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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przygotowało dla gimnazjalistów ciekawą ofertę 

na rok szkolny 2018/19, dającą duże możliwości projektowania swojej ścieżki 

edukacyjnej. 

Już w momencie rekrutacji uczniowie wybierają: 

 oddział wraz z przypisanym do oddziału pierwszym przedmiotem rozszerzonym,

 język obcy, realizowany w zwiększonym wymiarze godzin, spośród języków 

angielskiego i niemieckiego,

 języka obcy, realizowany w podstawowym wymiarze godzin, spośród języków 

angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego.

 Warto zwrócić uwagę, że wszystkie języki nauczane są w grupach 

międzyoddziałowych, dobieranych pod kątem stopnia zaawansowania znajomości 

języka.

 Po klasie pierwszej uczeń dokonuje wyboru: drugiego i trzeciego przedmiotu 

rozszerzonego, i przedmiotów uzupełniających.  

- Na co warto jest zwrócić uwagę wybierając określone rozszerzenie w liceum? 
- Niektórzy uważają, że w klasie I liceum wybiera się już kierunek studiów, właśnie poprzez wybór 
odpowiedniego rozszerzenia. Ja nie myślałabym aż tak radykalnie, ale jednak ma to znaczenie…
- Jakie?
- Przede wszystkim będzie to przedmiot, który najprawdopodobniej będziemy zdawać na maturze na poziomie
rozszerzonym, mając możliwość zdobycia większej ilości punktów. Ma to szczególne znaczenie gdy 
wybieramy się na oblegane kierunki studiów. A wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym jest istotny gdy 
chcemy dostać się na dany kierunek studiów.
- Na przykład?
- Na medycynę trzeba na pewno zdawać biologię, chemię, na architekturę – matematykę, fizykę, na 
politechnikę – matematykę. Warto jest więc sprawdzić przed wyborem rozszerzenia jakie są wymagania 
rekrutacyjne na dany kierunek studiów. 
                                                         rozmowa z Anną Jaskulską – doradcą zawodowym CKPiU



ODDZIAŁY W I LO w roku szkolnym 2018/19

MATEMATYCZNY BIOLOGICZNY JĘZYKOWY HUMANISTYCZNY SPORTOWY-
SIATKARSKA KLASA

MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO

ROZSZERZENIE 
WIODĄCE (od kl. I)

matematyka biologia język angielski lub niemiecki język polski - (duża ilość zajęć sportowych
realizowanych pod patronatem

ZAKSY)

ROZSZERZENIE 
DODATKOWE DO 
WYBORU (od kl. II)

fizyka, informatyka, chemia, język 
angielski, język niemiecki, 
geografia, biologia, historia, WOS, 
język polski

chemia, fizyka, matematyka, 
geografia, język angielski, język 
niemiecki, język polski, 
informatyka, historia, WOS

geografia, język polski, historia, 
WOS, biologia, chemia, fizyka, 
matematyka, język angielski, język 
niemiecki, informatyka

historia, WOS, geografia, język 
angielski, język niemiecki, biologia, 
matematyka, fizyka, informatyka, 
chemia.

Wybór dwóch spośród: biologia, 
geografia, matematyka, język polski,
historia, WOS, język angielski, 
język niemiecki, matematyka, 
fizyka, chemia. 

CO W RAMACH 
NAUKI?

- udział w klasie drugiej w 
tygodniowych warsztatach 
matematycznych,
- udział w ciekawych wykładach i 
pokazach fizycznych realizowanych 
we współpracy z Uczelniami,
- fakultatywne zajęcia uzupełniające
takie jak: logika i dowodzenie 
twierdzeń, rysunek techniczny,  
doświadczenia i niepewności 
pomiarowe w fizyce, rachunek 
różniczkowy, ekonomia w praktyce 
oraz kurs rysunku odręcznego dla 
uczniów przygotowujących się na 
architekturę.

- realizowane w formie innowacji 
zajęcia z dietetyki,
- udział w tygodniowych 
warsztatach ekologicznych,
- udział w ciekawych zajęciach 
laboratoryjnych z biologii, chemii i 
biotechnologii
- lekcje w terenie m.in. w Muzeum 
Anatomii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego,
 - zdobycie certyfikatu udzielania 
pierwszej pomocy oraz udział w 
programach profilaktycznych, 
akcjach prozdrowotnych i 
ekologicznych
- fakultatywne zajęcia uzupełniające
umożliwiające obserwacje 
mikroskopowe preparatów trwałych 
i przyżyciowych,
- zajęcia pozalekcyjne w postaci kół 
zainteresowań (Koło Chemiczne, 
Klub Ekologów,  Drużyna Pierwszej
Pomocy, Animals).

- w grupie niemieckojęzycznej 
bezpłatne przystąpienie na terenie 
szkoły do egzaminu DSD B2/C1,
- wyjazd na wymianę młodzieży do 
szkoły partnerskiej w Landau in der 
Pfalz, a w grupie z jęz. angielskim – 
do kraju anglojęzycznego,
- udział w międzynarodowych 
projektach,
- udział w warsztatach językowych 
na uczelniach wyższych.

- udział w warsztatach prawnych, 
społecznych, psychologicznych i 
dziennikarskich na uczelniach 
wyższych. 
- szeroką współpracę z mediami: 
Radiem Park, Radiem Opole, 
Telewizją Studencką Seta,
- aktywną pracę w mediach 
szkolnych: w gazetce „Cegła”, kole 
fotograficznym VARIA oraz w 
szkolnej telewizji TVO,
- udział w rozprawach sądowych.

- specjalistyczny program 
szkoleniowy opracowany przez 
sztab szkoleniowy ZAKSY,
- zajęcia siatkarskie prowadzone 
przez wykwalifikowanych trenerów 
piłki siatkowej, 
- udział w rozgrywkach siatkarskich 
na szczeblu krajowym,
- odpowiednią bazę treningową, 
treningi w obiektach MOSiR 
Kędzierzyn-Koźle,
- możliwość sportowego rozwoju,
- zamiejscowym miejsce w bursie w 
bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

DO JAKICH STUDIÓW 
PRZYGOTOWUJE?

Studia na kierunkach technicznych i 
ekonomicznych takich jak: 
mechanika, mechatronika, 
elektronika, automatyka i robotyka, 
matematyka, fizyka techniczna, 
ekonomia, zarządzanie, logistyka, 
budownictwo, architektura, 
rachunkowość i wiele innych.

Studia z medycyny, farmacji, 
biologii, chemii, rolnictwa, 
weterynarii, zoologii, fizjoterapii, 
ratownictwa medycznego, analityki 
medycznej, radiologii, 
pielęgniarstwa, położnictwa, 
zdrowia publicznego, ochrony 
środowiska, inżynierii środowiska, 
kosmetologii, ekologii, pedagogiki, 
logopedii, biotechnologii, dietetyki, 
bioinżynierii i innych.

Studia na kierunkach 
lingwistycznych, ekonomicznych, 
politologicznych, prawnych, 
społecznych, turystycznych, 
menadżerskich, przyrodniczych i 
innych. 

Studia na kierunkach 
humanistycznych, społecznych i 
prawniczych takich jak: filologia 
polska, socjologia, historia, prawo, 
dziennikarstwo, administracja, 
psychologia, pedagogika, 
politologia, kulturoznawstwo i wiele
innych.

Możliwość podjęcia kariery 
sportowej lub kontynuowania 
edukacji na studiach wyższych 
takich jak: AWF, fizjoterapia.



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ I Liceum Ogólnokształcące?

 Jesteśmy szkołą nowoczesną, otwartą na najnowsze trendy edukacyjne. 

 Wyróżnia nas szerokie stosowanie innowacji pedagogicznych, skutecznie 

rozwijających zainteresowania i pasje młodego człowieka. 

 Zależy nam na kształceniu kreatywnych, otwartych na wyzwania współczesności 

młodych ludzi, którzy będą mobilni na rynku pracy. 

 Ofertę kierujemy do tych kandydatów, którzy swoją przyszłość wiążą z podjęciem 

nauki na wyższych uczelniach w kraju i zagranicą.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? 

Zapraszamy na naszą stronę www:  http://lo2kk.edu.pl/

Zadzwoń do nas: tel: 77 482 33 05 

http://lo2kk.edu.pl/


II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE rozwinie Twoje zainteresowania i wiedzę 

poprzez udział w ciekawych, innowacyjnych lekcjach oraz kołach zainteresowań. 

Jesteśmy otwarci na potrzeby uczniów i ich rodziców, dlatego zapoznaj się 

koniecznie z ofertą jaką przygotowaliśmy na rok szkolny 2018/19

 II LO to SREBRNA SZKOŁA 2016 i 2017, BRĄZOWA SZKOŁA 2018, zajmujemy 

I miejsce w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i VII w województwie opolskim.

 W klasie pierwszej uczniowie realizują wszystkie przedmioty na poziomie 

podstawowym i dokonują wyboru trzech do rozszerzania od klasy drugiej.

 Pierwszy przedmiot rozszerzony przypisany jest do profilu klasy, dwa pozostałe 

uczniowie wybierają spośród zaproponowanych przez szkołę.

 II LO oferuje naukę języka angielskiego jako pierwszego języka obcego, a jako drugi 

język proponujemy język hiszpański lub francuski w klasie lingwistycznej i język 

francuski, niemiecki lub rosyjski w pozostałych oddziałach.



ODDZIAŁY W II LO w roku szkolnym 2018/19

MATEMATYCZNY BIOLOGICZNY LINGWISTYCZNY PRAWNICZY

ROZSZERZENIE 
WIODĄCE (od kl. II) matematyka biologia język angielski historia

ROZSZERZENIA 
DODATKOWE DO 
WYBORU (od kl. II)

Do samodzielnego wyboru (po jednym z 
dwóch bloków):
BLOK I - chemia, fizyka, geografia, język 
polski 
BLOK II - informatyka, język angielski, 
matematyka, wiedza o społeczeństwie: 

Do samodzielnego wyboru (po jednym z 
dwóch bloków):
BLOK I - chemia, fizyka, geografia, język 
polski 
BLOK II - informatyka, język angielski, 
matematyka, wiedza o społeczeństwie: 

Do samodzielnego wyboru (po jednym z 
dwóch bloków):
BLOK I - chemia, fizyka, geografia, język 
polski 
BLOK II - informatyka, język angielski, 
matematyka, wiedza o społeczeństwie: 

Do samodzielnego wyboru (po jednym z 
dwóch bloków):
BLOK I - chemia, fizyka, geografia, język 
polski 
BLOK II - informatyka, język angielski, 
matematyka, wiedza o społeczeństwie: 

PRZEDMIOT 
DODATKOWY

Edukacja przez szachy Chemia doświadczalna Zwiększony wymiar nauczania drugiego 
języka obcego (francuski lub hiszpański).

Elementy prawa ze sztuką mediacji i język 
łaciński dla prawników 

CO W RAMACH 
NAUKI?

Proces kształcenia będzie wspierany 
współpracą z Politechniką Śląską, 
Politechniką Opolską, Wyższą Szkołą 
Techniczną w Katowicach i innymi 
uczelniami wyższymi.
Szkoła oferuje tygodniowe wyjazdowe 
warsztaty matematyczne w klasie drugiej. 

Proces kształcenia będzie wspierany 
współpracą ze specjalistami z Polsko-
Amerykańskich Klinik Serca oraz Centrum 
Medyczno-Rehabilitacyjnego SOLUTARIS
w Kędzierzynie-Koźlu.
Szkoła oferuje tygodniowe nadmorskie 
warsztaty przyrodnicze. 

Proces kształcenia będzie wspierany 
współpracą z Ormiston Victory Academy w
Norfolk, Uniwersytetem Opolskim.
Szkoła oferuje dwutygodniowe obozy 
językowe w Wielkiej Brytanii, współpracę 
ze szkołami europejskimi w ramach 
wymiany uczniów (Hiszpania) oraz 
realizacji projektów e-Twinning i 
Erazmus+. 

Proces kształcenia będzie wspierany 
współpracą z IPN, Amnesty International, 
Sądem Rejonowym, kancelariami 
adwokackimi, Polskim Centrum Mediacji, 
Okręgową Radą Adwokacką, biurem 
Rzecznika Praw Dziecka.
Szkoła oferuje warsztaty tematyczne z 
prawnikami. 

DO JAKICH STUDIÓW 
PRZYGOTOWUJE?

W oddziale tym (w zależności od 
wybranych przedmiotów rozszerzonych) 
masz szansę przygotować się do studiów na
wielu kierunkach technicznych i 
ekonomicznych (np. architektura i 
urbanistyka, automatyka i robotyka, 
budownictwo, elektronika, energetyka, 
fizyka, geodezja i kartografia, informatyka, 
inżynieria środowiska, inżynieria systemów
biotechnicznych, mechanika i budowa 
maszyn, mechatronika, nanotechnologia, 
technologia chemiczna, transport, 
administracja, finanse i rachunkowość, 
ekonomia, logistyka czy zarządzanie) 

Oddział ten pozwoli ci kontynuować naukę 
na wielu kierunkach przyrodniczych (np. 
analityka medyczna, astronomia, biologia, 
biotechnologia, chemia, dietetyka, 
farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, 
medycyna, leśnictwo, neurobiologia, 
oceanografia, oceanotechnika, 
pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo 
medyczne, technika rolnicza i leśna, 
techniki dentystyczne, technologia 
żywności i żywienie człowieka, 
weterynaria, zootechnika), a także 
psychologia, pedagogika i wiele innych

Oddział ten przygotowuje do podjęcia 
studiów na kierunkach filologicznych (np. 
filologia polska, anglistyka, 
amerykanistyka, germanistyka, iberystyka, 
lingwistyka stosowana), a także wielu 
kierunkach humanistycznych (np. wiedza o 
teatrze, etnologia, etnografia, ochrona dóbr 
kultury, stosunki międzynarodowe) i innych
(np. geografia, kartografia, oceanografia, 
turystyka i rekreacja). 

Po ukończeniu tego oddziału będziesz mógł
ubiegać się o status studenta na wielu 
kierunkach humanistycznych, w tym 
oczywiście prawa, administracji, 
europeistyki, prawa europejskiego, prawa 
gospodarczego i podatkowego, prawa 
kanonicznego, prawa własności 
intelektualnej i nowych mediów, prawa 
zatrudnienia, politologii, stosunków 
międzynarodowych, kierunku prawno-
biznesowego, ale także archeologii, historii,
dziennikarstwa, socjologii, i wielu innych.  



BAKCYL ŚWIADOMOŚCI – o profilu prawniczym w II LO opowiada nauczycielka, mediator i autorka innowacji

mgr Marzanna Gądek-Radwanowska

- Wśród swojej oferty II LO im. Mikołaja Kopernika proponuje klasę prawniczą z innowacją w zakresie edukacji prawnej

z mediacją. Na czym ona polega?

- Klasa prawnicza z mediacją jest dedykowana uczniom nastawionym na rozwijanie swoich horyzontów, przyswajanie i łączenie wiedzy

z różnych obszarów. Jej głównym celem jest promowanie wartości prawnych wśród uczniów i rodziców, ale też w społeczności lokalnej. 

Profil prawniczy pomoże przygotować się  do matury uczniom zainteresowanym wiedzą humanistyczną taką jak wiedza 

o społeczeństwie, historia, języki obce czy geografia. Edukacja prawna zostanie również uzupełniona nauką łaciny i elementami języka

prawnego angielskiego. Szczególne znaczenie ma w tym profilu edukacja prawna z mediacją. W całym procesie nauczania zwracamy

uwagę na praktyczne zastosowanie zagadnień prawnych, bowiem znajomość prawa i możliwości jego wykorzystania dla dobra siebie 

i innych daje poczucie dużej niezależności, sprawia, że możemy jeszcze lepiej pomagać innym i odnaleźć nowe sposoby radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach. 

- Wydaje się, że dziś kluczowa jest umiejętność radzenia sobie z różnego typu konfliktami – czy to na poziomie globalnym

(państw) czy osobistym (relacji z ludźmi). Czy w tej klasie uczniowie mogą się tego nauczyć?

- W klasie kładziemy nacisk na to, by uczyć się rozwiązywać problemy drogą pokojową, uczymy argumentować, ale także poznajemy

podstawy mediacji. Mediacji – jako skutecznej metody rozwiązywania różnego rodzaju konfliktów. Uczniowie klasy prawniczej pod koniec

pierwszego roku nauki  i  przejściu  specjalnego egzaminu  mogą starać  się  o  przyznanie  im statusu mediatora  rówieśniczego.  Swoje

umiejętności  wykorzystają oni  w rozpoczynającym, od 1 września 2018 roku,  działalność Szkolnym Centrum Mediacji  Rówieśniczej,

działającym na rzecz całego powiatu. To innowacyjny pomysł, bardzo potrzebny. 

- W jaki jeszcze inny sposób klasa ta daje „praktyczną wiedzę” z zakresu prawa?

-  Staramy się być blisko ucznia.  Problemów, z którymi może się zmagać i  w tym kontekście pokazujemy jak w odpowiedni  sposób

wykorzystać znajomość prawa. Zresztą na samej maturze pojawiają się także zagadnienia prawne – uczniowie kończący tą klasę, będą do

niej bardzo dobrze przygotowani.

- Dla kogo poleciłaby Pani tą klasę?

- Dla ludzi, którzy mają (lub chcą mieć, bo to też da się wypracować) szersze horyzonty, umiejętność patrzenia na problemy z różnych

perspektyw, dla których ważne jest dobro społeczne i drugi człowiek. Polecam ją tym, którym zależy na tym, co dzieje się społecznie

wokół nich i którzy chcą wpływać na to w umiejętny sposób.

- Na jakie studia dobrze przygotowuje ta klasa?

- Oczywiście na prawo, ale także bardzo dobrze przygotowuje na psychologię, politologię, dziennikarstwo, socjologię, studia ekonomiczne,

wojskowe czy policyjne i inne, można bowiem powiedzieć, że kierunek prawniczy w II LO łączy różne dziedziny nauki i rozwija takie

umiejętności,  które  są bardzo ważne w dalszym procesie nauczania.   Klasę prawniczą polecam osobom odważnym, które  chcą się

rozwijać, poznawać nowe rzeczy. Ci uczniowie, którzy łapią bakcyla, często chcą wiedzieć jeszcze więcej, uczestniczą w olimpiadach i

konkursach, ale także – i to chyba najważniejsze – mogą świadomie kształtować rzeczywistość społeczną. 



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ II Liceum Ogólnokształcące?

 Osiągniesz sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne.

 Zdobędziesz praktyczne umiejętności w firmach i instytucjach współpracujących ze szkołą.

 Poznasz wyjątkowych ludzi.

 Przeżyjesz niesamowite chwile zdobywając wiedzę i realizując pasje.

 Poczujesz atmosferę przyjaźni i współpracy.

WYRÓŻNIA NAS: 

 korzystna lokalizacja (500m od dworca PKP)

 edukacja przez szachy

 współpraca ze szkołami wyższymi

 tygodniowe wyjazdowe warsztaty przedmiotowe

 znakomita  baza sportowa

 indywidualna  szafka dla każdego ucznia

 chór RED VOICES

 grupa  teatralna LOT 

 studio fotograficzne i studio filmowe KOPERNIK

 wyjątkowe miejsce rekreacji dla uczniów PALECIAK

Pamiętaj, że nasza szkoła to: 

 najlepsze liceum w powiecie w rankingu Perspektyw

 Szkoła Demokracji (masz realny wpływ na to, co się dzieje w szkole)

 miejsce, w którym rozwiniesz umiejętności pomocy innym (drużyna ratownicza,   

  grupa Volontarius)

 placówka realizująca wymiany międzynarodowe (Wielka Brytania i Hiszpania) oraz 

  projekty  europejskie.

Wszystko to jest wysiłkiem współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców!

Dołącz do nas!

Jesteśmy otwarci na Twoje pomysły!

Wesprzemy Cię w spełnieniu Twoich marzeń!

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? 

Zapraszamy na naszą stronę www:  http://lo2kk.edu.pl/, 

https://www.facebook.com/LOIIKK/ 

Zadzwoń do nas: tel: 77 483 21 62

https://www.facebook.com/LOIIKK/
http://lo2kk.edu.pl/


ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 kształci uczniów w wielu kierunkach, na które istnieje duże 

zapotrzebowanie na rynku pracy. W swojej ofercie proponuje naukę na poziomie 

oddziałów technikum oraz oddziałów branżowych w tym klas wielozawodowych – 

dających możliwość dowolnego wyboru zawodu. 

Co jeszcze czeka Cię w Zespole Szkół Nr 1?

 Zagraniczne praktyki i staże dla uczniów różnych kierunków.

 Bardzo dobrze wyposażone sale oraz pracownie zawodowe.

 Zdobycie w ramach projektów unijnych i innowacji pedagogicznych dodatkowych 

kwalifikacji i uprawnień.

 Będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności uczestnicząc w różnego

typu zajęciach pozalekcyjnych i przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę.

 Współpracujemy z 230  zakładami pracy w zakresie organizacji praktycznej nauki 

zawodu i praktyk zawodowych.



ODDZIAŁY Technikum nr 1 w ZS nr 1 w roku szkolnym 2018/19

Technik
Agrobiznesu

(4 lata)

Technik Ekonomista
(4 lata)

Technik Logistyk
(4 lata)

Technik Żywienia i Usług
Gastronomicznych

(4 lata)

Technik Budownictwa
(4 lata)

Technik Usług
Fryzjerskich

(4 lata)

Jakie 
umiejętności 
zdobędziesz? 

- organizowania i 
wykonywania prac 
związanych z 
produkcją roślinną i 
zwierzęcą;
- obsługi pojazdów, 
maszyn i urządzeń 
stosowanych w 
produkcji roślinnej i
zwierzęcej;
- organizowania i 
wykonywania prac 
związanych z 
przetwórstwem 
spożywczym, 
usługami i handlem;
i inne

- organizowania 
działalności gospodarczej i
obliczanie podatków,
- prowadzenia spraw 
kadrowo-
płacowych,
- sporządzania planów, 
analiz i sprawozdań,
- dokumentowania i 
ewidencjonowania operacji
gospodarczych,
- prowadzania i rozliczania
inwentaryzacji,
- sporządzania 
sprawozdania finansowego
i przeprowadzanie analizy 
finansowej.

-planowania  i 
organizowania prac 
związanych z procesem 
logistycznym w 
łańcuchach dostaw;  
-zarządzania zapasami;
-organizowania prac 
związanych z gospodarką 
magazynową;
-zarządzania gospodarką 
odpadami;
- planowania i 
organizowania prac 
związanych z procesem 
logistycznym w 
jednostkach gospodarczych
i administracyjnych.

- przechowywania 
żywności,
- sporządzania i ekspedycji
potraw i napojów,
- planowania i oceny 
żywienia,
- organizowania produkcji 
gastronomicznej,
- planowania i 
wykonywania usług 
gastronomicznych.

- wykonywania 
określonych robót 
budowlanych;
- organizowania i 
kontrolowania robót 
związanych z 
zagospodarowaniem terenu
budowy;
- organizowania i 
kontrolowania robót 
budowlanych stanu 
surowego i robót 
wykończeniowych;
- sporządzania 
kosztorysów oraz 
przygotowywania 
dokumentacji przetargowej
i inne

- wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych,
- strzyżenie włosów, 
formowanie fryzur i 
ondulowanie,
zmiana koloru włosów.
wykonywanie projektów
fryzur,
stylizację fryzur z
uwzględnieniem technik
wizualizacji.

Przygotowanie 
do kierunków 
studiów

studia rolnicze, 
ekonomiczne, inne.

ekonomia, finanse i 
rachunkowość, zarządzanie
i marketing, bankowość, 
podatki i ubezpieczenia, 
prawo gospodarcze.

transport, logistyka, 
logistyka mediów, 
lotnictwo, nawigacja.

technologia żywienia, 
dietetyka, hotelarstwo, 
turystyka.

budownictwo, architektura 
i urbanistyka, geodezja, 
inżynieria sanitarna

kosmetologia, trychologia, 
fotografia, stylizacja 
ubioru, wizaż.

Możliwości 
zatrudnienia 
po ukończeniu 
szkoły

- przedsiębiorstwach
przetwórstwa rolno-
spożywczego 
-firmach 
handlowych  
-urzędach 
administracji 
samorządowej 

- banki i instytucje 
finansowe,
- firmy ubezpieczeniowe,
- biura rachunkowe,
- instytucje samorządowe,
- posiadane kwalifikacje 
pozwalają prowadzić 
własną działalność 
gospodarczą.

logistyk, spedytor, 
ekspedytor,
specjalista ds.: 
zaopatrzenia, sprzedaży i 
prognozowania popytu,
planowania zakupów, 
handlu elektronicznego 
(e-commerce), systemów 
informacyjnych 
wspomagających 
dystrybucję,
gospodarki odpadami, 
planowania produkcji i 
zapasów i inne 

restauracje, bary, 
kawiarnie,
stołówki, domy opieki,
hotele, pensjonaty, domy 
wczasowe,
promy i statki.

- zakłady produkcyjne 
wyrobów budowlanych,
- przedsiębiorstwa 
budowlane,
- urzędy administracji 
samorządowej,
- działy zajmujące się 
technicznym utrzymaniem 
obiektów budowlanych,
- laboratoria badające 
jakość materiałów 
budowlanych.

zakłady fryzjerskie
salony fryzjerskie,
studia stylizacji fryzur,
agencje mody, reklamy i 
wizerunku,
własna działalność.



ODDZIAŁY w SZKOLE BRANŻOWEJ nr 1 w ZS nr 1 w roku szkolnym 2018/19

Kucharz
(3 lata)

Cukiernik
(3 lata)

Mechanik pojazdów
samochodowych

(3 lata)

Sprzedawca
(3 lata)

Fryzjer
(3 lata)

Klasy wielozawodowe
(3 lata)

Zdobędziesz 
kwalifikację:

Sporządzanie 
potraw i 
napojów

Produkcja wyrobów 
cukierniczych

Diagnozowanie i naprawa 
podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodowych

Prowadzenie sprzedaży Wykonywanie zabiegów 
fryzjerskich

Nauczanie w klasach 
wielozawodowych
odbywa się we wszystkich zawodach,
Nauka zawodu prowadzona jest na 
miesięcznych kursach w ośrodkach 
doskonalenia zawodowego (1 kurs w 
ciągu roku),
Uczeń posiada status młodocianego 
pracownika (podpisuje umowę o 
pracę z zakładem pracy w celu nauki 
zawodu).

Możliwości 
zatrudnienia po 
ukończeniu szkoły

restauracje, 
bary, 
kawiarnie,
stołówki, 
domy opieki,
hotele, 
pensjonaty, 
domy 
wczasowe.

w cukierniach, 
ciastkarniach oraz innych 
obiektach 
wykorzystujących 
produkcję cukierniczą.

w fabryce samochodów, 
jednak najczęstszym 
miejscem jego pracy jest 
warsztat
lub serwis samochodowy.

w różnych firmach 
handlowych na 
stanowiskach
sprzedawcy lub 
magazyniera.  Może 
również pełnić
funkcję kierownika 
punktu sprzedaży oraz
samodzielnie 
prowadzić własny 
sklep lub hurtownię.

salony fryzjerskie,
studia stylizacji fryzur,
agencje mody, reklamy i 
wizerunku,
własna działalność.

jako: murarz-tynkarz, kucharz, 
cukiernik,
fryzjer, sprzedawca, jeździec,
mechanik pojazdów 
samochodowych,
blacharz samochodowy,
mechanik motocyklowy,
monter zabudowy i robót 
wykończeniowych,
dekarz, cieśla, piekarz, stolarz, 
krawiec,
 elektryk, elektromechanik, monter 
elektronik, fotograf, ślusarz, 
lakiernik, blacharz



O ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU rozmawiamy z 

mgr Anną Jaskulską doradcą zawodowym CKPiU

- Co jest ciekawego w zawodzie technik agrobiznesu?

- Zarządzanie gospodarstwem, tak by ono przynosiło korzyści jest dzisiaj bardzo istotne. Agrobiznes łączy ze sobą 

cztery podstawowe zagadnienia rolnictwa jakimi są:  produkcja, zagadnienia ekonomiczno-prawne, ekologia, 

fundusze unijne. Uczniowie zdobywają także wiedzę na temat wypełniania podstawowych dokumentów związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej i uzyskiwania dopłat do tej produkcji rolnej z funduszy unijnych. 

- Na jakie zajęcia praktyczne można liczyć, wybierając ten zawód?

Są to między innymi zajęcia takie jak:  produkcja i pozyskiwanie surowców, marketing w agrobiznesie, 

przedsiębiorczość, rachunkowość,

przetwórstwo spożywcze, wybrane

zagadnienia z psychologii, technika biurowa 

i komputerowa, wybrane zagadnienia prawne,

zarządzanie firmą. 

- Jak wygląda perspektywa znalezienia

pracy?

- Po tym kierunku uczniowie są przygotowani

do podjęcia własnej działalności

gospodarczej np. prowadzenia własnego

gospodarstwa agroturystycznego,

prowadzenia produkcji gospodarczej lub

podejmowania pracy w urzędach administracji samorządowej, firmach handlowych i przedsiębiorstwach przetwórstwa

rolno-spożywczego. Mogą również kontynuować naukę na studiach ekonomicznych, rolniczych lub innych.



NIC TRUDNEGO DLA CHCĄCEGO – o tym, co ważne w zawodach budowlanych opowiada 

nauczyciel zawodu mgr inż. Adam Mikołajek

- Ma Pan długoletnie doświadczenie w branży budowlanej i przekazuje Pan swoją praktyczną wiedzę uczniom, którzy 

uczęszczają do Technikum Budowlanego. 

- Tak, już 40 lat pracuje w tej branży, nie zamieniłbym tego zawodu na żaden inny. Myślę, że w tym zawodzie liczy się bardzo 

doświadczenie, ale także chęć uczenia się i oczywiście...chęć do pracy.

Czasami ciężkiej i monotonnej, jednak dającej dużą satysfakcję, zwłaszcza

po dobrze wykonanej pracy.

- Jakie jeszcze inne umiejętności są istotne w tym zawodzie?

- Ważny jest zmysł estetyczny, uporządkowanie, przyda się też znajomość

matematyki byśmy dokonali dobrego pomiaru i stworzyli kosztorys, a potem

w odpowiedni sposób zrealizowali projekt. Poza tym dobrze, gdy ma się

zdolności manualne. Ja od dzieciństwa lubiłem naprawiać i konstruować

różne rzeczy. Ważna jest też wyobraźnia przestrzenna, szczególnie jeśli

myślimy o tym, by zostać architektem.

- Każdy lubi fachowców i dokładnych, i szybko pracujących,

i trzymających ład w miejscu pracy.

- Zgadza się. I uczciwych. To bardzo ważne.

- Jak według Pana wygląda zapotrzebowanie na rynku pracy w tym

zawodzie?

- Jest duże. Osobiście uważam, że fachowcy w Polsce powinni więcej

zarabiać, żeby nie uciekali za granicę. W ten sposób często tracimy najlepszych specjalistów. W Polsce dużo inwestycji 

budowlanych ruszyło, i na pewno to zawód przyszłości – bo ludzie chcą mieszkać coraz lepiej i pojawiają się nowe techniki, 

możliwości i nowe wyzwania…

- Do jakich studiów dobrze przygotowuje Technikum Budowlane?

- Do wszystkich związanych z budownictwem i architekturą. Daje praktyczną wiedzę, która jest bardzo istotna w trakcie 

studiów i liczy się na rynku pracy.

- I jeszcze ostatnie pytanie, czy dziewczyny też sprawdzają się w tym zawodzie?

- Zdecydowanie tak, często nawet są ambitniejsze i lepiej dbają o porządek. Bardziej niż płeć istotna jest jednak chęć do pracy 

i uczenia się. 



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ Zespół Szkół nr 1?

 Rozwiniesz swoje zainteresowania i uzdolnienia w takim zawodzie jakim chcesz.

 Będziesz miał możliwość udziału w różnego typu zajęciach pozaszkolnych.

 Zdobędziesz wiedzę praktyczną i doświadczenie cenione na rynku pracy.

 Zdobędziesz ciekawy zawód i możliwość odnalezienia się na rynku pracy.

 Będziesz  miał  możliwość  uczestniczenia  w  projektach  edukacyjnych,  kursach,

stażach zawodowych w kraju i za granicą.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? 

Zapraszamy na naszą stronę: http://zs1.edu.pl/

Zadzwoń do nas:  tel: 77 482 59 52



ZESPÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ to jedna z trzech szkół ponadgimnazjalnych w 

Polsce kształcących w zawodzie Technik Żeglugi Śródlądowej. Oprócz tego 

ciekawego kierunku, proponuje naukę w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. 

Oto co proponują dla uczniów:

 W naszej szkole stawiamy na praktyczną stronę nauczania - znajdziesz u Nas 

świetnie przygotowane pracownie kształcenia zawodowego, odbędziesz ciekawe 

praktyki u pracodawców, którzy ściśle z nami współpracują i często zatrudniają 

Naszych absolwentów. 

 Zorganizujemy dla Ciebie specjalistyczne kursy zawodowe, dzięki którym uzyskasz 

dodatkowe kwalifikacje, 

 Jeśli wybierzesz kierunek żeglugowy możesz liczyć na przygodę życia - tj. 

pełnomorski rejs żaglowcami – „Fryderykiem Chopinem” lub „Darem Młodzieży”. 



ODDZIAŁY w ZSŻŚ (Technikum nr 2 i Szkoła Branżowa nr 2) w roku szkolnym 2018/19

Technik Żeglugi
Śródlądowej 

(4 lata)

Technik Pojazdów
Samochodowych 

(4 lata)

Technik Mechanik
(4 lata)

Technik Informatyk
(4 lata)

Mechanik Pojazdów
Samochodowych

(3 lata)
Szkoła branżowa I stopnia

Kierowca-Mechanik
(3 lata)

Szkoła branżowa I stopnia

Zdobyte 
umiejętności

- prowadzenia statku żeglugi 
śródlądowej,
- obsługiwania i naprawy 
maszyn i urządzeń 
okrętowych,
- organizowania załadunku 
i wyładunku statku.

- organizowania obsługi i 
naprawy pojazdów 
samochodowych,
- oceny stanu technicznego 
pojazdów i sposobów napraw,
- wykonywanie napraw 
pojazdów samochodowych,
- kontrolowanie jakości 
wykonanych napraw,
- prowadzenie usług 
motoryzacyjnych,
- sprzedaż pojazdów 
samochodowych oraz
artykułów motoryzacyjnych,
- prowadzenie dokumentacji 
związanej z obsługą i naprawą
pojazdów samochodowych,
- kierowanie pojazdami 
samochodowymi na poziomie 
umożliwiającym uzyskanie 
prawa jazdy kategorii B.

- dobieranie materiałów, 
narzędzi, maszyn i urządzeń 
do realizowania zadań,
- stosowanie podstawowych 
metod obróbki i łączenia 
materiałów  oraz napraw 
maszyn i urządzeń,
- konstruowanie prostych 
obiektów mechanicznych,
- opracowywanie 
dokumentacji podstawowych 
procesów technologicznych,
- sporządzanie harmonogramu
prac, obliczanie ich 
pracochłonności
i kosztów, programowanie 
maszyn cnc (sterowanych 
komputerowo),

- sprawne posługiwanie się 
systemami operacyjnymi 
(oprogramowania 
zarządzające systemem 
komputerowym)
-  obsługa oprogramowania 
użytkowego,
- konfiguracja sprzętu i 
oprogramowania,
- umiejętność obsługi 
urządzeń peryferyjnych,
- konfiguracja sieci 
komputerowych,
- projektowanie baz danych,
- znajomość programów 
graficznych i multime-
dialnych,
- tworzenie aplikacji 
komputerowych.

- obsługa, diagnostyka i 
naprawa pojazdów 
samochodowych,
- użytkowanie pojazdów 
samochodowych,
- naprawianie pojazdów 
samochodowych.
- dobieranie i stosowanie 
metod diagnozowania usterek 
- dobieranie i posługiwanie się
narzędziami kontrolno-
pomiarowymi pojazdów 
samochodowych,
- dobieranie i stosowanie 
metod naprawy pojazdów 
samochodowych ze względu 
na zakres i koszty,

- prowadzenie pojazdów 
samochodowych,
- przewóz drogowy rzeczy i 
prowadzenie dokumentacji z 
nim związanej,
- obsługa środków transportu 
drogowego,
- ocena stanu technicznego 
oraz naprawa
środków transportu 
drogowego

Perspektywy 
zatrudnienia

- na statkach żeglugi 
śródlądowej w kraju i po-
za jego granicami, uzyskując 
kolejne stopnie
oficerskie, do kapitana 
włącznie,
- na statkach morskich w 
służbie maszynowej,
- w zakładach budownictwa 
hydrotechnicznego
(zapory, śluzy, elektrownie 
wodne),
- w administracji wodnej 
(zarządzanie ruchem
statków w porcie, urzędy 
żeglugi)

- na stacjach obsługi i kontroli
pojazdów samochodowych,
- w zakładach produkcyjnych 
i naprawczych pojazdów 
samochodowych,
- w salonach sprzedaży 
samochodów i instytucjach 
zajmujących się obrotem 
częściami samochodowymi,
- w przedsiębiorstwach 
transportu samochodowego,
- w przedsiębiorstwach 
doradztwa technicznego 
dotyczącego motoryzacji,
- w firmach zajmujących się 
likwidacją pojazdów 
samochodowych,
- w autoryzowanych stacjach 
obsługi samochodowej.

- w zakładach projektowych, 
produkcyjnych i usługowych 
branż, w których są 
projektowane, produkowane,
użytkowane oraz naprawiane 
maszyny i urządzenia 
mechaniczne,
- na stanowiskach związanych
z: obsługą maszyn i urządzeń 
produkcyjnych, montażem 
maszyn, kontrolą
techniczną, organizacją i 
nadzorowaniem prac, 
konserwacją i naprawą 
eksploatowanych maszyn, 
-organizowaniem zaopatrzenia
i zbytu.

- we wszystkich typach 
przedsiębiorstw i instytucji, 
związanych z usługami i 
serwisem informatycznym,
- w przedsiębiorstwach, 
instytucjach, które użytkują 
systemy komputerowe do 
różnych celów.

- w autoryzowanych stacjach 
obsługi pojazdów,
- w wyspecjalizowanych 
warsztatach samochodowych,
- w zakładach produkujących 
samochody, 
- w zajezdniach i bazach 
transportowych,
- w firmach przewozowych i 
kurierskich,
- w firmach zajmujących się 
dystrybucją części i 
materiałów eksploatacyjnych.

- w firmach spedycyjnych,
- w przedsiębiorstwach 
transportowych i 
przewozowych,
- w warsztatach 
samochodowych

Do jakich 
studiów 
przygotowuje?

Akademie Morskie, Akademia
Marynarki Wojennej, studia 
politechniczne, logistyka i 
spedycja, mechanika.

Politechnicznych, na 
wszystkich kierunkach

Politechnicznych, na 
wszystkich kierunkach

Informatyka,Telekomunikacja
Mechatronika, Studia 
Politechniczne

Kontynuacja nauki w Szkole 
Branżowej II stopnia

Kontynuacja nauki w Szkole 
Branżowej II stopnia



O ŻEGLUDZE I STYLU ŻYCIA  rozmawiamy z mgr. inż. Grzegorzem Nadolskim, kierownikiem

praktyk zawodowych

- Co jest wyjątkowego w tym zawodzie?

- Zawód nadaje kwalifikacje osobom chcącym w przyszłości pracować na statkach morskich i śródlądowych. Po za 

tym zdobyty szereg umiejętności można wykorzystać w wielu innych stanowiskach pracy. 

- Jakie umiejętności warto posiadać wybierając naukę w tym zawodzie?

- Kandydat do technikum zawodowego o specjalności żegluga śródlądowa, powinien odznaczać się umiejętnością 

współdziałania 

w grupie, sprawnością fizyczną, odpornością na zmiany warunków atmosferycznych, dobrym wzrokiem i słuchem, 

zdolnością rozróżniania barw, wyobraźnią przestrzenną oraz zmysłem organizacyjnym.

- Z czym należy liczyć się w tej pracy?

- Z nietypowym harmonogramem czasu pracy. Marynarze pracują najczęściej w układzie 4 na 4 tzn. 4 tygodnie na 

burcie statku 

i 4 tygodnie w domu. 

- Z jakimi uczelniami, firmami pracujecie, gdzie odbywają się praktyki?

- Akademie Morskie, Akademia Marynarki Wojennej, uczelnie politechniczne, przemysł stoczniowy, przemysł 

maszynowy, armatorzy żeglugi śródlądowej.

- Czy łatwo jest znaleźć prace? Gdzie? Jakie są zarobki w tym zawodzie?

- Występuje duży niedobór marynarzy śródlądowych głównie na statkach pływających po niemieckich i holenderskich 

drogach wodnych. Zarobki kształtują się na poziomie 1200 euro dla osób bez doświadczenia do około 4000 euro dla 

oficerów nawigatorów. 

- Czy można powiedzieć, że jest to "zawód przyszłości"?

- Jest to zawód przyszłości. Podpisane w ostatnim

czasie przez nasz rząd międzynarodowe umowy

gwarantują dynamiczny rozwój żeglugi śródlądowej w

Polsce oraz rozwój polskich dróg wodnych. W

najbliższych dziesięcioleciach będzie rósł udział

transportu rzecznego w bilansie transportowym

całego kraju.

- Jakie atrakcje czekają uczniów na pracowniach

praktycznej nauki zawodu?

- Pracownia nawigacji i eksploatacji siłowni okrętowej

wyposażona 

w symulator manewrowo-

radarowy statku

rzecznego z

oprogramowaniem;

przyrządy nawigacyjne;

dwie sztuki łodzi

wiosłowo-żaglowej typu

DZ z wyposażeniem i

przyczepą podłodziową,

stanowisko do

eksploatacji zespołu

okrętowej wirówki paliwa. 



CHCESZ ŁATWO ZNALEŹĆ PRACĘ? - O tym, dlaczego warto wybrać zawód technik

mechanik rozmawiamy z nauczycielem zawodu mgr. inż. Adamem Daroniem 

- Na czym polega praca w zawodzie technik mechanik?

- Najczęściej związana jest ona z obsługą maszyn, ustawianiem i mocowaniem narzędzi, dbaniem o jakość 

elementów,  które maszyny wykonują, serwisowaniem jej ale także kontrolą pracy, czasami także programowaniem. 

Zwykle zakres wykonywanych zadań zależy od firmy oraz poziomu kwalifikacji.

- Jakie umiejętności są niezbędne by

być dobrym w tym zawodzie?

- Przede wszystkim liczy się tu logiczne

myślenie, wyobraźnia przestrzenna,

dokładność i staranność.

- Co jest szczególnie interesujące w

tym zawodzie?

- Przede wszystkim jest to branża stale

rozwijająca się, a więc daje ona

możliwość rozwoju zawodowego. Zwrócić

należy uwagę również na to, iż jest to

zawód, w którym łatwo znajdziemy pracę,

i to zarówno na lokalnym rynku jak i na

rynku międzynarodowym. 

- Jakie są zarobki w tym zawodzie?

- Zarobki bardzo często zależą od

doświadczenia i umiejętności operatora maszyny. W wielu firmach istnieje system awansowania, który promuje 

zaangażowanych w rozwiązywanie problemów pracowników, którzy następnie mogą zostać np. zostać specjalistami 

działu i tu zarobki znacznie rosną.

- Jak wygląda nauka w tym zawodzie?

- W CKPiU pracujemy na bardzo nowoczesnych, przemysłowych maszynach, takich samych, na jakie trafi później 

młodzież w swojej pracy. Uczniowie odbywają także praktyki lub zajęcia praktyczne w lokalnych firmach, podczas 

których uczą się funkcjonować w rzeczywistości zakładu pracy.

- W jaki sposób można zostać operatorem maszyn CNC?

- Można ukończyć technikum mechaniczne lub szkołę branżową o tym kierunku, można także ukończyć bezpłatny 

kurs kwalifikacyjny, który cyklicznie organizuje ZSTiO wraz z CKPiU w Kędzierzynie-Koźlu. Zapraszam!



 CHCIEĆ, TO MÓC – O  zawodach „samochodowych”, rozmawiamy z nauczycielem zawodu, doświadczonym praktykiem i

pasjonatem motoryzacji mgr. inż. Aleksandrem Sokołowskim

- Co jest najbardziej interesujące w zawodach „samochodowych”?

- Wszystko:), są to zawody, w których prawie zawsze wykonuje się coś innego i dające ogromną satysfakcję po wykonanej naprawie.

- Jakie umiejętności warto jest posiadać, aby dobrze sprawdzić się w tym zawodach?

- Nie są wymagane specjalistyczne umiejętności przed

rozpoczęciem nauki, ważne jest jednak 

 zainteresowanie motoryzacją oraz zdolności manualne. 

- Wśród oferty szkół powiatu, swoje zainteresowania

można pogłębiać wybierając różne kierunki

„samochodowe”. Jakie są między nimi różnice?

- Mechanik i elektromechanik samochodowy są

zawodami pokrewnymi, oba maja wspólną 

 podstawę. W przypadku mechanika większy nacisk

kładziony jest na umiejętność diagnostyki

i naprawy zespołów mechanicznych (hamulce, zawieszenie,

układ kierowniczy). Elektromechanik zajmuje się osprzętem

elektrycznym, a także co dziś bardzo ważne układami

sterowania poszczególnych zespołów samochodu. 

Technik natomiast, obejmuje podstawę jako mechanik lub

elektromechanik oraz otrzymuje dodatkowe umiejętności

związane z organizacją i prowadzeniem przedsiębiorstwa

samochodowego.

- Jeśli chodzi o naukę w zawodzie w poszczególnych szkołach przebiega ona w różny sposób. Na czym polegają różnice?

- W „Żegludze” i ZSTiO szkoły same zorganizują zajęcia praktyczne, które odbywają się w CKPiU, gdzie gwarantujemy dobre 

przygotowanie do egzaminów zawodowych oraz zajęcia praktyczne pod okiem doświadczonych zawodowo nauczycieli. Natomiast 

w Zespole Szkół Nr 1 uczniowie stają się młodocianymi pracownikami (co wiąże się np. z potrzebą zwolnień lekarskich w przypadku 

nieobecności, pracą w niektóre dni wolne od szkoły, ale także z otrzymaniem wynagrodzenia  za wykonaną pracę 

(niestety nie za dużego :). Chętni na taki rodzaj nauki sami wybierają sobie warsztat, w którym będą zdobywać swoje umiejętności.

- W przypadku pracowników młodocianych, na co warto jest zwrócić uwagę wybierając miejsce praktyk?

- Na to czy w danym zakładzie naprawy samochodów wykonuje się różnorodne naprawy 

wszystkich elementów pojazdu i czy rzeczywiście uczniowie będą dopuszczeni do jego naprawy. Pamiętajmy też, że egzaminy zawodowe 

zdaje się na samochodach osobowych, dlatego dobrze jest jeśli warsztat zajmuje się ich naprawą. - Czy łatwo jest znaleźć pracę w tym

zawodzie i ile można tu zarobić?

- Nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Oczywiście w branży samochodowej, transportowej oraz w podobnych ponieważ zawody 

związane z samochodami dają podstawę wiedzy i umiejętności pracy w innych zawodach branży technicznej. A jeśli chodzi o zarobki to 

zwykle zarabia się dobrze. Wynagrodzenie jest uzależnione od stażu i doświadczenia.

- Co jest istotne, by sprawdzić się w tym zawodzie?

- Istotne jest, żeby chcieć. Rozwijać się w tej dziedzinie, być w niej coraz lepszym. Przyda się także wytrwałość i kreatywne myślenie. 



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej?

Jesteśmy wyjątkową placówką.

W murach Żeglugi młodzi ludzie integrują się, rozwijają swoje pasje 

ale przede wszystkim zdobywają świetne wykształcenie i zawody, które w

przyszłości pozwolą Ci na podjęcie dobrej i dobrze płatnej pracy.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? 

Zapraszamy na naszą stronę: http://www.zegluga.edu.pl/

Zadzwoń do nas:  tel. 77 406 16 50



ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 3 to Szkoła z tradycjami, położona w przepięknym wiekowym 

parku, sąsiadująca z licznymi zabytkami. W swojej ofercie proponuje dwa nowe 

kierunki kształcenia: Technik Spedytor ze specjalizację mundurową oraz Liceum 

Ogólnokształcące o profilu strażackim. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą 

kształcenia w tej szkole.

 Współpracujemy ze lokalnymi i zagranicznymi przedsiębiorcami i zakładami pracy 

w zakresie organizacji praktyk dla uczniów.

 Kształcimy w kierunkach, na które istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy.

 Dajemy możliwość rozwoju zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnego typu 

zajęciach pozalekcyjnych.

 Zwracamy uwagę na zajęcia praktyczne, które dobrze przygotowują uczniów 

do wejścia na rynek pracy.



ODDZIAŁY w ZS nr 3 (III LO i Technikum nr 3) w roku szkolnym 2018/19

Liceum
Ogólnokształcące
-klasa strażacka

(3 lata)

Technik Spedytor 
- klasa mundurowa

(4 lata)

Technik Fotografii i
Multimediów

(4 lata)

Technik Technologii
Chemicznej

(4 lata)

Technik Organizacji
Reklamy
(4 lata)

Technik Spedytor
(4 lata)

Technik Hotelarstwa
(4 lata)

W trakcie 
nauki...

Klasę tworzy grupa 
strażacka, która będzie 
miała zajęcia z wiedzy 
pożarniczej ze strażakami 
z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Kędzierzynie-
Koźlu, Jednostki 
Ratowniczej 
„Blachownia” i OSP 
Sławęcice. Uczniowie 
będą uczestniczyć w 
zajęciach strzeleckich, 
terenoznawczych, 
pierwszej pomocy oraz z 
zakresu samoobrony i 
musztry.  
Klasa będzie wyjeżdżać 
na obozy kondycyjne i do 
różnych instytucji w celu 
poznania zawodów 
innych służb 
mundurowych i 
organizacji ratowniczych.

W naszej szkole zyskasz 
lepszy start w zdobyciu 
zawodu: policjanta, 
strażaka, żołnierza, 
ratownika medycznego i 
pracy w służbie 
więziennej oraz w 
agencjach ochrony.

Będziesz uczestniczył w 
lekcjach prowadzonych 
przez czynnych 
zawodowo policjantów, 
strażaków i żołnierzy
poznasz elementy prawa 
karnego i wykroczeń 
zdobędziesz wiedzę o 
pożarnictwie i służbie 
wojskowej
zapoznasz się ( na własnej
skórze!) z podstawami 
samoobrony, będziesz 
uczestniczył w obozach 
przetrwania, nauczysz się 
udzielania pierwszej 
pomocy. 

Zyskasz lepszy start w 
zdobyciu zawodu: 
policjanta, strażaka, 
żołnierza, ratownika 
medycznego, strażnika 
miejskiego
i pracy w służbie 
więziennej, celnej i w 
agencjach ochrony, 
dodatkowo uzyskując 
kwalifikacje spedytora.

Dowiesz się jak 
posługiwać się sprzętem 
fotograficznym oraz 
organizować plan 
zdjęciowy. Opanujesz 
sztukę rejestrowania, 
kopiowania i obróbki 
obrazu. Nauczysz się 
przygotowywać 
prezentacje graficzne i 
multimedialne. 
Praktyki odbywają się w 
agencjach 
fotograficznych, 
reklamowych, 
drukarniach a także
w firmach zajmujących 
się środkami masowego 
przekazu takimi jak radio,
telewizja, prasa. 

Będziesz samodzielnie 
prowadzić analizy
w laboratoriach 
szkolnych, badawczych 
oraz przemysłowych firm
i zakładów branży 
chemicznej naszego 
powiatu.
Zajęcia praktyczne 
odbywają się
w zakładach pracy takich 
jak Petrochemia – 
Blachownia S.A., Grupa
Azoty S.A., pozwolą ci 
zapoznać się
z funkcjonowaniem 
instalacji przemysłu 
chemicznego.

Jeżeli jesteś kreatywny i 
chcesz zawodowo zająć 
się zagadnieniami 
związanymi z organizacją 
reklamy, to jest to 
kierunek dla Ciebie! 
Technik organizacji 
reklamy jest zawodem 
łączącym w sobie wiedzę:
ekonomiczną ,plastyczną, 
psychologiczną i 
językową.
Podczas nauki będziesz 
uczył się organizowania 
oraz prowadzenia 
sprzedaży produktów i 
usług reklamowych; 
organizowania oraz 
prowadzenia kampanii 
reklamowej; 
projektowania oraz 
wykonywania środków 
reklamowych.
Będziesz mógł podjąć 
pracę w różnego typu 
agencjach reklamowych, 
mediach (prasa, radio, 
telewizja i innych). 

- planowania i 
organizowania prac 
związanych z przewozem 
ładunków;
- prowadzenia 
dokumentacji związanej z 
realizacją zadań 
transportowo-
spedycyjnych;
- prowadzenia 
dokumentacji dotyczącej 
rozliczeń z klientami i 
kontrahentami krajowymi 
oraz zagranicznymi;
- wykonywania prac 
związanych z 
monitorowaniem 
przebiegu procesu 
transportowego.
Perspektywy zatrudnienia:
stanowiska w branży 
przemysłowej, 
budowlanej, handlowej i 
usługowej,
stanowiska w firmach 
specjalizujących się w 
spedycji krajowej i 
międzynarodowej,
prowadzenie własnej 
firmy.

Praktyki i staże krajowe i 
zagraniczne w 
renomowanych obiektach 
świadczących usługi 
hotelarskie
np. w Grecji ,Hiszpanii 
,Chorwacji. Dzięki 
nawiązaniu współpracy z 
firmą Unity Line nasi 
uczniowie odbywa-
ją swoją praktykę na 5 - 
gwiazdkowych 
pływających hotelach na 
trasie Świnoujście – Ystad
oraz Świnoujście – 
Trelleborg, na promach 
m/f Skania, m/f Polonia,
m/f Gryf m/f Wolin.
W ramach żeglugi 
śródlądowej nasi
uczniowie pływali na 
statkach „RexRheni” i 
„Regina Rheni” w 
Holandii, na Renie w 
Bazylei, Main, Moselle
i na Dunaju.



TECHNIK SPEDYTOR - KLASA MUNDUROWA - o nowym kierunku opowiada 

mgr Beata Fedorowicz, nauczycielka ZSnr3

- Na czym polega praca spedytora? I skąd specjalizacja mundurowa w spedycji?

- Spedytor zajmuje się organizacją transportu oraz obsługą klientów i kontrahentów. Tak zwana „spedycja 

mundurowa” to specjalność  skierowana głównie do uczniów planujących związać  swoją przyszłość z zawodem 

policjanta, żołnierza i strażaka. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w wojsku i policji. 

W codziennej pracy mogą zajmować się spedycją czy logistyką lub problematyką bezpieczeństwa społecznego, 

ekonomicznego i militarnego oraz zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem obywateli. Posiadając odpowiednie 

umiejętności będą potrafili skutecznie kierować zespołami ludzkimi oraz podejmować trafne decyzje wpływające 

na minimalizowanie zagrożeń. 

- Jakie umiejętności warto posiadać wybierając naukę w tym zawodzie? 

- Absolutnym minimum dla pracownika spedycji jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 

Im więcej języków zna spedytor tym lepiej. 

Poza tym od kandydata na stanowisko

spedytora najczęściej wymaga się

komunikatywności 

i otwartości, szybkiego podejmowania decyzji 

i analitycznego myślenia, dokładności,

sumienności, zdyscyplinowania, opanowania, 

poczucia odpowiedzialności za

bezpieczeństwo pracy własne i innych.

- Z czym należy liczyć się w tej pracy? 

- Spedytor, żołnierz policjant  prawie zawsze

pracują w zespole, stąd niezwykle ważne jest, 

by potrafił współpracować z innymi oraz łatwo się z nimi porozumiewać. Ważne jest także poczucie odpowiedzialności

za współtowarzyszy i za powierzone mienie. 

- Z jakimi instytucjami współpracujecie w ramach prowadzenia kierunku?

Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu, Wojskowa Komenda Uzupełnień, 10 Opolska Brygada 

Logistyczna, Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 

Jednostka Ratownicza „Blachownia” i Ochotnicza Straż Pożarna „Sławięcice”.

- Gdzie absolwent tego kierunku będzie mógł szukać pracy?

- Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w branży przemysłowej, budowlanej, handlowej i usługowej, 

na stanowiskach w firmach specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej, jest przygotowany do 

prowadzenia własnej firmy, a także będzie mógł znaleźć pracę w wojsku, policji, straż granicznej, celnej, więziennej, 

miejskiej, pożarnej.

- Jak wyglądają zarobki w tej branży? 

- Zarobki rozpoczynają się od kwoty 2000 złotych netto, doświadczeni pracownicy osiągają jednak wielokrotności tej 

sumy. Istotny wpływ na zarobki ma zakres obowiązków danej osoby i ilość przyjmowanych zleceń.

- Czy można powiedzieć, że jest to zawód przyszłości? 

- To niewątpliwie zawód przyszłości. Każda firma bowiem posiadająca środki transportu, bądź zlecająca transport 

firmom zewnętrznym poszukuje spedytorów do sprawnego obsługiwania klientów. A dostawa na czas to motto wielu 

firm.



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ Zespół Szkół nr 3?

 Rozwiniesz swoje zainteresowania i uzdolnienia.

 Będziesz miał możliwość udziału w różnego typu zajęciach pozaszkolnych.

 Zdobędziesz wiedzę i umiejętności przydatne na rynku pracy.

 Będziesz miał możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach sportowych.

 Zdobędziesz doświadczenie zawodowe w ramach praktyk i zajęć praktycznych.

 Jesteśmy szkołą osiągającą najlepsze wyniki wśród Techników naszego powiatu. W

2017 roku nasza szkoła  otrzymała Złotą  Tarczę i  zajęła  w rankingu Perspektyw  

6 miejsce w województwie opolskim

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? 

Zapraszamy na naszą stronę: http://www.slawiecice.edu.pl/

Zadzwoń do nas: tel: 77 483 49 93



ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH to szkoła techniczna 

z bogatymi tradycjami. Kształci w atrakcyjnych, nowoczesnych i najbardziej 

poszukiwanych zawodach w Polsce i na świecie. W szkole:

 Wykorzystywana jest profesjonalna baza dydaktyczna, najnowsze przemysłowe 

oprogramowanie, nowoczesne maszyny i urządzenia. 

 Zajęcia zawodowe prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w 

poszczególnych branżach.

 Szkoła posiada certyfikaty jakości: Szkoła z Klasą, Szkoła Przedsiębiorczości, 

Wiarygodna Szkoła. 

 Promowane są nowoczesne technologie stosowane w robotyce, automatyce, 

informatyce. 

 Realizuje innowacyjne programy nauczania, współpracuje z przedsiębiorcami, by 

jak najlepiej przygotować uczniów do wejścia na rynek pracy.



ODDZIAŁY Technikum nr 4 w ZSTiO w roku szkolnym 2018/19

Technik Elektryk
(4 lata)

Technik Mechatronik
(4 lata)

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki
Odnawialnej

(4 lata)

Technik Informatyk
(4 lata)

Jakie 
umiejętności 
zdobędziesz? 

- projektowania instalacji i sieci 
elektrycznych,
- montażu i naprawy instalacji elektrycznej i 
elektronicznej,  
- instalowania i obsługi maszyn i urządzeń 
elektrycznych oraz układów 
energoelektronicznych,
- wykonywania przeglądów technicznych 
instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
- lokalizowania uszkodzeń, dokonywania 
napraw, konserwacji instalacji, maszyn i 
urządzeń elektrycznych,
- wykonywania przyłączeń urządzeń 
elektrycznych
- prowadzenia prac zgodnie z dokumentacją 
techniczną,i inne.

- programowania sterowników PLC;
- projektowania układów sterowania;
projektowania i budowy urządzeń
elektro pneumatycznych i hydraulicznych;
- programowania i budowy robotów;
- analizy działania automatyki samochodowej;
programowania maszyn CNC;
- instalowania i obsługi systemów sieciowych 
transmisji danych;
- korzystania z literatury technicznej;
- czytania, analizy i opracowywania
dokumentacji technicznej.

- określania warunków lokalizacji urządzeń 
stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, 
mechanicznej oraz elektrycznej,
- planowania prac związanych z montażem 
instalacji wyposażonych w urządzenia do 
wykorzystywania energii odnawialnej,   
-organizowania i nadzorowania prac 
związanych z montażem urządzeń 
stosowanych w systemach energetyki 
odnawialnej;
-wykonywania montażu urządzeń 
stosowanych do pozyskiwania energii 
odnawialnej, i inne

- zaawansowanej obsługi systemów 
operacyjnych i oprogramowania użytkowego,
konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
- obsługi urządzeń peryferyjnych,
- pracy w sieciach komputerowych,
- projektowania baz danych i ich 
oprogramowania,
- projektowania stron WWW oraz aplikacji 
internetowych,
- tworzenia aplikacji komputerowych.

To ciekawe... Kierunek jest poszerzony o innowację 
pedagogiczną - Systemy alarmowe, gdzie 
uczniowie uczą się projektować i instalować 
systemy alarmowe.
W ostatnim roku nauki możliwość uzyskania 
uprawnień SEP.

Na zajęciach wykorzystujemy najnowsze 
przemysłowe i profesjonalne
oprogramowanie do projektowania elementów
urządzeń mechatronicznych, do wizualizacji i 
symulacji procesów technologicznych.
Część zajęć praktycznych realizowana jest 
nowoczesnych pracowniach w Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.
W ostatnim roku nauki możliwość uzyskania 
uprawnień SEP.

Zapewniamy zajęcia praktyczne w 
nowoczesnych pracowniach Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, 
praktyki zawodowe w firmach 
specjalizujących się w zagadnieniach 
energetyki odnawialnej (np. Galmet).

W naszej szkole powstała pierwsza w Polsce 
klasa o profilu e-sportowym i w ramach 
innowacji pedagogicznej możesz uczestniczyć
w dodatkowych zajęciach, takich jak:
- profesjonalne treningi CS; GOiLoL’a 
prowadzone przez trenera,
- projektowanie gier w profesjonalnych 
silnikach.
Wszyscy uczniowie klas informatycznych w 
naszej szkole otrzymują dostęp do Microsoft 
DreamSpark, dzięki czemu mogą instalować 
na domowych komputerach legalne systemy 
operacyjne Windows 7/8/8.1/10 i blisko 200 
innych aplikacji Microsoft.

Możliwości 
zatrudnienia po 
ukończeniu 
szkoły

- w elektrowniach, zakładach energetycznych, 
kopalniach, hutach, na kolei,
- w firmach naprawiających sprzęt 
elektryczny,
- w biurach projektowych jako projektant 
okablowania strukturalnego (sieci 
komputerowych i sieci elektrycznych),  
- w firmach handlowych zajmujących się 
sprzedażą osprzętu elektrycznego,
- w firmach projektujących i montujących 
instalacje alarmowe,
- prowadząc własną działalność gospodarczo-
usługową 

- w przedsiębiorstwach produkcyjnych o 
zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu 
produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, 
obrabiarek CNC itp.), 
- w małych firmach, w których pracownik 
spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do 
utrzymania ruchu,
- może prowadzić własną działalność 
gospodarczą

- stanowiska związane z montażem instalacji 
wyposażonych w urządzenia energetyki 
odnawialnej, jak i stanowiskach nadzoru 
technicznego nad utrzymaniem prawidłowego 
funkcjonowania instalacji energetyki
odnawialnej. 
- doradztwie energetycznym, w zakresie 
możliwości wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii. 
- w administracji publicznej mogą pracować 
na stanowiskach nadzoru technicznego i 
obsługi inwestycji związanych z 
zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, 
w szczególności w budownictwie.

- serwisant sprzętu komputerowego,
-  administrator sieci komputerowych,
- webmaster/webdesigner,
- grafik komputerowy,
- programista,
- specjalista i konsultant w działach IT.



ODDZIAŁY Szkoły Branżowej nr 3 w ZSTiO w roku szkolnym 2018/19

Operator Obrabiarek Skrawających
(3 lata)

Ślusarz
(3 lata)

Elektryk
(3 lata)

Elektromechanik Pojazdów
Samochodowych

(3 lata)

Jakie 
umiejętności 
zdobędziesz? 

- obsługi i nadzoru uniwersalnych, 
półautomatycznych i automatycznych 
obrabiarek skrawających, takie
jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w 
tym obrabiarek sterowanych numerycznie 
(komputerowo)
- przygotowywania obrabiarek skrawających 
konwencjonalnych i sterowanych 
numerycznie do planowanej obróbki,
- wykonywania obróbki na konwencjonalnych
obrabiarkach skrawających zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji technologicznej,
- wykonywania programu obróbki 
technologicznej na obrabiarkach sterowanych 
numerycznie zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji technologicznej.

-wykonywania elementów maszyn i urządzeń,
- naprawiania elementów maszyn, urządzeń i 
narzędzi,
- wykonywania połączeń,
- konserwowania elementów maszyn, 
urządzeń i narzędzi.

Po ukończeniu nauki zdobędziesz wiedzę, 
umiejętności oraz uprawnienia pozwalające 
m.in.:
 zaprojektować i wykonać proste układy 

elektryczne,
 wykonywać instalacje elektryczne,
 obsługiwać maszyny i urządzenia 

elektryczne,
 wykonywać przeglądy oraz naprawy 

urządzeń zasilanych prądem,
 wykonywać połączenia elementów 

mechanicznych oraz elektrycznych,
 zastosować skuteczną ochronę urządzeń 

elektrycznych przed skutkami zwarć, 
przeciążeń i przepięć,

 zorganizować stanowiska pracy zgodnie 
z przepisami BHP, przeciwpożarowymi 
i eksploatacji.

Nasi specjaliści przygotują się do:
 pracy z pojazdami wyposażonymi w 

skomplikowane urządzenia elektryczne;
 diagnozy i naprawy elementów 

mechanicznych, elektrycznych pojazdów;
 posługiwania się nowoczesnym sprzętem 

np.: diagnoza szeregowa często nazywaną
"podłączeniem pod komputer" lub praca 
przy użyciu oscyloskopu w celu diagnozy 
elementów sterowania silnika;

 samodzielnego diagnozowania i usuwania
usterek w układach bezpieczeństwa 
czynnego, komfortu jazdy, sterowania 
silnika benzynowego i diesla;

 obsługi układów pirotechnicznych 
poduszek powietrznych;

 organizacji, planowania procesów 
naprawczych.

To ciekawe... Możesz podjąć naukę jako młodociany 
pracownik i realizować zajęcia praktyczne w 
jednym z zakładów:
- A.BERGER POLSKA Sp. z o. o.,
- KOMET URPOL Sp z o.o.,
- Magna NTP SA,
lub bez umowy z zakładem zajęcia praktyczne
realizować w Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego

W trakcie nauki szkoła zapewnia realizację 
zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego.

W trakcie nauki szkoła zapewnia realizację 
zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego.

W szczególności będziesz miał możliwość 
uzyskania uprawnień kwalifikacyjnych SEP 
kategorii "E" umożliwiających podjęcie pracy 
we wszelkich firmach zajmujących się 
elektrycznością.

Zajęcia praktyczne zapewnia szkoła 
w Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie 
wykorzystywana jest profesjonalna baza 
dydaktyczna, używane są najnowsze 
urządzenia diagnostyczne i sprzęt serwisowy.

Nasze zajęcia teoretyczne jak i praktyczne 
prowadzone są przez nauczycieli-praktyków
z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Możliwości 
zatrudnienia po 
ukończeniu 
szkoły

Operator Obrabiarek może pracować we 
wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych
wykorzystujących obróbkę skrawaniem, 
zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją 
maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn 
budowlanych, samochodów i ciągników, 
zakładach budowy i eksploatacji taboru
kolejowego, budowy silników parowych, 
spalinowych i turbinowych, napędów 
hydraulicznych, wyposażenia
samolotów i śmigłowców itp.

Ślusarze mogą być zatrudnieni w zakładach 
produkcyjnych z różnych branż, 
budownictwie, usługach, administracjach 
budynków, mogą prowadzić własną 
działalność gospodarczą. Uniwersalność 
kwalifikacji zawodowych ślusarza daje 
podstawy do wykonywania wielu zadań 
zawodowych w zawodach pokrewnych (np. 
mechanik monter maszyn i urządzeń, 
instalator urządzeń sanitarnych itp.) oraz 
możliwość szybkiego przekwalifikowania się.

Elektryk  jest bardzo atrakcyjnym, 
nowoczesnym i poszukiwanym zawodem. 
Zajmuje się montażem, obsługą oraz 
konserwacją sieci i wszelkich urządzeń 
związanych z elektrycznością.
Może pracować na stanowiskach:
 konserwator urządzeń i sprzętu 

elektrycznego,
 przy montażu, konserwacji, obsłudze 

urządzeń i sieci elektroenergetycznych.

Elektromechanik pojazdów 
samochodowych jest zawodem łączącym 
w sobie umiejętności zarówno z mechaniki 
samochodowej jak i wyposażenia 
elektrycznego i elektronicznego pojazdów.
Poszukiwani na rynku pracy fachowcy z tej 
dziedziny znajda zatrudnienie na dobrze 
płatnych stanowiskach w warsztatach 
elektrotechniki i elektroniki pojazdowej.



TYLKO DLA TYCH, KTÓRZY „””WIDZĄ SIĘ” PRZED KOMPUTEREM - o tym, co daje ukończenie

Technikum Informatycznego rozmawiamy z nauczycielem ZSTiO, informatykiem 

i autorem innowacji e-sport mgr. Adamem Buglem

- Wiem, że do Kędzierzyna-Koźla przyjeżdżają uczniowie z całej Polski, by uczyć się na innowacyjnym 

kierunku e-sport i projektowanie gier komputerowych.

- Tak, właściwie byliśmy pierwszą szkołą w Polsce realizującą takie specjalizacje w ramach Technikum 

Informatycznego. Od kilku lat w związku z tym towarzyszy nam niesłabnące zainteresowanie mediów…

- Przypuśćmy, ze chcę wybrać specjalizację e-sport. Czy potrzebne mi jakieś wcześniejsze 

przygotowanie?

- Niekoniecznie. Uczymy się wszystkiego od podstaw. Poznajemy także elementy psychologii, komunikacji, 

współpracy w grupie, zarządzania, potem konkretne umiejętności przydatne na zajęciach. Podobnie sprawa wygląda 

z projektowaniem gier, tu także uczymy się od podstaw.

- Jakie umiejętności przydadzą się w nauce tego zawodu?

- Ważne są zainteresowania informatyczne, pomaga także chęć do uczenia się przedmiotów ścisłych (matematyki, 

fizyki), wyobraźnia przestrzenna i kreatywność. Oczywiście ważne są też umiejętności współdziałania w grupie.

- Uczenie się w na tym kierunku w Waszej szkole znane jest z uczeniem pasjonatów przez pasjonatów.

- Tak, staramy się budować „przyjacielskie”, partnerskie relacje, łączy nas zdecydowanie pasja komputerowa :) 

Dodam jeszcze, że sama szkoła zapewnia wysokiej jakości sprzęt komputerowy, umożliwiający tworzenie 

zaawansowanych gier 3D na współczesnych silnikach, dobrej jakości karty graficzne itd.

- Jak wyglądają możliwości znalezienia pracy po tym zawodzie?

- Jest to branża, która szybko się rozwija. Jako technik informatyk można projektować strony i aplikacje internetowe, 

administrować tymi stronami, projektować bazy danych, projektować i wykonywać lokalne sieci komputerowe oraz 

administrować nimi. Można także pójść w stronę bardziej „sprzętową” - montować, naprawiać komputery. Jest tu 

duża możliwość i rozwoju zawodowego, i dobrze płatnej pracy i znalezienia odpowiedniego miejsca dla siebie poprzez

dalszą specjalizację. 



               KIM JEST MECHATRONIK? - opowiada mgr inż Krzysztof Popiela nauczyciel zawodu

 

- Na czym polega praca mechatronika?

- Mechatronik zajmuje się projektowaniem układów sterowania z wykorzystaniem różnych dziedzin nauki – hydrauliki, 

pneumatyki, elektroniki, programowania

i mechaniki. W dzisiejszych czasach układy

sterowania są stosowane powszechnie (od bram

które same się otwierają po maszyny CNC)

 i dziedzina ta wciąż bardzo dynamicznie się rozwija.

- Jakie umiejętności przydadzą się w tym

zawodzie?

- Przede wszystkim ważna jest umiejętność

koncentracji uwagi, cierpliwość, zainteresowania

techniczne, pracowitość.

- Jak uczniowie zdobywają wiedzę praktyczną

o tym zawodzie?

- Mamy świetnie wyposażoną pracownię mechatroniczną, uczniowie odbywają także praktyki w jednym z lokalnych 

przedsiębiorstw. 

- Jak wygląda znalezienie pracy w tym zawodzie?

- Nie ma żadnego problemu w znalezieniu pracy w tym zawodzie. Wszystkie zakłady zatrudniają i będą zatrudniać 

mechatroników. O zawodzie tym mówi się jako o zawodzie „przyszłości”. Zarobki także są dobre, zależne

od doświadczenia i umiejętności osoby.



CZY TO PRAWDA, ŻE „ELEKTRYKA PRĄD NIE CHWYTA”? - o tym, dlaczego warto wybrać zawód

elektryka rozmawiamy z Kazimierzem Szydłowskim, właścicielem firmy elektroinstalacyjnej oraz

nauczycielem zawodu

- Posiada Pan wieloletnie doświadczenie w branży, zdradza Pan tajniki swojego zawodu prowadząc 

zajęcia praktyczne z uczniami klas branżowych i technikum. Jakie według Pana trzeba mieć umiejętności, 

aby dobrze się sprawdzić w zawodzie elektryka?

- Przede wszystkim ważne są zdolności techniczne, manualne, logiczne myślenie, wyobraźnia, ale także przyda się 

cierpliwość i dokładność.

- Jak wygląda praktyczna nauka w tym zawodzie?

- Uczniowie budują instalacje elektryczne i te przemysłowe i te stosowane w mieszkaniach. Mamy bardzo dobrze 

wyposażone pracownie. Co więcej, gdy istnieje potrzeba założenia czy naprawy jakiejś instalacji w budynku robią

to uczniowie, oczywiście pod moim nadzorem.

- Czy łatwo jest znaleźć pracę w tym zawodzie?

- Istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy na elektryków. Właściwie każdy zakład pracy ich potrzebuje.

Można także założyć własną działalność, ale tu

polecałbym najpierw zdobycie większego doświadczenia

pod okiem fachowca. Łatwo jest także znaleźć pracę 

za granicą.

- Gdzie znajdziemy szkoły kształcące w tym

zawodzie?

- Można wybrać Technikum Elektryczne lub Szkołę

Branżową o kierunku Elektryk w Zespole Szkół

Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-

Koźlu.

- Ile mniej więcej zarabia się w tym zawodzie?

- Zaczyna się od kwot 2500 do 3000 na rękę. Później

w miarę doświadczenia, wykształcenia, rodzaju wykonywanej pracy kwoty te mogą wzrastać. Tak jak w każdej 

dziedzinie w pewnym momencie zachodzi tu potrzeba specjalizacji i bycia fachowcem od danej dziedziny w elektryce.

- Czy to prawda, że „elektryka prąd nie chwyta?”

- Dobry elektryk, to odpowiedzialny elektryk. I za siebie i za innych. Dlatego na przykład, kiedy naprawiam instalacje 

elektryczne i nawet słyszę od klientów, że prąd jest wyłączony, zawsze sprawdzam. Wielokrotnie zdarzyło się, że nie 

był. Odpowiedzialny elektryk, to także osoba, która ma świadomość ważności właściwie wykonanej pracy. I dla siebie,

i dla innych, ale także np. dla zakładu produkcyjnego, gdzie zła naprawa może wiele kosztować….

- Co jeszcze jest istotne?

Zaznaczmy także, że w zawodzie tym przydaje się odporność na stres. Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez prądu, 

a jeśli zaistnieje jakaś awaria, chcemy jak najszybciej ją naprawić. I nieważne czy to jest popsuta lodówka, czy 

zatrzymana linia produkcyjna. Dlatego elektryk często działa pod presją czasu, aby jak najszybciej dokonać 

odpowiednich napraw.



ENERGIA ODNAWIALNA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

O kierunku Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej (OZE) rozmawiamy z nauczycielem

zawodu mgr. inż. Adamem Walą

- Dlaczego warto wybrać ten zawód?

- Odpowiedź na to pytanie z upływem kolejnych lat staje się prostsze. Jednym z powodów jest zmieniające się prawo 

z zakresu energetyki i budownictwa. Dziś na przykład już możemy sami wytwarzać prąd a następnie sprzedawać go 

do elektrowni. Prawo także coraz częściej wymusza stosowanie i użytkowanie ekologicznych urządzeń 

energetycznych.

- Tak, często też słychać o wielu akcjach

promocyjnych i ekologicznych np. wymianie

kotłów, montażu pomp ciepła lub instalacji do

produkcji energii elektrycznej. Co według Pana

jest charakterystyczną cechą tego zawodu?

- Przede wszystkim jego różnorodność. W zawodzie

tym znajdą swoje miejsce osoby, które będą

zajmowały się montażem systemów i urządzeń,

projektowaniem instalacji lub osoby zajmujące się

doradztwem i sprzedażą urządzeń systemów

związanych z energetyką odnawialną.

- Czy po tym zawodzie łatwo znaleźć jest pracę?

- Zdecydowanie tak. Na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na osoby z branży OZE. Absolwenci po tym 

kierunku na pewno nie będą mieli problemów ze znalezieniem ciekawej, atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy.

Zawód ten jest także ciekawy, gdyż  dziedzina OZE stale się rozwija, pojawiają się nowe technologie i ulepszone 

rozwiązania. Bardzo polecam!



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ Zespół Szkół Technicznych i

Ogólnokształcących? 

 Rozwiniesz swoje zainteresowania i uzdolnienia techniczne 

 Uczyć będziesz się na nowoczesnym, profesjonalnym sprzęcie

 Będziesz miał możliwość udziału w różnego typu zajęciach pozaszkolnych

 Zdobędziesz wiedzę praktyczną i doświadczenie cenione na rynku pracy

 Będziesz miał możliwość udziału w wielu konkursach technicznych

 Odbędziesz praktyki lub zajęcia praktyczne u pracodawców

 Zdobędziesz ciekawy zawód i łatwą możliwość znalezienia pracy

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? 

Zapraszamy na naszą stronę: http://www.zstio.net/

Zadzwoń do nas: tel: 77 481 22 09



SZKOŁA BRANŻOWA w Zespole Szkół Specjalnych skierowana jest do uczniów, 

którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Proces nauki 

opiera się na tej samej podstawie programowej ale dostosowany jest do każdego 

ucznia, a wspaniali nauczyciele pomagają rozwinąć umiejętności i kompetencje 

zawodowe przydatne na rynku pracy.

 Uczniowie szkoły branżowej kształcą się w klasach wielozawodowych (np. kucharz, 

cukiernik, sprzedawca, piekarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, mechanik 

pojazdów samochodowych i inne).

 Szkoła pomaga w załatwieniu praktyki zawodowej.

 Nauczyciele oprócz wykształcenia przedmiotowego są także doświadczonymi 

terapeutami i ludźmi z pasją. 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? 

Zapraszamy na naszą stronę: http://www.szkolabrzechwy.pl/

Zadzwoń do nas: tel: 77 482 35 64


