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Mechaniczniak, czyli oferta
dla miłośników czterech kółek
Zespół Szkół Mechanicznych
to szkoła z długoletnimi tradycjami w kształceniu zawodowym. Kształci w bardzo atrakcyjnych i poszukiwanych
na rynku zawodach.

FOT. MECHANICZNIAK
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Publicznym Technikum nr 4
zdobędziesz zawody:
technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik i technik spedytor. A po branżowej szkole
I stopnia zostaniesz: mechanikiem albo elektromechanikiem
pojazdów samochodowych,
mechatronikiem, ślusarzem.
Możesz tu też ukończyć kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Nauka w Mechaniczniaku
to fundament nowoczesnej
ścieżki kariery, to dobra inwestycja w swoją zawodową
przyszłość. Potwierdzają to
wysokie wyniki zdawalności
egzaminu zawodowego i egzaminu maturalnego, a także
wielokrotne wyróżnienia w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektyw”. - Absolwenci naszej szkoły od lat

Utrzymanie w sprawności pojazdów wymaga armii fachowców,
znających się na ich eksploatacji, diagnozowaniu i naprawach.
uważani są za świetnie przygotowanych specjalistów i są
poszukiwanymi fachowcami
na rynku pracy - mówi dyrektor Bogusław Januszko.
Zawody mechaniczne są
stale pożądane na rynku pracy.
Technik mechanik zajmuje się
projektowaniem, wytwarzaniem, budową, montażem, eksploatowaniem oraz konserwacją rozmaitych mechanizmów,
maszyn i urządzeń przemysłowych, a także organizowaniem
procesów produkcyjnych.
Po polskich drogach jeździ

około 20 milionów samochodów osobowych, ciężarowych
oraz autobusów. Utrzymanie w
sprawności tak wielkiej floty
pojazdów wymaga licznej armii fachowców, znających się
na ich eksploatacji, diagnozowaniu i naprawach. To właśnie obszar pracy technika pojazdów samochodowych.
Szybki rozwój elektroniki, informatyki i cybernetyki sprawił, że z naszego
otoczenia nieomal zniknęły
proste, czysto mechaniczne
lub elektryczne urządzenia.

Dziś prawie wszystkie urządzenia, z którymi obcujemy
na co dzień, od komputera,
kserokopiarki czy aparatu fotograficznego, aż po przemysłowe obrabiarki bądź sprzęt
medyczny, stanowią niezwykle złożone systemy układów
elektronicznych oraz podzespołów mechaniki precyzyjnej. Ich projektowanie, eksploatacja i naprawa to domena technika
mechatronika.
Codziennie otaczają nas
setki rozmaitych przedmiotów, od najmniejszych drobiazgów poprzez przedmioty
codziennego użytku, meble
czy domowe sprzęty, aż
po wielkie maszyny, pojazdy
czy konstrukcje. Znaczna
część z nich została wytworzona w zupełnie innym miejscu, a często i w innym kraju,
położonym w odległym zakątku świata. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak te wszystkie
rzeczy dotarły aż tu, do Twojego otoczenia? Za zorganizowanie przepływu towarów i
ładunków z miejsca ich wytworzenia do miejsca, gdzie
będą wykorzystane odpowiada właśnie spedytor.

W Budowlance nauczą cię aranżacji
wnętrz. To zawód przyszłości

Do głównych zadań technika
aranżacji wnętrz należy rozpoznanie charakteru obiektu, przygotowanie projektu wstępnego,
ustalenie kolorystyki, oświetlenia, faktury, wzornictwa użytych materiałów oraz wyposażenie wnętrza w meble, dekoracje.
W szkole zdobędziesz umiejętność tworzenia kompozycji
w architekturze, a także wykonywania projektów wnętrz,
wiedzę z zakresu dekoratorstwa
i wyposażenia, zasad ergonomii
i psychologii koloru, umiejętność
organizacji przestrzeni.
Nowością w ofercie Budowlanki jest kierunek technik budownictwa z logistyką.
To zawód, który daje gwarancję pracy! Patronat nad tym
kierunkiem sprawują firmy:
Opex i Energopol Trade. Uczeń
zyskuje dzięki temu profesjonalną opiekę zawodową naj-
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Do realizacji tego atrakcyjnego
zawodu szkoła jest dobrze
przygotowana. Uczą w niej
czynni architekci, szkoła ma
nowoczesne programy
do aranżacji wnętrz i pracownię 3 D, a uczniowie praktykują
w renomowanych firmach projektowych.

Technicy budownictwa z logistyką uczą się pod opieką
inżynierów z firm Opex i Energopol Trade.
lepszych inżynierów budowlanych w woj. opolskim, staże
oraz praktyki zawodowe w renomowanych firmach budowlanych z potężnym zapleczem logistycznym. Na wyposażeniu szkoły jest m.in.
własna minikoparka.
Technik renowacji elementów architektury to zawód dla ludzi z duszą artysty.
Zajmuje się on przede wszystkim: pracami remontowo-budowlanymi i naprawczo-reno-

wacyjnymi zabytkowych budowli, projektowaniem i wykonywaniem sztukatorskich i
kamieniarskich dekoracji architektonicznych, wykonywaniem rekonstrukcji detali
architektonicznych. Budowlanka ma jedyną w Opolu profesjonalnie wyposażoną pracownię renowacji elementów
architektury, a zawodu uczą
nauczyciele z pasją. Zdobyte
umiejętności młodzież pogłębia
podczas atrakcyjnych praktyk.

Pracę można znaleźć w instytucjach ochrony zabytków
kultury, muzeach, kompleksach pałacowo-zamkowych.
Można też założyć własną
firmę renowacji zabytków
oraz wykonawstwa dekoracji
i wystroju architektonicznego
obiektów budowlanych.
A jeśli marzy ci się projektowanie ogrodów, to wybierz kierunek: technik architektury krajobrazu. Tylko w Budowlance
zdobędziesz wiedzę i umiejętności które nauczą cię łączyć
estetykę z funkcjonalnością.
Technik architektury krajobrazu zajmuje się planowaniem
i projektowaniem terenów zieleni, opieką nad zielenią, jej
konserwacją, jest także przygotowany do posługiwania się
dokumentacją projektową.
Budowlanka ma też interesującą ofertę w ramach
szkoły branżowej I stopnia.
Uczy zawodów: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, stolarz, monter
stolarki budowlanej (pod patronatem firmy Filplast),
monter sieci i instalacji sanitarnych. W szkole jest też
klasa wielozawodowa.

W Staszicu zdobędziesz
dobry zawód i praktykę
Zespół Szkół Zawodowych im.
Staszica to miejsce sprzyjające
nauce. Jednym z atutów
szkoły są nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie - m.in.: fryzjerskie, informatyczne, chemiczne oraz
grafiki i druku cyfrowego.
Szkoła zapewnia solidne przygotowanie do egzaminu zawodowego, bardzo bogatą i
różnorodną ofertę kształcenia, możliwość zdobycia konkretnego zawodu i dobrej
pracy, staże i wymiany zagraniczne, zajęcia innowacyjne
na każdym kierunku, prężnie
działający szkolny wolontariat. Uczniowie mają okazję
brać udział w licznych konkursach, wśród których wyróżniają się „Wiosenne Inspiracje” - gdzie rywalizacja ma
charakter międzynarodowy.
Do dyspozycji młodzieży jest
nowoczesna siłownia, szkolna
kawiarenka i radiola.
W Publicznym Technikum nr 7 można kształcić się
w 6 kierunkach. Technik
agrobiznesu łączy tematykę
rolniczą i finansowo-biznesową. To dobry kierunek dla
kogoś, kto chce prowadzić nowoczesne gospodarstwo
rolne, uzyskać bezpłatnie
prawo jazdy kategorii T, czy
produkować żywność ekologiczną. Tu nauczysz się jak zarobić duże pieniądze w rolnictwie. Ciekawą innowacją jest
„Dietetyka w agroturystyce”.
Technik analityk to kierunek dla zainteresowanych naukami przyrodniczymi i jednocześniechcącychzdobyć konkretny,
elitarny zawód. W skali kraju
do tego zawodu przygotowuje
się zaledwie kilkuset uczniów,
a Staszic ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu laborantów różnych specjalności, począwszy od branży
cementowej poprzez spożywczą, farmaceutyczną, ochrony
środowiska czy gospodarki
wodnej. Współpraca z zakładami pracy przyczynia się
do tego, że programy nauczania są dostosowane do aktual-
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nych wymagań rynku pracy,
co łatwo pozwala się na nim
odnaleźć.
Technik grafiki i poligrafii
cyfrowej - wymarzony zawód
dla ucznia, który chce tworzyć: ulotki, foldery, plakaty,
animacje, strony internetowe,
efekty specjalne itd. Do twojej
dyspozycji będą pracownie:
DTP, druku cyfrowego, introligatorska, a także wyposażenie do fotografii, wideo, dron
z kamerką i drukarką 3D.
Technik logistyk - w ramach kształcenia w tym zawodzie poznasz zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa
logistycznego w gospodarce
rynkowej. To kierunek dla
przedsiębiorczych i kreatywnych. Logistyk potrzebny jest w
każdej branży, niezależnie
od profilu przedsiębiorstwa.
Atrakcyjna innowacja: „Logistyka w sporcie”.
Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłości.
W dobie polityki ekologicznej
Polski i Unii Europejskiej, należy do pierwszej piątki zawodów, w których poszukuje się
specjalistów.
Technik usług fryzjerskich to idealny profil kształcenia dla osoby, która w życiu
kieruje się fantazją i pasją, jest
cierpliwa i spostrzegawcza, interesuje się modą, chce poznać tajniki profesjonalnego
makijażu i zdobienia paznokci, ma zdolności kreowania fryzur. Program nauczania
obejmuje miesięczne praktyki
w renomowanych salonach
fryzjerskich.
Tylko tu w Opolu realizowana
będzie innowacja: Barber
shop – najnowsze trendy.
Staszic ma także bardzo
ciekawą, bogatą i różnorodną
ofertę w zakresie szkoły branżowej I stopnia. Wachlarz zawodów jest naprawdę bogaty:
fryzjer, drukarz, introligator,
cieśla, stolarz, murarz-tynkarz, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, magazynier logistyk, rolnik. Takich
fachowców nigdy dosyć.
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Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica ma wieloletnie
doświadczenie w kształceniu laborantów różnych specjalności

