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DLACZEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ
TECHNICZNYCH W STRZYŻOWIE?
Nasza szkoła oferuje kształcenie w TECHNIKUM (technik
logistyk, ekonomista, handlowiec, agrobiznesu, usług
fryzjerskich, informatyk, mechanik, pojazdów
samochodowych), ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ,
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH oraz
SZKOLE POLICEALNEJ (technik informatyk).
Absolwent szkoły technicznej może podjąć pracę na
stanowiskach średniej klasy technicznej w wyuczonym
zawodzie. Pracodawcy potrzebują obecnie pracowników
z wykształceniem technicznym. Daje to możliwość
wczesnego rozpoczęcia kariery zawodowej i szybkiego
usamodzielnienia się.
Współpraca naszej szkoły z przedsiębiorcami i instytucjami,
daje możliwość odbycia praktyk zawodowych u potencjalnych
pracodawców. Wielką szansą jest organizacja w naszej szkole
praktyk zagranicznych, na które uczniowie wyjeżdżają już od
kilku lat.
Wybór szkoły dającej zawód jest obecnie postrzegany jako
przyszłościowy, przemyślany pod kątem przyszłej pracy. Wiele
osób obecnie jednocześnie pracuje i uczy się w szkołach
policealnych lub wyższych. Szkoła techniczna daje
wykształcenie ogólne, które po zdaniu matury, umożliwia
podjęcie studiów na wybranym kierunku.
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PROJEKT „PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW”
Od września 2012 roku do lipca 2015 roku w Zespole Szkół
Technicznych w Strzyżowie realizowany był projekt
systemowy „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Celem
głównym projektu była modernizacja oraz podniesienie
jakości kształcenia zawodowego w szkołach regionu
podkarpackiego. Liderem projektu jest Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie, a partnerem Powiat Strzyżowski.
Realizacja projektu skupiała się wokół następujących zadań:
doradztwo zawodowo-psychologiczne, doposażenie szkoły,
dodatkowe praktyki dla uczniów, staże dla uczniów
w zakładach pracy z zagwarantowanym stypendium
stażowym oraz wdrożenie innowacyjnych form nauczania.
W ramach projektu w naszej szkole zakupiono wiele pomocy
dydaktycznych i sprzętu elektronicznego. Powstały dwie
symulacyjne firmy uczniowskie: Firma Uczniowska „Profit”
oraz „Szkolna Agencja Kreatywna”. Zorganizowano dla
uczniów płatne staże zawodowe w przedsiębiorstwach.
Utworzono profesjonalne pracownie: językową i fryzjerską.
Zorganizowano kursy zawodowe dla uczniów. Wprowadzono
innowacje pedagogiczne. Prowadzono doradztwo zawodowe
i psychologiczne. Przeszkolono kadrę pedagogiczną.
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SZKOŁA I WYPOSAŻENIE
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie uczą się
w budynkach zlokalizowanych przy ulicy Mickiewicza 11
w Strzyżowie. Zajęcia dla uczniów odbywają się również
w nowocześnie wyposażonych budynkach Centrum
Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.
Uczniowie mogą korzystać z zasobów biblioteki szkolnej LO
oraz biblioteki CKP.
Szkoła wyposażona jest w nowoczesny sprzęt elektroniczny
oraz pomoce dydaktyczne. W szkole korzysta się z tablic
interaktywnych. Mamy do dyspozycji sprzęt biurowy, kasy
fiskalne oraz roboty do nauki programowania. W salach
lekcyjnych znajdują się komputery i projektory, które
nauczyciele i uczniowie wykorzystują w czasie lekcji.
Uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z dostępu do Internetu.
Obiekty szkoły są monitorowane, by zapewnić bezpieczeństwo
uczniom. Bieżące informacje o szkole dostępne są
w elektronicznym infoboxie, znajdującym się na korytarzu
szkolnym.
Szkoła posiada laboratorium językowe, pracownię fryzjerską
i wiele innych klasopracowni przedmiotowych.
Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele korzystają z dziennika
elektronicznego. Daje to możliwość sprawdzenia ocen,
tematów lekcji i frekwencji także w domu.
Budynki szkoły i jej wyposażenie można obejrzeć na kolejnych
stronach informatora.
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Budynek „B” Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie

Budynek „C” Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie

Budynek Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie
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Sale lekcyjne wyposażone w laptopy z dostępem
do Internetu oraz tablice interaktywne i projektory

Sala gimnastyczna i boisko sportowe
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Nowoczesne pomoce
dydaktyczne - komputery
z dostępem do Internetu,
sprzęt biurowy, kasy fiskalne,
roboty do nauki
programowania i wiele
innych
Uczniowie naszej szkoły
w czasie praktyk
zawodowych, zajęć
praktycznych i staży
zawodowych
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FIRMA SYMULACYJNA „PROFIT”
Firma Uczniowska „PROFIT” prowadzona była w ramach zajęć
pozalekcyjnych. Jej podstawowa działalność, na wzór
prawdziwego przedsiębiorstwa, była zorganizowana
w czterech obszarach: zaopatrzenie, sprzedaż, księgowość
i marketing. Firma była miejscem praktycznego kształcenia
umiejętności uczniów w warunkach zbliżonych do
rzeczywistości. Istotą działalności firmy była symulacja pracy
przedsiębiorstwa handlowego. Wzięło w niej udział 16
uczniów.

Praca w firmie symulacyjnej
„PROFIT”

FIRMA SYMULACYJNA
„SZKOLNA AGENCJA KREATYWNA”
„Szkolna Agencja Kreatywna” była pozalekcyjną formą
zdobywania przez uczniów wiadomości i umiejętności z zakresu
prowadzenia działalności promocyjnej. Agencja wspierała
szkołę w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych. Jej głównym
zadaniem było prowadzenie działalności reklamowej oraz
kreowanie wizerunku szkoły. Uczniowie zaangażowani w pracę
w SzAK zajmowali się sporządzaniem projektów graficznych,
projektowaniem i wykonywaniem folderów i innych materiałów
promocyjnych szkoły, wykonywaniem zdjęć i filmów z wydarzeń
i uroczystości, sporządzaniem tekstów promocyjnych.
W działalność „Szkolnej Agencji Kreatywnej” zaangażowało się
30 uczniów.
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Praca w firmie symulacyjnej
„Szkolna Agencja Kreatywna”
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KURSY ZAWODOWE
W ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”
w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie zorganizowano
następujące kursy zawodowe:
- Obsługa kasy fiskalnej dla 197 uczniów w wymiarze 20 h,
- Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B dla 20 uczniów
w wymiarze 140 h,
- Technolog robót wykończeniowych w budownictwie dla 40
uczniów w wymiarze 200 h,
- Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla 30
uczniów w wymiarze 140 h,
- Spawanie MAG dla 28 uczniów w wymiarze 145 h,
- Kosmetyczny dla 12 uczniów w wymiarze 100 h,
- Fryzjerski dla 10 uczniów w wymiarze 65 h,
- Carving dla 17 uczniów w wymiarze 20 h,
- Kelner dla 16 uczniów w wymiarze 120 h.
Łącznie przeszkolonych zostało 370 uczniów i uczennic Zespołu Szkół
Technicznych w Strzyżowie.
Kursy zawodowe realizowały następujące firmy: Zakład
Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie/Ośrodek Kształcenia
Zawodowego w Strzyżowie, Stowarzyszenie Centrum Szkolenia
Zawodowego w Gorlicach. Przedstawicielstwo w Jaśle, Ośrodek
Szkolenia Kierowców „Prawko” Dorota Chmura, Krakowski Ośrodek
Szkoleniowo-Doradczy SEMEKS Barbara Leśkiewicz-Rzeszutek,
BEHAP-BUD s.c. Ewa Eugeniusz Winiarscy, Edukator sp. z o.o.

W czasie kursów zawodowych,
uczniowie zdobywają
umiejętności w praktyce

PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

Uczniowie uczestniczą w kursach zawodowych

W ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” w szkole
zorganizowano płatne wakacyjne staże w zakładach pracy. Za odbyty
staż uczniowie otrzymali stypendium stażowe. W stażach
uczestniczyli uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani w procesie
rekrutacji oraz uczniowie zaangażowani w działalność uczniowskich
firm symulacyjnych. Uczniowie odbywali staże w agencjach
reklamowych, firmach handlowych oraz innych przedsiębiorstwach
rynku lokalnego. Łącznie wzięło w nich udział 109 uczniów.
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IMPREZY I WYDARZENIA
W szkole odbywają się różnego rodzaju imprezy i wydarzenia,
w tym w ramach uczestnictwa w projekcie „Podkarpacie
stawia na zawodowców”. Społeczność szkolna uczestniczy
w uroczystościach rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
ś ro d o w i s ko w yc h u ro c zysto ś c i a c h ro c z n i c o w yc h .
Organizowane są spotkania klasowe. W szkole mają miejsce
cykliczne akcje, jak „Biegaj, maszeruj - kalorie wyzeruj”.
Organizuje się konkursy, turnieje, akcje charytatywne,
spotkania z ciekawymi ludźmi, projekty, lekcje otwarte, bale
studniówkowe, spotkania z uczniami oraz ich rodzicami.

Spotkania z rodzicami
uczniów

Występy artystyczne
i prezentacje uczniów
w czasie uroczystości
szkolnych

Uroczystości szkolne
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Uczniowie biorą udział w szkolnych i pozaszkolnych
konkursach przedmiotowych.
Organizowane są konkursy dla gimnazjalistów

Uczniowie uczestniczą
w akcjach, imprezach,
zawodach sportowych,
wycieczkach

W szkole odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi.
Niektóre budzą wielkie emocje
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PRACOWNIA JĘZYKOWA
W ramach uczestnictwa w projekcie „Podkarpacie stawia na
zawodowców” w październiku 2014 r. w naszej szkole utworzona
została pracownia językowa wykonana z wysokiej jakości
podzespołów i sterowana komputerowo. Pracownia jest
wyposażona w pełen zestaw funkcji niezbędnych do treningu
językowego. Dzięki zastosowanym w niej nowoczesnym
rozwiązaniom, pracownia językowa umożliwia i ułatwia uczniom
opanowanie umiejętności komunikowania się w językach
obcych, pozwala na dostosowanie przebiegu zajęć do aktualnego
poziomu uczniów, wspomaga indywidualny rozwój każdego
ucznia stosownie do jego potrzeb i potencjału. Pracownia została
wyposażona w słowniki angielsko- oraz niemiecko-polskie
w zakresie słownictwa ogólnego i fachowego.

INNOWACJE JĘZYKOWE

Lekcja języka obcego w nowoczesnej pracowni językowej

W ramach realizowanego w Zespole Szkół Technicznych projektu
„Podkarpacie stawia na zawodowców”, w roku szkolnym 2014/15
wdrażana była innowacja pedagogiczna pod tytułem „Moje
miejsce na europejskim rynku pracy - nauka języka obcego
zawodowego w praktyce przez wykorzystanie nowoczesnych
technik”. Innowacją objętych zostało wyłonionych w procesie
rekrutacji 97 uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych
w Strzyżowie kształcących się w zawodach: technik ekonomista,
technik handlowiec, technik pojazdów samochodowych i technik
informatyk.
W okresie od 11 lutego do 29 maja 2015 r. uczniowie ci
uczestniczyli w 80 godzinnym kursie języka angielskiego
zawodowego oraz języka niemieckiego zawodowego
realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia odbywały
się w nowoczesnym laboratorium językowym i pracowni
komputerowej.
Uczniowie uczestniczący w zajęciach wzbogacili słownictwo
ogólne i fachowe w języku obcym, rozwinęli umiejętność
rozumienia tekstu pisanego i słuchanego, a także umiejętność
tworzenia ustnych i pisemnych wypowiedzi umożliwiających
komunikowanie się w miejscu pracy. Poznali różne metody
uczenia się języka obcego, rozwinęli umiejętność korzystania
z obcojęzycznych źródeł informacji o zawodzie, współdziałania
w grupie, podejmowania i organizowania samodzielnych działań,
kreatywnego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji
oraz prezentowania wykonywanej pracy.
Odbyty kurs zwiększył szanse uczestników na zatrudnienie
zgodnie z wykształceniem na różnych stanowiskach. Innowacje
językowe przeprowadziła Szkoła Języków Obcych „MAGENTA”
z Rzeszowa.

18

19

PRACOWNIA FRYZJERSKA

DORADZTWO ZAWODOWO-PSYCHOLOGICZNE

Dzięki realizacji projektu „Podkarpacie stawia na
zawodowców”, w naszej szkole została utworzona
nowoczesna pracownia fryzjerska. Została ona wyposażona
w wysokiej klasy sprzęt fryzjerski, narzędzia, preparaty oraz
kosmetyki. Dzięki temu uczniowie uczący się w zawodzie
technik usług fryzjerskich mają szansę na rzetelne
przygotowanie do egzaminów zawodowych oraz zdobycie
doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania
zabiegów fryzjerskich oraz projektowania fryzur. Koszt
pracowni wyniósł ponad 60 tys. zł.

Doradztwo zawodowo-psychologiczne, prowadzone
w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”,
miało na celu wspieranie uczniów w planowaniu własnej
ścieżki kształcenia i kariery zawodowej. W tym zakresie
w szkole zgromadzono informacje edukacyjne i zawodowe.
Prowadzone były zajęcia przygotowujące uczniów do
planowania kariery i podjęcia roli zawodowej. Pomagano
uczniom w poznaniu siebie, analizie własnych mocnych
i słabych stron, promowano samozatrudnienie. Prowadzona
była działalność wspierająca uczniów i ich rodziców
w sytuacjach trudnych. Zajęcia z doradztwa prowadzone były
w dwóch formach: jako doradztwo indywidualne i grupowe.
Z doradztwa indywidualnego skorzystało łącznie 30 uczniów,
a z grupowego 171 uczniów.

SZKOLENIE KADRY PEDAGOGICZNEJ

Przyszli technicy usług fryzjerskich uczą się fachu
w specjalistycznej pracowni fryzjerskiej
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W ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”
nauczyciele doskonalili swój warsztat pracy. Odbyli szkolenia
dotyczące podniesienia kompetencji zawodowych w zakresie
doradztwa zawodowego, kreowania wizerunku szkoły oraz
prawa oświatowego. Dokształcali się w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Ukończyli szkolenie
w zakresie wdrażania programu profilaktyki oraz obsługi kasy
fiskalnej. Łącznie przeszkolono 50 nauczycieli.
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KONKURSY I OLIMPIADY

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

Uczniowie ZST w Strzyżowie biorą udział w wielu konkursach
i olimpiadach przedmiotowych. Są to między innymi:
- Ogólnopolski Konkurs English High Flier,
- Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Eureka”,
- Kangur Matematyczny,
- Alfik Matematyczny,
- Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Eko Planeta,
- Ogólnopolski Turniej Szkół EKO,
- Podkarpacki Konkurs Ekonomiczny „Młody Ekonomista”,
- Ogólnopolski Konkurs z Zakresu Rachunkowości pod
patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
- Olimpiada Przedsiębiorczości,
- Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
- Ogólnopolski Konkurs Statystyczny pod patronatem
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- Podkarpacki Konkurs Edukacyjny „Mistrzowie Statystyki”,
- Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek,
- Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej,
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
- Turniej Tenisa Stołowego,
- Licealiada w Indywidualnych Biegach Przełajowych,
- Międzyszkolna Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt,
- Zawody lekkoatletyczne,
- Zawody Powiatowe w Piłce Koszykowej Dziewcząt
i Chłopców,
- Konkursy fotograficzne,
- Turniej League of Legends.

W TECHNIKUM, ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ
I SZKOLE POLICEALNEJ zdawany jest egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie.
Uczniowie zdają egzaminy z poszczególnych kwalifikacji
w trakcie kształcenia w szkole (np. w 2, 3 lub 4 klasie). Liczba
kwalifikacji może różnić się w zależności od zawodu. Egzaminy
organizowane są po zakończeniu kształcenia w zakresie danej
kwalifikacji ze zrealizowanych tzw. efektów kształcenia.
Uczniowie przygotowywani są do egzaminów na jednym lub
kilku przedmiotach zawodowych. Egzaminy przeprowadzane
są w formie testu oraz zadania praktycznego na stanowisku
egzaminacyjnym.
W TECHNIKUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
DLA DOROSŁYCH zdawany jest egzamin maturalny.
W części pisemnej egzamin z przedmiotów obowiązkowych
(język polski, matematyka, język obcy nowożytny) jest
zdawany na poziomie podstawowym. Z przedmiotów
dodatkowych wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Dla części
ustnej egzaminu maturalnego nie określa się poziomu.
Zdający ma obowiązek przystąpić do jednego przedmiotu
dodatkowego w części pisemnej, bez wymaganego progu
zdawalności.
Wybór przedmiotu dodatkowego nie jest zależny od
przedmiotów, których maturzysta uczył się w zakresie
rozszerzonym. Zdający ma prawo przystąpić do pięciu
kolejnych egzaminów z przedmiotów dodatkowych.
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OFERTA KSZTAŁCENIA
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie prowadzi
kształcenie w następujących typach szkół:
- TECHNIKUM
w zawodzie technik logistyk, ekonomista, handlowiec,
agrobiznesu, usług fryzjerskich, informatyk, mechanik,
pojazdów samochodowych,
- ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
w najpopularniejszych zawodach rynku pracy,
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH,
- SZKOŁA POLICEALNA
w zawodzie technik informatyk.

Technik LOGISTYK

TECHNIKUM

W zakresie kwalifikacji uczniowie uczą się organizowania
i monitorowania procesów transportow ych oraz
organizowania środków technicznych w celu ich realizacji.
Egzamin z kwalifikacji odbywa się po 2 semestrze klasy 3.

Nauka w Technikum trwa 4 lata.
Uczniowie przygotowywani są do egzaminu maturalnego
oraz egzaminów potwierdzających poszczególne
kwalifikacje w zawodzie. Ich zdanie gwarantuje
absolwentowi odpowiednio wykształcenie średnie i tytuł
technika.
W ZST w Strzyżowie nauka na poziomie rozszerzonym
prowadzona jest w zakresie matematyki i języka obcego.
Kształcenie w zakresie przedmiotów zawodowych kończy
się w 1 semestrze klasy 4.
Szkolenie praktyczne uczniowie odbywają w wiodących
przedsiębiorstwach i instytucjach rynku lokalnego i regionalnego lub szkolnym Centrum Kształcenia Praktycznego.
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(Symbol cyfrowy zawodu 333107)

Kwalifikacje w zawodzie:
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów
i informacji w procesach produkcji, dystrybucji
i magazynowania.
W zakresie kwalifikacji uczniowie uczą się organizowania
i monitorowania dystrybucji, procesów magazynowych oraz
przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji. Egzamin
z kwalifikacji odbywa się po 1 semestrze klasy 3.
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji
procesów transportowych.

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów
i informacji w jednostkach organizacyjnych.
W zakresie kwalifikacji uczniowie uczą się organizowania
i monitorowania przepływu zasobów i informacji
w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Egzamin
z kwalifikacji odbywa się po 1 semestrze klasy 4.
Kształcenie w zawodzie technik logistyk ma na celu
przygotowanie absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach
transportowych, pełnienia funkcji związanych z fizycznym
przepływem towarów i informacji oraz do prowadzenia
własnego przedsiębiorstwa.
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Technik ekonomista

(Symbol cyfrowy zawodu 331403)

Technik handlowiec

(Symbol cyfrowy zawodu 522305)

Kwalifikacje w zawodzie:

Kwalifikacje w zawodzie:

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

A.18. Prowadzenie sprzedaży.

W zakresie kwalifikacji uczniowie uczą się organizowania
działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia
spraw kadrowo-płacowych oraz sporządzania planów, analiz
i sprawozdań. Egzamin z kwalifikacji odbywa się po 2 semestrze
klasy 3.

W zakresie kwalifikacji uczniowie uczą się organizowania
sprzedaży i sprzedaży towarów. Egzamin z kwalifikacji odbywa się
po 2 semestrze klasy 3.

A.36. Prowadzenie rachunkowości.
W zakresie kwalifikacji uczniowie uczą się dokumentowania
i ewidencjonowania operacji gospodarczych, prowadzania
i rozliczania inwentaryzacji oraz sporządzania sprawozdań
finansowych i przeprowadzania analizy finansowej. Egzamin
z kwalifikacji odbywa się po 1 semestrze klasy 4.
Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu
przygotowanie absolwenta do pracy w dziale księgowości i kadr
przedsiębiorstw, do pełnienia funkcji doradcy podatkowego
i finansowego, do wykonywania zadań księgowego i analityka
w branży ekonomicznej oraz do prowadzenia własnej
działalności gospodarczej.

A.22. Prowadzenie działalności handlowej.
W zakresie kwalifikacji uczniowie uczą się organizowania działań
reklamowych i marketingowych, zarządzania działalnością
handlową oraz sporządzania dokumentacji ekonomicznofinansowej. Egzamin z kwalifikacji odbywa się po 1 semestrze
klasy 4.
Kształcenie w zawodzie technik handlowiec ma na celu
przygotowanie absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach
handlowych, w przedsiębiorstwach zajmujących się
marketingiem, agencjach reklamowych, biurach nieruchomości
oraz do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w branży
handlowej.

Praca z dokumentami w czasie zajęć pozalekcyjnych

Praca z kasą fiskalną i kontrola banknotów
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Technik agrobiznesu

(Symbol cyfrowy zawodu 331402)

Kwalifikacje w zawodzie:
R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej.
W zakresie kwalifikacji uczniowie uczą się prowadzenia produkcji
roślinnej i zwierzęcej oraz obsługi środków technicznych
stosowanych w rolnictwie. Egzamin z kwalifikacji odbywa się po 2
semestrze klasy 3.
R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
W zakresie kwalifikacji uczniowie uczą się prowadzenia
działalności gospodarczej w agrobiznesie, planowania
przetwórstwa żywności oraz prowadzenia rachunkowości
i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
Egzamin z kwalifikacji odbywa się po 1 semestrze klasy 4.
Kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu ma na celu
przygotowanie absolwenta do pracy w przedsiębiorstwach
przetwórstwa rolno-spożywczego, do obsługi ruchu
turystycznego, pracy przy obsłudze rynku rolnego oraz do
prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub rolniczej.

Kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich ma na celu
przygotowanie absolwenta do pracy w salonie fryzjerskim,
projektowania i stylizacji fryzur oraz do prowadzenia własnej
działalności gospodarczej w branży fryzjerskiej.

Technik informatyk

(Symbol cyfrowy zawodu 351203)

Kwalifikacje w zawodzie:
A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.
W zakresie kwalifikacji uczniowie uczą się wykonywania
zabiegów pielęgnacyjnych włosów, strzyżenia włosów,
formowania fryzur i ondulowania oraz zmiany koloru włosów.
Egzamin z kwalifikacji odbywa się po 2 semestrze klasy 3.
A.23. Projektowanie fryzur.
W zakresie kwalifikacji uczniowie uczą się wykonywania projektów
fryzur i stylizacji fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji.
Egzamin z kwalifikacji odbywa się po 1 semestrze klasy 4.

Kwalifikacje w zawodzie:
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz
urządzeń peryferyjnych.
W zakresie kwalifikacji uczniowie uczą się przygotowania
stanowiska komputerowego do pracy, użytkowania urządzeń
peryferyjnych komputera osobistego i naprawy komputera
osobistego. Egzamin z kwalifikacji odbywa się po 1 semestrze
klasy 3.
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
i administrowanie sieciami.
W zakresie kwalifikacji uczniowie uczą się projektowania
i wykonywania lokalnej sieci komputerowej, konfigurowania
urządzeń sieciowych i administrowania sieciowymi systemami
operacyjnymi. Egzamin z kwalifikacji odbywa się po 2 semestrze
klasy 3.
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz
administrowanie bazami.
W zakresie kwalifikacji uczniowie uczą się tworzenia stron
internetowych, tworzenia baz danych i administrowania bazami
danych oraz tworzenia aplikacji internetowych. Egzamin
z kwalifikacji odbywa się po 1 semestrze klasy 4.
Kształcenie w zawodzie technik informatyk ma na celu
przygotowanie absolwenta do pracy przy projektowaniu stron
i aplikacji internetowch, do zarządzania sieciami
komputerowymi oraz prowadzenia sklepu i serwisu
komputerowego.
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Technik usług fryzjerskich (Symbol cyfrowy zawodu 514105)

Technik mechanik

(Symbol cyfrowy zawodu 311504)

Kwalifikacje w zawodzie:
M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
W zakresie kwalifikacji uczniowie uczą się montażu oraz obsługi
maszyn i urządzeń. LUB
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających.
W zakresie kwalifikacji uczniowie uczą się przygotowywania
konwencjonalnych i sterowanych numerycznie obrabiarek
skrawających do obróbki oraz wykonywania obróbki na
konwencjonalnych i sterowanych numerycznie obrabiarkach
skrawających. LUB
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń
i narzędzi.
W zakresie kwalifikacji uczniowie uczą się wykonywania
elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
i maszynowej, wykonywania połączeń materiałów oraz naprawy
i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Egzamin
z wybranej kwalifikacji odbywa się po 2 semestrze klasy 3.
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn
i urządzeń.
W zakresie kwalifikacji uczniowie uczą się organizowania
procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń oraz
nadzorowania przebiegu produkcji. Egzamin z kwalifikacji
odbywa się po 1 semestrze klasy 4.
Kształcenie w zawodzie technik mechanik ma na celu
przygotowanie absolwenta do pracy w warsztatach
naprawczych, przedsiębiorstwach produkujących maszyny,
urządzenia i narzędzia oraz prowadzenia działalności
gospodarczej w branży mechanicznej.
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Technik pojazdów samochodowych
(Symbol cyfrowy zawodu 311513)
Kwalifikacje w zawodzie:
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych.
W zakresie kwalifikacji uczniowie uczą się diagnozowania oraz
naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
Egzamin z kwalifikacji odbywa się po 1 semestrze klasy 3.
M.12. D iag nozowanie oraz naprawa elektr ycznych
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
W zakresie kwalifikacji uczniowie uczą się diagnozowania oraz
naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów
samochodowych. Egzamin z kwalifikacji odbywa się po 2
semestrze klasy 3.
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów
samochodowych.
W zakresie kwalifikacji uczniowie uczą się organizowania
i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. Egzamin
z kwalifikacji odbywa się po 1 semestrze klasy 4.
Kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych ma
na celu przygotowanie absolwenta do pracy w warsztatach
samochodowych, stacjach kontroli pojazdów oraz prowadzenia
własnego przedsiębiorstwa w branży samochodowej.

W zawodzie
technik pojazdów samochodowych
szkoła oferuje zwrot 100%
kosztów uzyskania prawa jazdy.
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ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Nauka we wszystkich zawodach Zasadniczej Szkoły Zawodowej
trwa 3 lata.
Szkoła przygotowuje do zdania egzaminów potwierdzających
poszczególne kwalifikacje w zawodzie.
Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły oraz
dyplom robotnika wykwalifikowanego w danym zawodzie lub
tytuł czeladnika po zdaniu odpowiednich egzaminów.
Absolwent ma możliwość kontynuowania kształcenia
w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH.
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie miejsca
praktycznej nauki zawodu. Nauka zawodu może odbywać się
w zakładach rzemieślniczych, zakładach gospodarki
uspołecznionej lub Centrum Kształcenia Praktycznego.
Baza pracodawców znajduje się na internetowej stronie szkoły
w dziale „Szkolenie praktyczne” - „Baza pracodawców”.
W klasach wielozawodowych kształcenie w zakresie
teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywa się na
kursach wyjazdowych.
Koszty kursu ponosi szkoła. Rodzice pokrywają koszty dojazdu
na kurs, zakwaterowania i wyżywienia.
W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych szkolenie
praktyczne będzie prowadzone w szkolnym Centrum
Kształcenia Praktycznego. W związku z tym, osoby przyjęte
będą miały status ucznia, a nie młodocianego pracownika
(jak w innych zawodach).
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Zawody (symbol cyfrowy zawodu), w których teoretyczne kształcenie zawodowe prowadzone jest na kursach wyjazdowych:
PIEKARZ (751204), CUKIERNIK (751201),
WĘDLINIARZ (751107), ELEKTRYK (741103),
MONTER ELEKTRONIK (742102),
ELEKTROMECHANIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH (741203),
ELEKTROMECHANIK (741201),
BLACHARZ SAMOCHODOWY (721306), LAKIERNIK (713201),
BETONIARZ-ZBROJARZ (711402), MURARZ-TYNKARZ (711204),
BLACHARZ (721301), CIEŚLA (711501), STOLARZ (752205),
TAPICER (753402) I INNE.
Zawody (symbol cyfrowy zawodu), w których teoretyczne
kształcenie zawodowe prowadzone jest w szkole (z możliwością
kształcenia kursowego):
SPRZEDAWCA (522301), KUCHARZ (512001), FRYZJER (514101),
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (723103),
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (712905), ŚLUSARZ (722204),
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH (722307).
Kształcenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej ma na celu
przygotowanie absolwenta do pracy w wyuczonym zawodzie
oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W zawodzie
mechanik pojazdów samochodowych
szkoła oferuje zwrot 100%
kosztów uzyskania prawa jazdy.
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SZKOŁA POLICEALNA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Nauka w Szkole Policealnej trwa 2 lata.
Słuchacze przygotowywani są do egzaminów potwierdzających
poszczególne kwalifikacje w zawodzie.
Szkolenie praktyczne słuchacze odbywają w lokalnych oraz
regionalnych przedsiębiorstwach i instytucjach.

Do szkoły przyjmowani są absolwenci GIMNAZJUM,
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, 7 lub 8 - klasowej SZKOŁY
PODSTAWOWEJ.
Słuchacze przygotowywani są do egzaminu maturalnego.
Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych trwa 3 lata.
Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym.
Nauka jest BEZPŁATNA.
Szkoła umożliwia rozpoczęcie kształcenia w Liceum
Ogólnokształcącym dla Dorosłych od 3 semestru (2 rok kształcenia),
pod warunkiem zdania przez słuchaczy egzaminów klasyfikacyjnych
z zakresu różnic programowych.

Technik informatyk

(Symbol cyfrowy zawodu 351203)

Kwalifikacje w zawodzie:
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz
urządzeń peryferyjnych.
W zakresie kwalifikacji słuchacze uczą się przygotowania
stanowiska komputerowego do pracy, użytkowania urządzeń
peryferyjnych komputera osobistego i naprawy komputera
osobistego.

ZASADY NABORU

W zakresie kwalifikacji słuchacze uczą się tworzenia stron
internetowych, tworzenia baz danych i administrowania bazami
danych oraz tworzenia aplikacji internetowych.

Dla Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej rekrutacja
prowadzona będzie w formie elektronicznej.
Dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej
rekrutacja prowadzona będzie w formie tradycyjnej. Wzory
dokumentów można pobrać ze strony internetowej szkoły.
Podania składa się w sekretariacie szkoły.
W zależności od zawodu w postępowaniu rekrutacyjnym
uwzględnia się następujące przedmioty: język polski, język obcy,
matematyka, informatyka, geografia, fizyka.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na
stronie internetowej szkoły.
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E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
i administrowanie sieciami.
W zakresie kwalifikacji słuchacze uczą się projektowania
i wykonywania lokalnej sieci komputerowej, konfigurowania
urządzeń sieciowych i administrowania sieciowymi systemami
operacyjnymi.
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz
administrowanie bazami.

