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Plastyczniak – dobre miejsce
dla ludzi z wyobraźnią

FOT. PLASTYCZNIAK

Wystawy wzbogacają wiedzę i wrażliwość młodych artystów.
Na zdjęciu uczniowie Plastyczniaka w Galerii Sztuki Współczesnej

Jeśli interesuje cię gastronomia, hotelarstwo, obsługa imprez turystycznych albo handel to Zespół Szkół Zawodowych nr 4 jest szkołą dla ciebie.

T

echnik żywienia
i usług gastronomicznych to zawód przyszłości.
Moda na szczupłą
sylwetkę wymusza na rynku pracy obecność
specjalistów ds. żywienia człowieka. Wybierz ten zawód jeśli
chcesz zostać np. indywidualnym trenerem dietetycznym.
Pomogą w tym innowacje: dietetyka oraz coach zdrowia
i zdrowego stylu życia.
Jeżeli jesteś pasjonatem
zdrowego odżywania się, interesuje cię smaczne, wartościowe i jednocześnie efektowne przygotowywanie potraw, to kierunek technik
technologii żywności będzie
w sam raz. Szkoła zapewnia
innowacje: food design – projektowanie wyrobów cukierniczych oraz biotechnologia
z elementami enoturystyki.
Interesują cię podróże,
odkrywanie nowych miejsc,
lubisz organizować wyjazdy

FOT. ZSZ 4

Zwieńczeniem cyklu edukacyjnego jest matura oraz egzamin dyplomowy dający tytuł
zawodowy. Uczniowie oprócz
przedmiotów ogólnokształcących poznają także tajniki
sztuki w takich dziedzinach
jak: rysunek, malarstwo,
rzeźba, fotografia, multimedia. Co istotne w trakcie nauki
specjalizują się w jednej
z dziedzin artystycznych,
wśród których znajdują się:
stylizacja kostiumu i kreacja
wizerunku, snycerstwo, ceramika, fotografia i film, projektowanie graficzne, projektowanie wnętrz, aranżacja przestrzeni, scenografia, tkanina,
projektowanie zabawek. Dodatkowo uczniowie poszerzają horyzonty uczestnicząc
w lekcjach historii sztuki, filozofii, estetyki, czy historii teatru. Szkoła oferuje szeroko rozumianą edukację artystyczną
i humanistyczną, która kształtuje wrażliwość, zdolność nieszablonowego i konstruktywnego myślenia. Podstawową
edukację dopełniają różnorodne
zajęcia pozalekcyjne, plenery
artystyczne, wycieczki przedmiotowe i wymiany zagraniczne.
Opolski Plastyczniak jest
w czołówce szkół artystycznych
w Polsce jeśli chodzi o poziom
kształcenia artystycznego
i umiejętności uczniów. Staramy się dbać także o poziom
kształcenia ogólnego i dobre
przygotowanie do egzaminu
maturalnego, który nasi uczniowie zdają najlepiej spośród
szkół technicznych w mieście
i regionie. Kadra nauczycielska
nieustannie podnosi swoje
kompetencje, tworzy autorskie
programy i rozwiązania edukacyjne, chcąc podwyższać poziom nauczania, wprowadzać
innowacyjność i odpowiadać

na potrzeby zmieniającego się
rynku pracy. Szczególną wagę
przykładamy do indywidualizacji i bezpośredniego kontaktu z uczniem oraz przygotowania go do samodzielnego
funkcjonowania na kolejnym
etapie edukacji i na rynku pracy.
Absolwenci szkoły kontynuują naukę na uczelniach
wyższych w kraju i zagranicą,
nie tylko w zakresie sztuki, architektury, czy projektowania,
lecz także z powodzeniem
studiują prawo, medycynę,
czy ekonomię. Wielu absolwentów robi karierę
w różnychdziedzinach
w świecie sztuki stając się cenionymi artystami. Szkoła
przygotowuje do wykonywania wielu zawodów począwszy od malarza, fotografa, grafika komputerowego, scenografa, snycerza poprzez konserwację, stylizację, wizaż, architekturę po prowadzenie
własnego studia projektowego, studia tatuażu, pracowni ceramiki, renowacji
mebla, tkaniny, czy własnej
galerii lub wydawnictwa. Co
ważne absolwenci przygotowani są do podejmowania
wyzwań, otwartości i często
odnajdują się w różnych rolach np. projektują gry, tworzą
oprawę wizualną wydarzeń
medialnych, są operatorami
filmowymi, aktorami. Warto
podkreślić, że po zakończeniu
nauki w Szkole Plastycznej absolwent otrzymuje tytuł „plastyk” w specjalności, której
uczył się w szkole, może więc
podjąć się wykonywania zleceń lub współpracy z warsztatami w tym zakresie. Korzystając z umiejętności rysunkowo-malarskich lub fotograficznych może podejmować
się wykonywania różnych
prac zleconych jak na przykład: namalowanie portretu,
fotografowanie uroczystości.
SzkołaPlastycznatomiejsce
ludzikreatywnych,wszechstronnych, ludzi z pasją i wyobraźnią, gdzie nauka nabiera
barw i rozwija na wielu płaszczyznach.

ZSZ 4 – dla tych, którzy lubią dobrze
gotować, podróżować i dbać o innych

ZSZ nr 4 zajmuje III miejsce w Polsce wśród szkół kształcących
w branży gastronomiczno–spożywczej.
dla przyjaciół? Szkoła umożliwi ci połączenie życiowej pasji z pracą zawodową, o ile wybierzesz kierunek technik obsługi turystycznej z innowacjami: animacja czasu wolnego
oraz turystyka aktywna.
Jeżeli chcesz obsługiwać
gości w hotelu to spróbuj zdobyć dyplom technika hotelarstwa. Dodatkowe kompetencje zapewnią ci innowacje: steward/stewardesa
na statkach pasażerskich
oraz menedżer SPA
i Wellness.

Technik eksploatacji portów
i terminali to nowy zawód.
Należy do grupy poszukiwanych pracowników w dobie
rozwijających się usług transportowych. Pracę na pewno
znajdziesz w przedsiębiorstwach, gdzie jest wymagana
wiedza logistyczna z zakresu
magazynowania, transportu
dalekiego, wewnętrznego,
a także pasażerskiego, obsługi pasażerów i prowadzenia dokumentacji. Absolwent
może być także pracownikiem
centrów logistycznych, zaopa-

trzeniowych, dystrybucyjnych, magazynowych i produkcyjnych. Innowacja pedagogiczna, którą szkoła zamierza wdrożyć, pozwala na podjęcie pracy w służbie celnej.
Technik handlowiec to zawód tradycyjny, a jego dostosowanie do współczesnych wymagań zapewnią m.in. innowacje:
organizowanie iprowadzenie
sprzedaży internetowejoraz podstawy handlu zagranicznego.
W szkole branżowej I stopnia można zdobyć następujące
zawody: kucharz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, magazynier-logistyk oraz operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.
- Dobrze uczymy każdego
ucznia - zapewnia Bożena
Czapska-Czoch, dyrektor ZSZ
nr4. Szkoła ma prestiżowy tytuł „Lidera Edukacji Zawodowej” przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
zajmuje III miejsce w Polsce
wśród szkół kształcących
w branży gastronomiczno –
spożywczej. Umożliwiamy
odbywanie praktyk zawodowych w renomowanych restauracjach i hotelach w kraju
i za granicą ( Malta, Cypr).

Elektryczniak – od mechatronika
do teleinformatyka
Zespół Szkół Elektrycznych
w Opolu wśród swoich zalet
wymienia: profesjonalną kadrę pedagogiczną, bardzo dobrze wyposażone pracownie,
ofertę zawodów z branży hightech i bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych.
Zespół Szkół Elektrycznych
prowadzi kształcenie w wielu
zawodach. Swoim uczniom
zapewnia wykwalifikowaną
kadrę pedagogiczną oraz pomieszczenia dydaktyczne
z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice
stosowanej w wybranym zawodzie. To zapewnia młodzieży uzyskanie wszystkich
efektów kształcenia wymienionych w podstawie programowej oraz umożliwia im
przygotowanie do realizowania zadań zawodowych.
Szkoła oferuje także bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: Odyseja Umysłu, koło
robotyczne w ramach Opolskiej Ligi Robotów, koło druku
3d, klub górski „Elektryk
Moutains”, zajęcia SKS dla
siatkarzy i koszykarzy.
Co roku organizowany
jest wyjazd adaptacyjny dla

FOT. ELEKTRYCZNIAK

Szkoła Plastyczna to jedyne takie miejsce w Opolu, gdzie
kształci się w zakresie przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących. Tutaj łączy się
zdobywanie wiedzy z kreacją
artystyczną.
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W opolskim Zespole Szkół Elektrycznych odbywają się m.in.
zawody w układaniu kostki Rubika.
wszystkich uczniów klas
pierwszych, obóz językowy
w Wielkiej Brytanii, obóz matematyczny i narciarski.
Najważniejsze jednak jest
kształcenie. W technikum
uczniowie mogą zdobyć zawód: informatyka, mechatronika, automatyka, elektryka
oraz teleinformatyka. Szkoła
branżowa I stopnia kształci
w zawodzie elektryk.
Technik informatyk będzie mógł zdobyć w szkole

kwalifikacje zawodowe: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych,
urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
oraz Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami
internetowymi oraz bazami
danych. Ukończenie kierunku
technik informatyk oraz potwierdzenie dodatkowej kwalifikacji: Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji pozwoli absolwentom

na uzyskanie dodatkowego
dyplomu w zawodzie technik
programista.
Przyszłym teleinformatykom nauka w szkole umożliwi zdobycie kwalifikacji zawodowych: Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie
systemami operacyjnymi,
a także: Eksploatacja, konfiguracja oraz administrowanie
sieciami rozległymi:
Technik automatyk może
zdobyć kwalifikacje: Montaż,
uruchamianie i obsługiwanie
układów automatyki przemysłowej oraz Eksploatacja układów automatyki przemysłowej.
Technik mechatronik
może uzyskać kwalifikacje:
Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów
mechatronicznych oraz Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
Technik elektryk w szkole
ma szanse uzyskać kwalifikacje: Montaż, uruchamianie
i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
oraz Eksploatacja instalacji,
maszyn i urządzeń elektrycznych.

