Kursy kwalifikacyjne 2011/2012

WYCIECZKI 2010/2011/2012
WYCIECZKA ZŁOTORYJA – WROCŁAW

BARISTA

WYCIECZKA BOLESŁAWIEC - WROCŁAW
Szkoła uczestniczy w projekcie
MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
NA DOLNYM ŚLĄSKU

PODSTAWY FLORYSTYKI W OBSŁUDZE
KONSUMENTA

WYCIECZKA ŚWIERADÓW – SZKLARSKA PORĘBA

KIEROWCA WÓZKA JEZDNIOWEGO Z NAPĘDEM
SILNIKOWYM Z UPRAWNIENIAMI NA BEZPIECZNĄ
WYMIANĘ BUTLI GAZOWYCH
WYCIECZKA WARSZAWA

ECDL – WSTĘP DO CERTYFIKACJI
(komputerowe prawo jazdy)

Uczniowie technikum korzystają z następujących form wsparcia:
1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, zgodnie
z potrzebami uczniów (matematyka, język polski, język i obce,
zajęcia komputerowe, przedmioty zawodowe)
2. Praktyki/staże – 10-o dniowe staże u pracodawców –
ukończenie potwierdzone certyfikatem
3. Kursy zawodowe kwalifikacyjne:
- Szkolenie ECDL Start do certyfikacji
- Kurs kelnerski „Profesjonalna obsługa gościa - krok po kroku”
- Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym
z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej
- Barista
- Podstawy florystyki w obsłudze konsumenta
- Spawanie
4. Specjalistyczne zajęcia dydaktyczne dla uczniów
w nowoczesnych ośrodkach dydaktycznych
5. Fora zawodowe i targi pracy
6. Zajęcia praktyczne w ośrodkach badawczo-rozwojowych
7. Wycieczki zawodowo znawcze:
- Złotoryja – Wrocław
- Warszawa
- Bolesławiec – Wrocław
- Świeradów – Szklarska Poręba – Jelenia Góra
- Poznań

UWAGA! Udział w projekcie uczniów: technikum,
zasadniczej szkoły zawodowej i słuchaczy szkół
policealnych jest bezpłatny.
Więcej informacji na stronie: www.zsoiz.home.pl
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ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

TECHNIKUM



NOWOŚĆ!



technik handlowiec



technik organizacji reklamy
sprzedawca



SZKOLE POLICEALNEJ

technik ekonomista
szwaczka



Jeżeli jesteś dorosłym człowiekiem, masz
ukończoną szkołę średnią, dużo „wolnego”
czasu, nie dostałeś się na wymarzone studia,
chcesz zdobyć nowe k w a l i f i k a c j e
i umiejętności, proponujemy Ci kształcenie w

technik obsługi turystycznej

technik informatyk

Nauka trwa 4 lata. W trakcie nauki będziesz zdawał
egzaminy zawodowe, ich ilość zależy od liczby
kwalifikacji. Po każdym zdanym egzaminie otrzymasz
świadectwo kwalifikacyjne. Gdy zdasz wszystkie
egzaminy i ukończysz szkołę, otrzymasz dyplom
potwierdzający
kwalifikacje
zawodowe.
Zdobędziesz atrakcyjny i oczekiwany na rynku pracy
zawód technika.
Po ukończeniu technikum możesz:
 przystąpić do egzaminu maturalnego, a
następnie kontynuować naukę na studiach
wyższych,
 uzupełniać swoje wykształcenie o kolejne
kwalifikacje w szkołach policealnych lub na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych.



kucharz

piekarz

fryzjer

 technik rachunkowości



technik administracji



technik informatyk

stolarz

tynkarz, monter izolacji budowlanych,
spawacz, tokarz, brukarz, monter instalacji
centralnego ogrzewania
i ciepłej wody,
monter konstrukcji budowlanych, monter
sieci wodnych i kanalizacyjnych, itp.

Nauka trwa 3 lata. W ZSZ szczególny nacisk położony
jest na kształcenie praktyczne. Praktyczna nauka
zawodu będzie odbywać się u pracodawców lub w
centrach
kształcenia
praktycznego.
Oprócz
przedmiotów zawodowych zdobędziesz wiedzę i
umiejętności
ze
wszystkich
przedmiotów
ogólnokształcących. W trakcie nauki będziesz zdawał
egzaminy zawodowe. Po zaliczeniu wszystkich
egzaminów i ukończeniu szkoły, otrzymasz dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Jako absolwent ZSZ będziesz mógł:
 uzyskać
tytuł
technika
i
uzupełnić
wykształcenie o brakujące kwalifikacje
zawodowe oraz zdać egzamin zawodowy,
 uzupełnić wykształcenie średnie w liceum
uzupełniającym dla dorosłych. Po jego
ukończeniu i zdaniu matury możesz
kontynuować naukę na studiach.

NOWOŚĆ!


technik BHP (nauka trwa 1,5 roku)



technik pożarnictwa

Nauka trwa 2 lata. Zajęcia mogą być prowadzone w
systemie wieczorowym lub zaocznym. W trakcie
szkoły
odbędziesz
praktykę
zawodową.
Po
ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe. Zdobędziesz atrakcyjny i
oczekiwany na rynku pracy zawód technika. Po
ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę na
studiach.

