w wielu
zak³adach rzemielniczych regionu.
Nie sposób wymieniæ wszystkich, ale
oprócz wymienionych mo¿na kszta³ciæ siê jeszcze w zawodach:
- murarza, malarza  tapeciarza,
blacharza samochodowego, elektromechanika, cukiernika,
fryzjera, krawca, montera instalacji i
urz¹dzeñ sanitarnych, piekarza, rzenika  wêdliniarza, kamieniarza, betoniarza  zbrojarza, cielê, dekarza,
zegarmistrza, blacharza, lakiernika,
montera  elektronika i wielu innych
o których bêdzie siê mo¿na dowiedzieæ w czasie zaplanowanych na
dzieñ 25 marca 2004 r. Drzwi otwartych szko³y na które serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów
gimnazjów.

Etap miêdzynarodowy
Konkurs uczniowski Niemcy i ich
s¹siedzi na wschodzie
Etap centralny
Konkurs Europa w szkole
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Integracji Europejskiej
Turniej Budowlany w zawodzie stolarz
Turniej na najlepszego ucznia w zawodzie kucharz
Technik 96, 97, 98, 99, 2000, 2001,
2002, 2003
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po¿arniczej
Turniej Wiedzy i Umiejêtnoci Handlowo-Menad¿erskich
Etap miêdzywojewódzki
Konkurs Matematyczny Euklides
Konkurs Dzieje orê¿a polskiego
Etap wojewódzki
Olimpiada Literatury i Jêzyka Polskiego
Konkurs Recytatorski poezji polskiej
Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna
Olimpiada Historyczna
Szkolna Liga Historyczna
Olimpiada Wiedzy o Polsce i wiecie
Wspó³czesnym
Olimpiada Wiedzy o UE
Moja szko³a w Unii Europejskiej
Olimpiada Fizyczna
Turniej M³odych Mistrzów Techniki
Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna Euroelektro
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Religijnej
Regionalny Turniej Historyczny

Zajêcia pozalekcyjne
SKS:
dziewczêta pi³ka koszykowa
dziewczêta pi³ka siatkowa
dziewczêta pi³ka siatkowa
ch³opcy pi³ka koszykowa
dziewczêta pi³ka koszykowa
ch³opcy pi³ka siatkowa
Szkolny Klub Europejski
Kó³ko ekologiczne
Kó³ko matematyczne
Kó³ko marketingowo-statystyczne
Kó³ko chemiczne
Kó³ko historyczno-prawne
Kó³ko ekonomiczne
Kó³ko muzyczne
Kó³ko mi³oników literatury
jêzyka polskiego
Kó³ko modelarskie
Szkolny Orodek Kariery

