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Poradnik opracował Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego Kędzierzyn-Koźle 
przy współudziale dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych 
 

 

redakcja  Ryszard Więcek 

Skład i edycja grafiki   Ryszard Więcek 

 

Materiały dostarczyli: 

Katarzyna Arciszewska-Stępień II LO 
Krystyna Gielas   ZSSp 

Agnieszka Kossakowska  ZSŻŚ 
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Adam Kania    ZS nr 3 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. JANA BRZECHWY 

 

 

ul. I. Krasickiego 10 
47-206 Kędzierzyn-Koźle,  

www.szkolabrzechwy.pl 

zss.kkozle@op.pl 

Tel. 77 4823564/  

692559454 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Informacje wspólne dla wszystkich oddziałów 
 
Uczniowie szkoły zawodowej kształcenie ogólne mają w szkole, kształcenie zawodowe na kursach zawodo-

wych a praktyczne u pracodawców. Szkoła pomaga w znalezieniu praktyk. 
 
Propozycje i opis oddziałów 

W  3- letniej Szkole Branżowej I Stopnia młodzież kształci się w zawodach: 

 murarz-tynkarz - B.18, wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 
 ślusarz- M.20, wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

 piekarz -  T.3, produkcja wyrobów piekarskich 
 kucharz -  T.6, sporządzanie 

potraw i napojów 

 cukiernik - T.4., produkcja 
wyrobów cukierniczych 

 sprzedawca –A.18, prowa-
dzenie sprzedaży 

 fryzjer –A.19, wykonywanie 
zabiegów fryzjerskich 

 pracownik pomocniczy hote-
larstwa – T.1 wykonywanie 
prac pomocniczych  w obiek-
tach świadczących usługi ho-
telarskie 

 mechanik samochodowy -  
M.18, diagnozowanie i na-
prawa podzespołów i zespo-
łów pojazdów samochodo-
wych 

 monter zabudowy i robót wy-
kończeniowych w budownic-
twie – B.5. montaż systemów 
suchej zabudowy B.6. wyko-
nywanie robót malarsko-
tapeciarskich, B.7. Wykony-
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wanie robót posadzkarsko-okładzinowych 

Inne informacje 

 edukacja uczniów niepełnosprawnych od wczesnego wspomagania do ukończenia szkoły branżowej, 

 wokół szkoły tereny zielone, plac zabaw „Radosna szkoła”, 
 zajęcia praktyczne z gotowania i pielęgnowania ogrodu. 
 

Zapewniamy opiekę: 

 psychologa, 

 pedagoga, 

 logopedy, 

 terapeutów – Trening Uwagi 

Słuchowej, Biofeedback, in-

tegracja sensoryczna, dogo-

terapia, muzykoterapia, ko-

munikacja alternatywna, za-

jęcia korekcyjno-

kompensacyjne, gimnastyka 

korekcyjna,  

pielęgniarki szkolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W skład Zespołu Szkół wchodzą: 

 Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Gimnazjalnymi, 

 Szkoła Przysposabiająca do Pracy, 

 Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna, 

 Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze 

 

Szkoła prowadzi 

wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka. 
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I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu  

 

 

 

 

 

 

ul. Piramowicza 36, 

47-200 Kędzierzyn-Koźle,  

mail: lo1kozle@gmail.com 

www.lo1.szkola.pl 

 

 

 

 
 
 
 
 

Informacje wspólne dla wszystkich oddziałów 
 

W I LO każdy uczeń ma realny wpływ na projektowanie swojej ścieżki edukacyjnej.  
W momencie rekrutacji  uczeń dokonuje wyboru: 

 oddziału wraz z przypisanym do oddziału pierwszym przedmiotem rozszerzonym, 

  języka obcego, realizowanego w zwiększonym wymiarze godzin, spośród języków angielskiego i nie-
mieckiego, 

 języka obcego, realizowanego w podstawowym wymiarze godzin, spośród języków angielskiego, nie-
mieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego. 

Wszystkie języki nauczane są w grupach międzyoddziałowych dobieranych pod kątem stopnia zaawanso-
wania znajomości języka.  

Po klasie pierwszej uczeń dokonuje wyboru: 
 drugiego i trzeciego przedmiotu roz-

szerzonego, 
 przedmiotów uzupełniających. 
 

 

 
Propozycje i opis oddziałów 

 

Oddział A – politechniczny 

 Przedmiot rozszerzony przypisany 
do oddziału – matematyka 

 Drugi i trzeci przedmiot rozsze-
rzony do wyboru spośród: fizyka, 
chemia, informatyka, język 
angielski, język niemiecki, 
geografia. 

W tej klasie proponujemy: 

 zwiększoną od klasy pierwszej liczbę go-
dzin matematyki jako gwarancję satysfakcjonującego wyniku na poziomie rozszerzonym, 

 udział w klasie drugiej w tygodniowych warsztatach matematycznych,  

 udział w ciekawych wykładach i pokazach fizycznych, prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni.  Szkoła 
współpracuje z Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolską i Politechniką Śląską.  

mailto:lo1kozle@gmail.com
http://www.lo1.szkola.pl/
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 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. 

Profil politechniczny przeznaczony jest dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach technicz-
nych i ekonomicznych takich jak: mechanika, mechatronika, elektronika, automatyka i robotyka, matematy-
ka, chemia, fizyka techniczna, ekonomia, zarządzanie, logistyka, budownictwo, architektura, architektura 
krajobrazu, rachunkowość i wiele innych.  

 
Oddział C – przyrodniczo-medyczny 

 Przedmiot rozszerzony przypisany do oddziału – biologia 
 Drugi i trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, 

geografia,  język angielski, język niemiecki, język polski. 
W tej klasie proponujemy: 

 realizowane w formie innowacji zajęcia 
z dietetyki, 

 udział w tygodniowych warsztatach 
ekologicznych organizowanych w Międzyzdro-
jach na terenie Wolińskiego Parku Narodowego 
oraz w Stednie lub Kątach Rybackich,  

 udział w ciekawych zajęciach laborato-
ryjnych z biologii, chemii i biotechnologii, pro-
wadzonych przez pracowników wyższych 
uczelni. Szkoła współpracuje z Uniwersytetem 
Opolskim, Politechniką Opolską, Śląską Wro-
cławską oraz Uniwersytetem Wrocławskim.  

 lekcje w terenie m.in. w muzeum ana-
tomii Uniwersytetu Jagiellońskiego,  

 zdobycie certyfikatu udzielania pierw-
szej pomocy oraz udział w programach profi-
laktycznych, akcjach prozdrowotnych i ekolo-
gicznych np. „Podstępne WZW”, „Znamię? 
Znam je!”, Akcja Walki z Głodem PCK, Szla-

chetna Paczka, Dni Ziemi, rejestracja dawców szpiku kostnego dla DKMS, 
 fakultatywne zajęcia uzupełniające umożliwiające obserwacje mikroskopowe preparatów trwałych  

i przyżyciowych, które uczniowie przygotowują samodzielnie, 
 zajęcia pozalekcyjne w postaci kół zainteresowań (Koło chemiczne, Klub Ekologów,  Drużyna Pierwszej 

Pomocy, Animals). 
Profil przyrodniczy przeznaczony dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach: medycyna, 

farmacja, biologia, chemia, rolnictwo, weterynaria, 
zoologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, anali-
tyka medyczna, radiologia, pielęgniarstwo, położ-
nictwo, zdrowie publiczne, ochrona środowiska, 
inżynieria środowiska, kosmetologia, ekologia, pe-
dagogika, logopedia, biotechnologia, dietetyka, 
bioinżynieria i innych. 

 

Oddział D – językowy 

 Przedmiot rozszerzony przypisany do 
oddziału – język angielski lub niemiecki 

 Drugi i trzeci przedmiot rozszerzony do 
wyboru spośród: geografia, język polski,  
historia, WOS, biologia, chemia, fizyka, 
matematyka, język angielski, język nie-
miecki. 

W tej klasie proponujemy: 
 zwiększoną od klasy pierwszej liczbę godzin języka obcego jako gwarancję satysfakcjonującego wyniku 

na poziomie rozszerzonym, 
 w grupie niemieckojęzycznej bezpłatne przystąpienie na terenie szkoły do egzaminu DSD C1/B2 (certyfi-

kat znajomości języka niemieckiego, który ułatwi zdobycie atrakcyjnej pracy, zagranicznego stypendium 
lub będzie przepustką na studia w krajach niemieckojęzycznych),  

 wyjazd na wymianę młodzieży do szkoły partnerskiej w Landau In der Pfalz,  
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 udział w międzynarodowych projektach, 

 udział w warsztatach językowych na uczelniach wyższych. Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Opol-
skim. 

Profil przygotowuje do studiów na kierunkach lingwistycznych, ekonomicznych, politologicznych, prawnych, spo-
łecznych, turystycznych, menadżerskich, przyrodniczych i innych. 

 
Oddział G – społeczno-

medialny  

 Przedmiot rozszerzony 
przypisany do oddziału – 
język polski 

 Drugi i trzeci przedmiot 
rozszerzony do wyboru 
spośród: historia, WOS, 
geografia,  język an-
gielski, język niemiec-
ki, biologia. 

W tej klasie proponujemy: 
 zwiększoną od klasy pierw-

szej liczbę godzin języka 
polskiego jako gwarancję 
satysfakcjonującego wyniku 
na poziomie rozszerzonym, 

 udział w warsztatach praw-
nych, społecznych, psycho-
logicznych i dziennikarskich 
na uczelniach wyższych. 
Szkoła współpracuje z Uni-
wersytetem Opolskim, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, 

 szeroką współpracę z mediami: Radio Park, Radio Opole, Telewizja Studencka Seta,  

 aktywną pracę w mediach szkolnych: w gazetce „Cegła” oraz w szkolnej telewizji TVO, 
 udział w rozprawach sądowych. 
Profil humanistyczno-medialny przeznaczony jest dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierun-
kach humanistycznych, społecznych i prawniczych takich jak: filologia polska, socjologia, historia, prawo, 
dziennikarstwo, administracja, psychologia, pedagogika, politologia, kulturoznawstwo i wiele innych. 

 
Oddział S – sportowy, siatkarski, prowadzony pod patronatem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. 

 Przedmiot rozszerzony przypisany do oddziału – język angielski, 
 Drugi i trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: biologia,  geografia, matematyka, 

język polski, historia, WOS, język 
włoski, język niemiecki.   

W tej klasie proponujemy: 
 zwiększoną od klasy pierwszej 

liczbę godzin języka angielskiego jako 
gwarancję satysfakcjonującego wyniku 
na poziomie rozszerzonym, 

 specjalistyczny program szkole-

niowy opracowany przez sztab szkole-

niowy ZAKSY, 

 zajęcia siatkarskie prowadzone 

przez wykwalifikowanych trenerów piłki 

siatkowej, 

 udział w rozgrywkach siatkar-

skich na szczeblu krajowym, 

 możliwość sportowego rozwoju i 

szansę na zasilenie składu Młodej ZAK-

SY, 
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 odpowiednią bazę treningową, treningi w obiektach MOSiR Kędzierzyn-Koźle, 

 zamiejscowym miejsce w bursie w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. 
Jest to klasa dla uczniów, którzy chcą nabywać i doskonalić umiejętności siatkarskie przy jednoczesnym 
zdobywaniu wykształcenia.  
Rekrutacja do klasy siatkarskiej jest dwustopniowa i obejmuje zaliczenie próby sprawności fizycznej oraz 

osiągnięcie progu punktowego pozwalającego na przyjęcie do szkoły. Wymagany jest wniosek rodziców (druk do 
pobrania ze strony szkoły). 

 
 
Szanując przeszłość, tworzymy przyszłość. 

I LO jest szkołą nowoczesną,  otwartą na najnowsze trendy edukacyjne. Wyróżnia nas szerokie stosowanie inno-
wacji pedagogicznych, skutecznie rozwijających zainteresowania i pasje młodego człowieka. Naszą misją jest 
kształcenie 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. 
 

 

Co wyróżnia I LO spośród innych szkół? 

 
 Niepowtarzalna atmosfera, która pomaga w nauce, rozwijaniu pasji oraz twórczej aktywności.  

 Wyjątkowe relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami, oparte na dialogu i wspólnym projekto-
waniu procesu kształcenia. 

 Szacunek dla tradycji powiązany z otwartością na zmiany, innowacyjnością i odważnym planowaniem 
przyszłości. 

 Kształcenie wrażliwych, odpowiedzialnych i w pełni świadomych swojej wartości młodych pokoleń. 
 Tworzenie wyjątkowej społeczności uczniowskiej opartej na wzajemnym szacunku oraz poszanowaniu 

najważniejszych wartości.  
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II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu 

 

 

 

ul. Matejki 19, 

47-220 Kędzierzyn-Koźle, 

tel. 77-483 21 62, 

 sekretariat@lo2kk.edu.pl  

www.lo2kk.edu.pl  

 

 

 

 

 

Nauka w liceum trwa 3 lata i kończy się egzaminem maturalnym. 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 oraz języka francuskiego, hiszpańskiego, niemiec-

kiego lub rosyjskiego jako drugiego języka obcego. 

 

Oddział A – MATEMATYCZNY 

Przedmioty rozszerzone: 

Matematyka 

2 i 3 – spośród: chemia, fizyka, geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie, informatyka 

Przedmiot dodatkowy – edukacja przez szachy  

Proces kształcenia będzie wspierany współpracą z Politechniką Śląską, Politechniką Opolską, Wyższą Szkołą 

Techniczną w Katowicach i innymi uczelniami wyższymi. 

mailto:sekretariat@lo2kk.edu.pl
http://www.lo2kk.edu.pl/
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Szkoła oferuje tygodniowe nadmorskie warsztaty matematyczne w klasie drugiej. 

Profil przygotuje ucznia do podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych i technicznych (matematyka, fi-

zyka, ekonomia, rachunkowość, mechanika, mechatronika, elektronika, automatyka i robotyka, zarządzanie, 

logistyka, budownictwo, architektura, architektura krajobrazu i inne.  

 

Oddział B – BIOLOGICZNY  

Przedmioty rozszerzone: 

Biologia 

2 i 3 – spośród: chemia, matematyka, fizyka, język polski, język angielski 

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. 

Profil przygotowuje ucznia do studiów na wielu kierunkach, np. archeologia, analityka medyczna, architektu-

ra krajobrazu, biologia, biologia sądowa, bioinżynieria, biotechnologia, chemia, dietetyka, ekologia, farmacja, 

fizjoterapia,  inżynieria środowiska, kosmetologia, medycyna, neurobiologia, ochrona środowiska,  rolnictwo, 

ratownictwo medyczne, radiologia, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, zdrowie publiczne, pedagogika, 

weterynaria i inne.   

Oddział C – PRAWNICZY (innowacja) 

Przedmioty rozszerzone: 

Historia 

2 i 3 spośród – wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia, matematyka, język angielski 

Przedmiot dodatkowy – elementy prawa 

Proces kształcenia będzie wspierany współpracą z IPN, Amnesty International, Sądem Rejonowym, kancela-

riami adwokackimi, Polskim Centrum Mediacji, 

Okręgową Radą Adwokacką, biurem Rzeczni-

ka Praw Dziecka. 

Szkoła oferuje warsztaty tematyczne z 

prawnikami. 

Profil przygotowuje ucznia do studiów na 

wielu kierunkach np. prawo, administracja, 

administracja publiczna, dziennikarstwo, poli-

tologia, stosunki międzynarodowe, europei-

styka, socjologia, mediacja i inne metody 

alternatywnego rozwiązywania sporów, poli-

tyka społeczna, zarządzanie, marketing i inne. 

 

Oddział D – LINGWISTYCZNY 

Przedmioty rozszerzone: 

Język angielski 

2 i 3 – język polski, wiedza o społe-

czeństwie, geografia, informatyka, ma-

tematyka 

Zwiększony wymiar nauczania drugiego 

języka obcego. 

Przedmiot dodatkowy – kultura hisz-

pańskojęzyczna 

Proces kształcenia będzie wspierany 

współpracą z Ormiston Victory Academy 

w Norfolk, Uniwersytetem Opolskim, Sudecką 

Grupą Edukacyjną. 

Szkoła oferuje dwutygodniowe obozy ję-

zykowe w Wielkiej Brytanii, współpracę ze 

szkołami europejskimi w ramach wymiany 

uczniów (Hiszpania) oraz realizacji projektów 

e-Twinning oraz Erazmus+. 
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Profil przygotowuje ucznia do studiów na wielu kierunkach np. etnologia, etnografia, amerykanistyka, kie-

runki neofilologiczne, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, europeistyka, socjologia, turystyka, dziedzic-

two kultury materialnej, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edytorstwo, mediacja międzykulturowa, filozo-

fia i inne. 

By sprostać wymaganiom współczesnego młodego człowieka, kadra nauczycielska stale podnosi kwalifika-

cje zawodowe poprzez udział w szkoleniach w kraju i za granicą (np. projekt europejski programu POW ER „No-

watorskie podejście do edukacji gwarancją sukcesu szkoły”). 

Jesteśmy Szkołą Demokracji – uczniowie i rodzice poprzez udział w pracach Okrągłego Stołu mają realny 

wpływ na jej funkcjonowanie. 

Uczniowie II LO mają moż-

liwość  rozwoju talentów 

 i zainteresowań oraz odbycia 

wakacyjnych staży wolonta-

riackich w lokalnych instytu-

cjach i zakładach pracy. 

Wyróżniają nas sukcesy 

naukowe (SREBRNA TARCZA 

2016 i 2017) i  sportowe (II 

miejsce 

w województwie we współza-

wodnictwie sportowym szkół 

ponadgimnazjalnych 2016  

i 2017)  oraz osiągnięcia dru-

żyny ratowniczej i działalność 

grupy Volontarius (od lat  

w czołówce województwa 

 i kraju).  

Szkoła ma bardzo dobre 

zaplecze sportowe (dwie, sale gimnastyczne, siłownia, bogaty sprzęt), nowoczesne pracownie wyposażone w 

sprzęt multimedialny, zewnętrzny kącik rekreacyjny i nową świetlicę dla uczniów, indywidualne szafki uczniow-

skie. 

W II LO działa studio telewizyjne i radiowe. 

Szkoła posiada autorską kolekcję strojów (bluzy, koszulki). 

Szkoła oferuje nauko-

we koła przedmiotowe 

przygotowujące do matury 

i studiów wyższych, a tak-

że dodatkowe zajęcia 

przedmiotowe i konsulta-

cje indywidualne dla 

uczniów. 

Możliwe zajęcia do-

datkowe: 

 nauka dodatkowych ję-
zyków obcych (łaciński, 
chiński) 

 warsztaty dziennikarskie 

 warsztaty przygotowują-
ce do architektury i  ar-
chitektury krajobrazu 

 zajęcia z zakresu archeo-
logii sądowej  

 zajęcia „Medycyna 
 a prawo” 

 zajęcia teatralne (grupa 
teatralna LOT) 

 zajęcia muzyczne (chór, 
zespół muzyczny) 

 zajęcia taneczne 
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 zajęcia sportowe (kilkanaście sekcji w zależności od potrzeb i zainteresowań) 
 

 

W szkole działają : 

 koło PCK i szkolna drużyna ratownicza 
 grupa VOLONTARIUS 

 grupa Amnesty International 
 klub debat oxfordzkich 

 klub czytelniczy 
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Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu  

 

 

 

 

 

 

 

Technikum nr 1 

Szkoła Branżowa 

I Stopnia nr 1 

 

 

ul. Skarbowa 2, 47-200 

Kędzierzyn-Koźle 

tel: 77 4825950; 

77 4825952 

http://www.zs1.edu.pl; 

zs1@zs1.edu.pl 

 

 

Technikum nr 1 

 Nauka w technikum trwa 4 lata. 

 Po ukończeniu szkoły absolwent ma 
możliwość przystąpienia do egzaminu 
maturalnego. 

 W trakcie nauki uczeń ma możliwość 
przystąpienia do egzaminów potwierdza-
jących kwalifikacje w zawodzie. 

 Szkoła organizuje i kieruje uczniów na 
miesięczne praktyki w klasie 3. 

 Szkoła oferuje możliwość udziału w cie-
kawych projektach unijnych umożliwia-
jących wyjazdy i staże zagraniczne dają-
ce dodatkowe kwalifikacje w zawodzie. 

 Szkoła oferuje dziennik elektroniczny. 
 

Technik budownictwa 

Kwalifikacje: 

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie 
robót konstrukcyjno-budowlanych 
BD.30. Organizacja i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych 

 

Praktyki i szkolenia: 

 klasa patronacka firmy Dekoral, 
 praktyki w polskich i zagranicznych firmach budowlanych, 
 zajęcia praktyczne odbywają się pracowniach szkolnych oraz centrum kształcenia praktycznego i ustawicz-

nego w Kędzierzynie-Koźlu. 
Studia: budownictwo, architektura i urbanistyka, geodezja, inżynieria sanitarna. 

Perspektywy zatrudnienia: 

 zakłady produkcyjne wyrobów budowlanych, 

 przedsiębiorstwa budowlane, 
 urzędy administracji samorządowej, 
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 działy zajmujące się technicznym utrzymaniem obiektów budowlanych, 

 laboratoria badające jakość materiałów budowlanych. 
 

Technik ekonomista 

 

AU.35. Planowanie i prowadze-

nie działalności w organizacji 

AU.36. Prowadzenie rachunko-

wości 

Planowanie i prowadzenie 

działalności w organizacji 

 organizowanie działalności go-
spodarczej i obliczanie podatków, 

 prowadzenie spraw kadrowo-
płacowych, 

 sporządzanie planów, analiz 
 i sprawozdań. 
 

Prowadzenie rachunkowości 

 dokumentowanie i ewidencjono-
wanie operacji gospodarczych, 

 prowadzanie i rozliczanie inwen-
taryzacji, 

 sporządzanie sprawozdania finan-
sowego i przeprowadzanie analizy 
finansowej. 
 

Praktyki:  

banki, urzędy skarbowe, biura rachunkowe, austriacka firmia LKW WALTER, strefy przemysłowo-ekonomiczne. 

Studia: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie i marketing, bankowość, podatki i ubezpieczenia, 

prawo gospodarcze. 

Perspektywy zatrudnienia: 

Technik ekonomista znajduje zatrudnienie w: 

 bankach i instytucjach finansowych,  
 firmach ubezpieczeniowych,  

 biurach rachunkowych,  
 instytucjach samorządowych, 

 posiadane kwalifikacje pozwalają prowadzić własną działalność gospodarczą. 
 

Technik logistyk 

Kwalifikacje: 

AU.22. Obsługa magazynów 

AU.32. Organizacja transportu 

 

Praktyki: 

 austriacka firma logistyczna - LKW WALTER, 

 największe firmy transportowo-logistyczne na Opolszczyźnie takie jak: Rinnen, Solidaris, Michalec, Morawiec. 
Studia: transport, logistyka, logistyka mediów, lotnictwo, nawigacja. 

Perspektywy zatrudnienia: 

 logistyk, spedytor, ekspedytor, 

 specjalista ds.: zaopatrzenia, sprzedaży i prognozowania popytu, 
 planowania zakupów, handlu elektronicznego (e-commerce), 

 logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, 
 systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, 

 gospodarki odpadami, planowania produkcji i zapasów, 
 gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań, 
 transportu wewnętrznego, konstruowania rozkładów jazdy. 

Powyższe stanowiska znajdują się w każdym dużym i średnim przedsiębiorstwie. 
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Technik handlowiec 

Kwalifikacje: 

AU.20. Prowadzenie sprzedaży 

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej 

Prowadzenie sprzedaży 

 organizowanie sprzedaży, 
 sprzedaż towarów. 

Prowadzenie działalności handlowej 

 organizowanie działań reklamowych i marketingowych, 

 zarządzanie działalnością handlową, 
 sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej. 

Praktyki: 

 hurtownie,  
 galerie handlowe,  
 dyskonty, magazyny, 

 sklepy. 
Studia: handel zagraniczny, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie i marketing, bankowość, po-

datki i ubezpieczenia, prawo gospodarcze. 

Perspektywy zatrudnienia: 

 przedstawiciel handlowy,  

 sprzedawca w hurtowniach, magazynach, hipermarketach, sklepach specjalistycznych,  
 własna działalność handlowa. 

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych 

Kwalifikacje: 

TG.7. Sporządzanie potraw i napojów 

TG.16. Organizacja żywienia i usług 

gastronomicznych 

Sporządzanie potraw i napojów: 

 przechowywanie żywności, 
 sporządzanie i ekspedycja potraw i na-

pojów.  
 

Organizacja żywienia i usług ga-

stronomicznych: 

 planowanie i ocena żywienia, 
 organizowanie produkcji gastronomicz-

nej, 
 planowanie i wykonywanie usług ga-

stronomicznych. 
Praktyki: 

 promy morskie firmy UNITYLINE, 
 renomowane restauracje w kraju i za 

granicą. 
 

Studia: technologia żywienia, dietetyka, hotelarstwo, turystyka. 

Perspektywy zatrudnienia: 

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

 promy i statki. 
 

Technik usług fryzjerskich 

Kwalifikacje: 

AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 

AU.26. Projektowanie fryzur 



17 

 

 

Wykonywanie zabie-

gów fryzjerskich 

 wykonywanie zabiegów 
pielęgnacyjnych, 

 strzyżenie włosów, for-
mowanie fryzur i ondulo-
wanie, 

 zmiana koloru włosów.     
 

Projektowanie fryzur 

 wykonywanie projektów 
fryzur, 

 stylizację fryzur z 
uwzględnieniem technik 
wizualizacji. 
 

Praktyki: 

 salony fryzjerskie reno-
mowanych marek, 

 studia stylizacji i wizażu. 
 

Studia: kosmetologia, trychologia, fotografia, stylizacja ubioru, wizaż. 

Perspektywy zatrudnienia: 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następują-

cych zadań zawodowych: 

 wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów, 
 wykonywania zabiegów chemicznych włosów, 

 wykonywania strzyżenia włosów, 
 wykonywania stylizacji fryzur. 

 

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 1 

 Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata. 

 Po ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje wykształcenie zawodowe. 
 Uczeń ma możliwość przystąpienia do jednego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 
 Zajęcia praktyczne prowadzone są w szkole oraz w zakładach pracy. 

 Uczeń posiada status młodocianego pracownika (podpisuje umowę o pracę z zakładem pracy w celu nauki 
zawodu). 

 Szkoła współpracuje ze 150 zakładami pracy - pomaga w znalezieniu zakładu pracy, z którym uczeń podpisu-
je umowę o pracę. 

 Szkoła oferuje możliwość udziału w ciekawych projektach unijnych umożliwiających wyjazdy i staże zagra-
niczne. 

 Szkoła współpracuje z OHP, który wspiera edukację zawodową oraz organizuje dla naszych uczniów wiele 
ciekawych projektów edukacyjnych, kursy i staże zawodowe w kraju i za granicą. 

 Szkoła oferuje dziennik elektroniczny. 
 

Kucharz 

Nauka odbywa się na poziomie branżowej szkoły I stopnia 

Kwalifikacja: 

TG.7. Sporządzanie potraw i napojów 

Perspektywy zatrudnienia: 

 restauracje, bary, kawiarnie, 
 stołówki, domy opieki, 

 hotele, pensjonaty, domy wczasowe. 
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Cukiernik 

Nauka odbywa się na poziomie branżowej szkoły I stopnia 

Kwalifikacja: 

TG.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 

Perspektywy zatrudnienia: 

Absolwent tego kierunku kształcenia może dodatkowo ukończyć kurs obejmujący kwalifikację T.16. Organi-

zacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

technik technologii żywności, jeżeli uzyska wykształcenie średnie. 

Kształcenie w zawodzie cukiernik jest dla tych, którzy chcą zdobyć konkretny zawód i pracować w cukier-

niach, ciastkarniach oraz innych obiektach wykorzystujących produkcję cukierniczą. Przygotowuje on też do 

samodzielnego założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również daje podstawę do dalsze-

go kształcenia i uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji przydatnych na rynku pracy. 

 

Mechanik pojazdów samochodowych 

Nauka odbywa się na poziomie branżowej szkoły I stopnia 

Kwalifikacja: 

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

Perspektywy zatrudnienia: 

Mechanik może pracować w fabryce samochodów, jednak najczęstszym miejscem jego pracy jest warsztat 

lub serwis samochodowy.  

Mechanicy zwykle zarabiają dobrze. Fachowcy z doświadczeniem bez trudno znajdują pracę, zarówno w Pol-

sce, jak i za granicą. Dobrym rozwiązaniem jest założenie własnego warsztatu, wtedy nawet zatrudniając pra-

cowników (3 mechaników plus osoba do obsługi biura) może liczyć na zarobek w granicach 15 tys. miesięcznie. 

 

Sprzedawca 

Nauka odbywa się na poziomie branżowej 

szkoły I stopnia 

Kwalifikacja: 

AU.20. Prowadzenie sprzedaży  

Perspektywy zatrudnienia: 

Sprzedawca może być zatrudniony w róż-

nych firmach handlowych na stanowiskach 

sprzedawcy lub magazyniera. Miejscem pracy 

sprzedawcy będzie, zatem punkt sprzedaży 

detalicznej  a także wszystkie te miejsca, w 

których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej a 

w szczególności: hurtownie, punkty sprzedaży 

detalicznej, instytucje. Może również pełnić 

funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz 

samodzielnie prowadzić własny sklep lub hur-

townię. 

W tym zawodzie można wyróżnić stanowi-

ska pracy związane bezpośrednio z obsługą 

klienta w punkcie sprzedaży, np. konsultant – sprzedawca, sprzedawca – kasjer przy stanowisku kasowym lub  

w terenie – akwizytor (np. hurtowni). 

Sprzedawcy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych sprze-

dawców, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy handlowej. 

Sprzedawca może podejmować pracę w punktach: 

 handlu detalicznego, 

 handlu hurtowego, 
 sprzedaży akwizycyjnej, 

 sprzedaży usług, 
 samodzielnie prowadzić małą firmę. 
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Fryzjer 

Nauka odbywa się na poziomie branżowej szkoły I stopnia. 

 

Kwalifikacja: 

AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 

Perspektywy zatrudnienia: 

Fryzjerstwo daje szanse zdobycia ciekawego i dobrze płatnego zawodu. Wymaga szerokiej wiedzy specjali-

stycznej, odpowiedniego wykształcenia ogólnego i zawodowego. Współcześni fryzjerzy to styliści, którzy powinni 

posiadać nie tylko bogatą wiedzę o technikach strzyżenia, ale również o modzie, historii fryzur, stylizacji, wizażu 

i kosmetykach. Absolwent szkoły posiadający tytuł czeladnika w zawodzie fryzjer  jest przygotowany do pracy  

w salonie fryzjerskim, posiada umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnego salonu fry-

zjerskiego. 

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie fryzjer, absolwent potrafi: 

 wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie, tj. strzyżenie damskie, strzyżenie męskie, modelowanie 
włosów, stylizację, upinanie fryzur, koki. 

 kontrolować prawidłowość przebiegu zabiegów fryzjerskich, takich jak: balejaż, trwała ondulacja, farbowanie, 
pasemka, trwałe prostowanie włosów, 

 dobierać zabiegi pielęgnacyjne do rodzaju włosów i skóry głowy, 
 udzielać porad w zakresie pielęgnacji skóry głowy i włosów oraz przeciwwskazań do stosowania zabiegów 

fryzjerskich. 
Perspektywy pracy po ukończeniu kształcenia w zawodzie "Fryzjer / Fryzjerka": 

 salony fryzjerskie, 
 studia stylizacji fryzur, 
 agencje mody, reklamy i wizerunku, 

 własna działalność. 
 

Murarz-tynkarz 

Nauka odbywa się na poziomie branżo-

wej szkoły I stopnia 

Kwalifikacja: 

BD.14. Wykonywanie robót murarskich  

i tynkarskich 

Klasy wielozawodowe 

3 – letnia branżowa szkoła I stopnia, 

 nauczanie w klasach wielozawodowych 
odbywa się we wszystkich zawodach 
zgodnych z rozporządzeniem w sprawie 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawo-
dowego, 

 po ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje 
wykształcenie zawodowe, 

 w trakcie nauki możliwość przystąpienia 
do 1 egzaminu potwierdzającego kwalifi-
kacje w zawodzie, 

 nauka zawodu prowadzona jest na mie-
sięcznych 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). 
Nauka w klasach zawodowych odbywa się m.in. w następujących zawodach: 

 murarz-tynkarz, kucharz, cukiernik, 

 fryzjer, sprzedawca, jeździec, 
 mechanik pojazdów samochodowych, 

 blacharz samochodowy, 
 mechanik motocyklowy, 

 monter zabudowy i robót wykończeniowych, 
 dekarz, cieśla, piekarz, stolarz, krawiec, 
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 elektryk, elektromechanik, monter elektronik, 

 fotograf, ślusarz, lakiernik, blacharz  
Współpraca ze szkołami wyższymi:  

 Politechniką Opolską, 
 Politechniką Śląską w Gliwicach, 

 Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, 
 Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach. 

Współpraca zagraniczna:  

 Wymiana młodzieży ze szkołami i instytucjami z Niemiec, Portugalii, Rumunii. 
 Ścisła współpraca z austriacką, logistyczną firmą „LKW WALTER” w zakresie odbywania staży oraz podjęcia 

pracy dla uczniów i absolwentów kierunków ekonomicznych i logistycznych. 
 Praktyki zagraniczne dla uczniów w zawodzie technik budownictwa. 

Współpraca z pracodawcami:  

Ścisła współpraca ze 150 lokalnymi zakładami pracy w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu we 

wszystkich zawodach. 

Organizacja praktyk zawodowych dla kierunków gastronomicznych na promach firmy „UNITYLINE” kursują-

cych na linii Świnoujście-Ystad. 

Organizacja powiatowej konferencji dla pracodawców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. 

Patronat firmy PPG DECO nad klasami o profilu budowlanym - organizacja szkoleń i warsztatów. 

  

Realizacja projektów unijnych: 

 ERASMUS+ Dobre praktyki szansą na dobry start i lepsze jutro - Fruit Farming. 
 Opolskie Szkolnictwa Zawodowe Bliżej Rynku  Pracy 2. 

 Dobre praktyki szansą na dobry start i lepsze jutro. 

Baza dydaktyczna: 

 Dobrze wyposażone sale lekcyjne (projektory cyfrowe, drukarki, ploter) 
 Szybka sieć komputerowa z dostępem szerokopasmowym do internetu. Sieć wi-fi. 

 Dobrze wyposażonych 8 sal komputerowe oraz pracownie zawodowe (ekonomiczna, logistyczna, budowlana, 
gastronomiczna, fryzjerska) 

 Dobra baza sportowa (2 sale gimnastyczne, boisko szkolne, możliwość korzystania z orlika oraz lodowiska) 

Zajęcia dodatkowe, koła: 

Sekcja piłki nożnej dziewcząt i chłopców, sekcja piłki siatkowej i koszykowej, sekcja tenisa ziemnego, koło sza-

chowe. 

Koło florystyczne, szkolne koło matematyków, zespół muzyczny, sekcja szkolnego radiowęzła, wolontariat szkol-

ny, koło cukiernicze, lekcje języka czeskiego, zajęcia z carving 
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Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu  

 

 

 

 

 

 

 

 
ul. Bohaterów Westerplatte 1, 

47-200 Kędzierzyn- Koźle, 

   

77 406 16 50  

sekretariatzegluga@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik informatyk – nauka 4 lata 

Kwalifikacje: 

EE.8. Montaż i eksploatacja systemów kompute-

rowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. 

EE.9. Programowanie, tworzenie i administrowa-

nie stronami internetowymi i bazami danych. 

Zdobyte umiejętności: 

 sprawne posługiwanie się systemami opera-
cyjnymi (oprogramowania zarządzające sys-
temem 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. 
 

Perspektywy zatrudnienia: 

we wszystkich typach przedsiębiorstw i instytucji, związanych z usługami i serwisem informatycznym, 

w przedsiębiorstwach, instytucjach, które użytkują systemy komputerowe do różnych celów. 

 

Studia:  Informatyka, Telekomunikacja, Mechatronika, Studia Politechniczne. 

 

Technik mechanik – nauka 4 lata 

Kwalifikacje: 

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających albo: 

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi  i: 

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. 

Zdobyte umiejętności: 

 posługiwanie się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną, 
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 dobieranie materiałów, narzędzi, maszyn i urządzeń do realizowania zadań, 

 stosowanie podstawowych metod obróbki i łączenia materiałów podczas wytwarzania oraz napraw maszyn 
 i urządzeń, 

 pomiar podstawowych wielkości 
fizycznych i geometrycznych, 

 konstruowanie prostych obiektów 
mechanicznych, 

 opracowywanie dokumentacji pod-
stawowych procesów technologicz-
nych, 

 ocena stanu technicznego obiektów 
mechanicznych z wykorzystaniem 
metod i diagnostyki technicznej, 

 sporządzanie harmonogramu prac, 
obliczanie ich pracochłonności  
i kosztów,  

 programowanie maszyn cnc (ste-
rowanych komputerowo), 

 uzyskanie kwalifikacji spawacza 
metodą MAG.  
 

Perspektywy zatrudnienia: 

 w zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane, 
użytkowane oraz naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne, a także narzędzia 
pomiarowe czy skrawające, 

 w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach nadzoru technicznego, 

 na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą 
techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn, organizo-
waniem zaopatrzenia i zbytu.  
 

Studia: 

 studia wyższe zawodowe (licencjat), np. Mechanika i Budowa Maszyn, Materiałoznawstwo, Zarządzanie, 
 studia wyższe uzupełniające (magister), np. Inżynieria materiałów, Zarządzanie, Mechanika, 
 studia wyższe na kierunkach politechnicznych. 

 

Technik pojazdów samochodowych – nauka 4 lata 

Kwalifikacje: 

MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz na-

prawa elektrycznych i elektronicznych układów 

pojazdów samochodowych albo:  

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podze-

społów i zespołów pojazdów samochodowych i: 

MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu 

obsługi pojazdów samochodowych.  

Zdobyte umiejętności: 

 organizowanie obsługi i naprawy pojazdów 
samochodowych, 

 ocena stanu technicznego pojazdów, usta-
lania przyczyn niesprawności oraz sposo-
bów napraw, 

 wykonywanie napraw pojazdów samocho-
dowych, 

 kontrolowanie jakości wykonanych napraw, 

 prowadzenie usług motoryzacyjnych, 
 sprzedaż pojazdów samochodowych oraz 

artykułów motoryzacyjnych, 
 prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, 

 kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B. 
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Perspektywy zatrudnienia: 

 

 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. 

 

Studia/nauka: studia politechniczne, na wszystkich kierunkach. 

 

Technik żeglugi śródlądowej – nauka 4 lata 

 

Kwalifikacje: 

AU.39. Planowanie i prowadzenie żeglugi po 

śródlądowych drogach wodnych i morskich wo-

dach wewnętrznych 

AU.40. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń 

pomocniczych i mechanizmów pokładowych 

 

Zdobyte umiejętności: 

 prowadzenie statku żeglugi śródlądowej, 

 obsługiwanie i naprawa maszyn i urządzeń 
okrętowych, 

 organizowanie załadunku i wyładunku statku. 
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). 
 

Studia:  akademie Morskie, Akademia Mary-

narki Wojennej,  wszystkie studia politechniczne, 

logistyka i spedycja (planowanie, organizacja  

i realizowanie transportu towarów) mechanika, 

administracja. 

 

II SZKOŁA BRANŻOWA 
 

Mechanik pojazdów samochodowych – nauka 3 lata 

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

Zdobyte umiejętności: 

 obsługa, diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych, 
 użytkowanie pojazdów samochodowych, 

 naprawianie pojazdów samochodowych. 
 dobieranie i stosowanie metod diagnozowania usterek i sposobów weryfikacji uszkodzonych elementów 

pojazdów samochodowych, 
 dobieranie i posługiwanie się narzędziami kontrolno-pomiarowymi oraz urządzeniami diagnostycznymi dla 

pojazdów samochodowych, 
 posługiwanie się instrukcjami obsługi i naprawy, wynikami badań stanu technicznego pojazdów, kataloga-

mi, poradnikami i inną literaturą techniczną pojazdów samochodowych, 
 dobieranie i stosowanie metod naprawy pojazdów samochodowych ze względu na zakres i koszty, 



24 

 

 wykonywanie czynności obsługowo-naprawczych przy pojazdach samochodowych zgodnie z przepisami 
bhp, ppoż. i ochrony środowiska. 
 

Perspektywy zatrudnienia: 

 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. 

 

Studia/nauka: możliwość uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego, po ukończeniu 

szkoły średniej i zdaniu egzaminu maturalnego 

możliwość podjęcia studiów na wszystkich kie-

runkach politechnicznych.  

 

Kierowca mechanik – nauka 3 lata 

Kwalifikacje: 

AU.04. Eksploatacja środków transportu 

drogowego 

 

Zdobyte umiejętności 

 prowadzenie pojazdów samochodowych,  
 przewóz drogowy rzeczy i prowadzenie do-

kumentacji z nim związanej,  
 obsługa środków transportu drogowego,  

 ocena stanu technicznego oraz naprawa 
środków transportu drogowego, 
 

Perspektywy zatrudnienia 

 w firmach spedycyjnych, 
 w przedsiębiorstwach transportowych i 

przewozowych, 
 w warsztatach samochodowych 

 

Studia/ nauka:  możliwość uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego, po ukończeniu 

szkoły średniej i zdaniu egzaminu maturalnego możliwość podjęcia studiów na wszystkich kierunkach politech-

nicznych. 

 

 

O szkole 

Żegluga to nie tylko szkoła. Gimna-

zjalisto, nasza szkoła może być również 

Twoim stylem życia. 

Jesteśmy wyjątkową placówką. 

W murach Żeglugi młodzi ludzie integru-

ją się, rozwijają swoje pasje ale przed 

wszystkim zdobywają świetne wykształ-

cenie i zawody, które w przyszłości po-

zwolą Ci na podjęcie dobrej i dobrze 

płatnej pracy. W naszej szkole stawiamy 

na praktyczną stronę nauczania - znaj-

dziesz u Nas świetnie przygotowane 

pracownie kształcenia zawodowego, 

odbędziesz ciekawe praktyki u praco-

dawców, którzy ściśle z nami współpra-

cują z i często zatrudniają Naszych ab-

solwentów. Zorganizujemy dla Ciebie 
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specjalistyczne kursy zawodowe, 

dzięki którym uzyskasz dodatkowe 

kwalifikacje, a jeśli wybierzesz 

kierunek żeglugowy możesz liczyć 

na przygodę życia - tj. pełnomor-

ski rejs żaglowcami – „Frydery-

kiem Chopinem” lub „Darem Mło-

dzieży”. Jesteśmy szkołą przyjazną 

dla ucznia, chcemy byś czuł się u 

Nas jak we własnym domu, dlate-

go specjalnie dla Ciebie, zostały 

stworzone miejsca do wypoczynku 

i relaksu, a w całej szkole bez 

żadnych problemów skorzystasz z darmowego 

WiFi.  

Jeśli lubisz bardziej angażować się w życie 

szkoły po lekcjach, zapraszamy do współpracy 

np. z Młodzieżową Orkiestrą Szkolną, lub jedną 

z bardzo wielu przygotowanych form aktywne-

go spędzania czasu, począwszy od zajęć spor-

towych, poprzez zajęcia modelarskie, a kończąc 

na grupie teatralnej. Zapraszamy - zostań zało-

gantem na pokładzie Żeglugi. 
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Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu 

 

 

 

 

 

 

ul. Sławięcicka 79 

47-230 Kędzierzyn-Koźle 

Tel/Fax: 77 483 49 93 

sekretariat@slawiecice.edu.pl 

www.slawiecice.edu.pl/ 

 

 

 

 

 

 

Technik hotelarstwa –nauka trwa 4 lata  

możliwość zdawania matury oraz egzaminów za-

wodowych; dwóch praktycznych i dwóch pisemnych 

podczas całego cyklu kształcenia. 

Kwalifikacje: 

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 

T.12.Obsługa gości w obiekcie świadczącym 

usługi.  

 

Praktyki i staże  krajowe i zagraniczne w renomo-

wanych 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 Świnouj-

ście – 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. 

Fototechnik- nauka trwa 4 lata. 

Kwalifikacje: 

A.20.Rejestracja i obróbka obrazu 

A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multi-

medialnych 

 

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. 

Zajęcia odbywają się w studiu fotograficznym, ciemni fotograficznej, laboratorium chemicznym, pracowni ob-
róbki cyfrowej i technik multimedialnych. Uczniowie często fotografują w plenerze, wyjeżdżają na wystawy, targi 
fotograficzne i filmowe. Praktyki odbywają się w agencjach fotograficznych, reklamowych, drukarniach a także  
w firmach zajmujących się środkami masowego przekazu takimi jak radio, telewizja. 
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Technik organizacji reklamy- nauka trwa 4 lata 

 

Kwalifikacje 

A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamo-

wych 

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii 

reklamowej 

 
Jako technik organizacji reklamy będziesz mógł praco-
wać w każdej firmie, w której potrzebni są specjaliści 
do promocji i reklamy. Pracę znajdziesz w działach 
marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlo-
wych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków 
masowego przekazu, agencjach i studiach graficznych, 
agencjach d/s kontaktów z prasą i kształtowanie opinii 
publicznej (Public Relations). 
 

Technik technologii chemicznej- nauka 

trwa 4 lata. 

Kwalifikacje 
A.06. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicz-
nego 
A.56. Organizacja i kontrolowanie procesów technolo-
gicznych w przemyśle chemicznym 
 

W trakcie nauki będziesz mógł sa-
modzielnie prowadzić analizy 
w laboratoriach szkolnych, badaw-
czych oraz przemysłowych firm 
i zakładów branży chemicznej nasze-
go powiatu. 
 
Zajęcia praktyczne odbywają się 
w zakładach pracy takich jak Petro-
chemia – Blachownia S.A., Grupa 
Azoty S.A., pozwolą ci zapoznać się 
z funkcjonowaniem instalacji prze-
mysłu chemicznego. 
Program pomocy materialnej ofero-
wanej przez firmy przemysłu che-
micznego  zakłada motywacyjne 
stypendia dla najlepszych 
uczniów oraz system wsparcia dla 
uczniów, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. 
 

 

Technik spedytor- nauka trwa 4 lata 

Interesują Cię zagadnienia z zakresu transportu? Jesteś komunikatywny, umiesz szybko podejmować decy-

zje? Ten zawód jest właśnie dla Ciebie! 

Kwalifikacje: 

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu 

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów 

Nauczysz się: 
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1) planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków; 
2) prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych; 
3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicz-

nymi; 
4) 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. 

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.  

Liceum Ogólnokształcące - klasa mundurowa- nauka trwa 3 lata. 

III Liceum Ogólnokształcące obejmie grupę policyjną, strażacką i wojskową. 

Grupa policyjna już od roku 

2009 ma zajęcia teoretyczne i prak-

tyczne z policjantami  

z Komendy Powiatowej Policji. Gru-

pa strażacka będzie miała zajęcia 

z wiedzy pożarniczej ze strażakami 

Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Kędzierzynie-

Koźlu, Jednostki Ratowniczej „Bla-

chownia” i OSP Sławięcice. Z tymi 

jednostkami szkoła podpisała już 

porozumienia. 

Grupa wojskowa odbędzie 

przeszkolenie wojskowe, które bę-

dzie przeprowadzone przez nauczy-

ciela – instruktora oraz żołnierzy. 

Uczniowie odbędą też wspólne zaję-

cia: strzelectwo, musztra, samoob-

rona, terenoznawstwo i pierwsza 

pomoc. Klasa będzie wyjeżdżać na 

obozy kondycyjne i do różnych in-

stytucji w celu poznania zawodów innych służb mundurowych i organizacji ratowniczych. Organizujemy: 

 obozy  przetrwania dla GRUPY TWARDZIELI  REJ-Tan (np. paintball, ASG) 
 drużyny e-sportowe TEAM- Rej (np. League Of Legends, CS:GO) 

W naszej szkole zyskasz lepszy start  w zdobyciu zawodu: policjanta, strażaka, żołnierza, ratownika me-

dycznego i pracy w służbie więziennej oraz w agencjach ochrony. 

Jeśli  wybierasz się później do wyższej szkoły policyjnej, strażackiej, wojskowej lub ratownictwa medycznego 

albo myślisz o studiach prawniczych- 

Uwaga! 

Uczniowie, którzy ukończą klasę policyjną, przy postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w policji otrzymają 
2 punkty i dodatkowo 4, jeśli ukończą kurs np. ratownika wodnego podczas tygodniowych obozów letnich or-
ganizowanych przez szkołę. 

 

Szkoły policealne dla dorosłych : 

 technik BHP 
 technik administracji 

 technik rachunkowości 
 opiekun osoby starszej 
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Zajęcia dodatkowe, koła 

Wolontariat, PCK i HDK, Koło teatralne, fotograficzne, strzeleckie, sportowe, matematyczne, artystyczne. 

Co nas wyróżnia? 

Szkoła z tradycjami, położona w przepięknym wiekowym parku, sąsiadująca z licznymi zabytkami. Młodzież 

ma okazję uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego w kontakcie z naturą: kajaki, narty biegowe. Dzięki 

bliskiej lokalizacji zaprzyjaźnionych restauracji i hoteli nasi hotelarze odbywają praktyki po sąsiedzku. Na tym 

samym osiedlu swoją siedzibę ma firma CEWE, gdzie doświadczenie zawodowe zdobywają spedytorzy, fototech-

nicy, technicy reklamy. 
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Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu 

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

ul. Mostowa 7; 47-223 Kędzierzyn-Koźle; 
tel.774812209; www.zstio.net;  
zstio@zstio.net 
 

 
 
 
Technikum Nr 4 im. M. Skłodowskiej-

Curie - nauka trwa 4 lata, w trakcie nauki każdy uczeń zdaje egzaminy zawodowe, które umożliwiają po ukoń-
czeniu szkoły zdobycie dyplomu technika; po ukończeniu szkoły każdy może dodatkowo przystąpić do egzaminu 
maturalnego, który umożliwi naukę na uczelniach wyższych. 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu to szkoła techniczna z bogatymi tra-
dycjami.  

W Technikum Nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie oraz Szkole Branżowej I Stopnia Nr 3 młodzież kształci się 
w atrakcyjnych, nowoczesnych i najbardziej poszukiwanych zawodach w Polsce i na świecie. Na zajęciach wyko-
rzystywana jest profesjonalna baza dydaktyczna, najnowsze przemysłowe oprogramowanie, a dzięki współpracy 
z Centrum Kształcenia Praktycznego i Usta-
wicznego w Kędzierzynie-Koźlu - nowocze-
sne maszyny i urządzenia (m.in. najnowsze 
obrabiarki klasyczne, najnowsze obrabiarki 
sterowane numerycznie - tokarki CNC, fre-
zarki CNC, symulatory obróbki CNC, najnow-
sze urządzenia diagnostyczne, sprzęt serwi-
sowy i wiele innych). Zajęcia zawodowe 
prowadzone są przez praktyków z wielolet-
nim doświadczeniem w poszczególnych 
branżach.  

Szkoła posiada certyfikaty jakości: 
Szkoła z Klasą, Szkoła Przedsiębiorczości, 
Wiarygodna Szkoła. Młodzież odnosi suk-
cesy w konkursach i olimpiadach: matema-
tycznych, wiedzy technicznej, wiedzy elek-
tryczno-elektronicznej, Elektryzująca pasja, 
Innowacje techniczne i wynalazczości i in-
nych.  

Uczniowie odnoszą sukcesy sportowe w 
piłce ręcznej, piłce nożnej, piłce koszykowej, 
siatkówce halowej i plażowej, strzelectwie sportowym.  

Szkoła promuje nowoczesne technologie stosowane w robotyce, automatyce, informatyce. Zorganizowano 
w ostatnich latach różne seminaria naukowe, m. in.: „Mechatronika-zawód przyszłości”, „Informatyka w prze-
strzeni i obrazie”, „Odnawialne źródła energii”, „Automatyka i robotyka”, „Technologie mobilne”, „Gry kompu-
terowe- e-sport i technologia”, a w  2017 r.-  „Elektryka XXI wieku”. 

Uczniowie programują i konstruują roboty, organizują walki robotów mini sumo, uczestniczą w festiwalach 
robotów. Uczestniczą w wielu projektach unijnych, m.in.:  

 Szkoła Kluczowych Kompetencji,  

 Innowacyjna Szkoła Zawodowa,  
 Absolwenci Kędzierzyna-Koźla najlepsi z najlepszych,  

 Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy.  
Młodzież zdobywa dodatkowe kwalifikacje zawodowe (m.in. uprawnienia elektryczne, z mechatroniki samo-

chodowej, operatora CNC, operatora wózków widłowych), wyjeżdża na obozy naukowe, bierze udział w pracach 
kół naukowych na uczelniach wyższych. Dzięki projektom szkoła wzbogaca swoją bazę w nowoczesny sprzęt.  

http://www.zstio.net/
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Szkoła bardzo aktywnie współpracuje z lokalnymi firmami branży elektrycznej, elektronicznej, mechatro-
nicznej, metalowej i informatycznej, a także z Politechnika Opolską, które obejmują patronat nad poszczególny-
mi klasami.  

Absolwenci szkoły kontynuują naukę na uczelniach wyższych Opola, Wrocławia, Gliwic i innych. Ponadto 
świetnie sobie radzą na rynku pracy, są cenionymi pracownikami.  

W roku 2014 i.2015, w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, w kategorii TECHNIKÓW, Tech-
nikum Nr 4 przy ZSTiO w Kędzierzynie-Koźlu zajęło: 1 miejsce w powiecie, 8 miejsce w woj. opolskim, w 2016 
2 miejsce w powiecie i 15 w województwie oraz mieszcząc się wśród najlepszych techników w Polsce 

 

TECHNIK ELEKTRYK 

 
Nasi specjaliści przygotują Cię do: 
 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, 

 diagnozowania stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych, 
 konserwacji i naprawy linii napowietrznych i kablowych, 
 konserwacji i naprawy 

układów automatyki, 
 wykonywania przyłą-

czeń urządzeń elek-
trycznych (m.in. 
oświetlenie, ogrzewa-
nie elektryczne), 

 prace elektroinstala-
torskie, 

 prac montażowych 
 i eksploatacyjnych  
w układach automaty-
ki, zabezpieczeń, sy-
gnalizacji i pomiarów, 

 eksploatacji urządzeń 
ochrony odgromowej  
i środków ochrony 
przepięciowej w obiek-
tach budowlanych  
i sieciach elektroener-
getycznych,  

 prowadzenia prac zgodnie z dokumentacją techniczną, 
 prowadzenia nadzoru nad funkcjonowaniem sieci, 

 naprawy i przezwajania silników elektrycznych, 
 naprawy uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej, 
 elektromechaniki samochodowej, 

 organizowania i wykonywania prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenerge-
tycznych. 

W trakcie nauki szkoła zapewnia zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, 
natomiast miesięczną praktykę m.in. w firmach:  

 Energopol-TP-elbud S.A,   

 IXO SERWIS, 
 SeKo Serwis, 

 NOVVOLT, 
 BELMAR Sp. z o.o., 
 Grupa Azoty AUTOMATYKA. 

Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie: 
 w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei, 
 w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, 

 w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych i sieci elek-
trycznych), projektant systemów zasilania awaryjnego, 

 w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego, 
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 w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe, 

 prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, 
usługi elektroinstalacyjne). 

Kierunek jest poszerzony o innowację pedagogiczną- Systemy alarmowe, gdzie uczniowie uczą się projek-
tować i instalować systemy alarmowe. 

 W ostatnim roku nauki możliwość uzyskania uprawnień SEP. 

TECHNIK MECHATRONIK. 

Mechatronika łączy w sobie pięć nowoczesnych dziedzin wiedzy: 
 mechanikę,  

 elektronikę,  
 informatykę,  
 automatykę, 

 robotykę. 
Nasi specjaliści przygotują Cię do: 
 programowania sterowników PLC; 

 projektowania układów sterowa-
nia; 

 projektowania i budowy urządzeń 
elektropneumatycznych i hydrau-
licznych; 

 programowania i budowy robo-
tów; 

 analizy działania automatyki sa-
mochodowej; 

 programowania maszyn CNC; 
 instalowania i obsługi systemów 

sieciowych transmisji danych; 
 korzystania z literatury technicz-

nej; 
 czytania, analizy i opracowywania 

dokumentacji technicznej. 
W trakcie nauki szkoła zapewnia miesięczną praktykę m.in. w firmach: 
 A.BERGER POLSKA Sp. z o.o. 

 Grupa Azoty „PROREM” Sp. z o.o. 
 Grupa Azoty AUTOMATYKA 

 MC Spółka z o.o. 
 Magna NTP SA 
 Mubea Automotive Poland 

 Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o. 
 BELMAR Sp. z o.o. 
Na zajęciach wykorzystujemy naj-

nowsze przemysłowe i profesjonalne 
oprogramowanie, w tym m.in.: Fluid-
Sim, Solid Edge do projektowania ele-
mentów urządzeń mechatronicznych, In 
Touch do wizualizacji i symulacji proce-
sów technologicznych. 

Część zajęć praktycznych realizo-
wana jest w Centrum Kształcenia Prak-
tycznego i Ustawicznego. 

W związku z powyższym technik 
mechatronik może znaleźć zatrudnie-
nie: 

 w dużych przedsiębiorstwach 
produkcyjnych o zautomatyzowanym 
 i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym 
(np. branża Automotive, AGD, obrabia-
rek CNC itp.), w charakterze pracowni-
ka produkcyjnego, pracownika działu 
utrzymania ruchu, działu remontowego, 
pracownika niższego szczebla dozoru 
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oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora, 
 w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu, 

 może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urzą-
dzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi. 

W ostatnim roku nauki możliwość uzyskania uprawnień SEP 

TECHNIK INFORMATYK. 

W naszej szkole powstała pierwsza w Polsce klasa o profilu e-sportowym i w ramach innowacji pedago-
gicznej możesz uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, takich jak: 

 profesjonalne treningi CS; GOiLoL’a prowadzone przez trenera, 

 projektowanie gier w profesjonalnych silnikach. 
Oprócz tego nasi specjaliści przygotują Cię do: 
 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. 
Jako TECHNIK INFORMATYK będziesz mógł kontynuować naukę na studiach wyższych lub od razu podjąć 

pracę jako: 
 serwisant sprzętu komputerowego, 

 administrator sieci komputerowych, 
 webmaster/webdesigner, 
 grafik komputerowy, 

 programista, 
 specjalista i konsultant w działach IT. 
Na zajęciach wykorzystujemy najnowsze, profesjonalne oprogramowanie firm Microsoft, Corel, Adobe. 
Nasi uczniowie otrzymują na czas nauki profesjonalny hosting ze wsparciem technicznym od firmy Webkon-

cept.pl 
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. 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 

Nasi specjaliści przygotują Cię do: 
 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 nadzoro-

wania prac związanych  
z montażem urządzeń sto-
sowanych w systemach 
energetyki odnawialnej; 

 wykonywania montażu 
urządzeń stosowanych do 
pozyskiwania energii od-
nawialnej, 

 kontrolowania działań 
urządzeń i instalacji oraz 
funkcjonowania systemów 
energetyki odnawialnej, 

 obliczania kosztów mate-
riałów i robót instalacyj-
nych, 

 biegłego posługiwania się 
językiem obcym technicz-
nym w wykonywanym za-
wodzie, 

 współpracy z krajowymi  
i zagranicznymi organiza-
cjami, przedsiębiorstwami 



34 

 

oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej. 
Zapewniamy zajęcia praktyczne w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego i Usta-

wicznego, praktyki zawodowe w firmach specjalizujących się w zagadnieniach energetyki odnawialnej (np. Gal-
met). 

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na sta-
nowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak 
 i stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki 
odnawialnej. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracują przeważnie w budownictwie 
 i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. W administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwe-
stycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie. 
 

Szkoła Branżowa I Stopnia 
 nauka trwa 3 lata, w trakcie nauki każdy uczeń zdaje egzaminy zawodowe, które umożliwiają po ukoń-

czeniu szkoły zdobycie dyplomu w danym zawodzie, 
 po ukończeniu szkoły możesz od razu podjąć pracę lub kontynuować naukę. 

ELEKTRYK 

Nasi specjaliści przygotują Cię do: 
 montowania, uruchomiania i badania układów i urządzeń elektrycznych, 
 obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej i sterującej, 

 obsługi i konserwacji urządzeń, maszyn elektrycznych, 
 wykrywania usterek, naprawy urządzeń i układów elektrycznych, 

 wykonywania instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, 
 korzystania z literatury technicznej. 
W trakcie nauki szkoła zapewnia za-

jęcia praktyczne w Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego. 

Elektryk może znaleźć zatrudnienie: 

 
 w elektrowniach, kopalniach, hu-

tach, na kolei, 
 w firmach naprawiających sprzęt 

elektryczny, 
 w firmach handlowych zajmują-

cych się sprzedażą osprzętu elek-
trycznego, 

 w firmach projektujących i mon-
tujących instalacje alarmowe, 
prowadząc własną działalność 
gospodarczo-usługową (np. na-
prawa sprzętu gospodarstwa do-
mowego, usługi elektroinstala-
cyjne). 

Będziesz mógł pracować na stanowiskach: 
 monter maszyn, urządzeń i instalacji, 

 konserwator urządzeń maszyn i instalacji elektrycznych. 
W ostatnim roku nauki możliwość uzyskania uprawnień SEP. 

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 

Nasi specjaliści przygotują Cię do: 
 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 planowa-

nej obróbki, 
 wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami doku-

mentacji technologicznej, 
 wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie 

z wymaganiami dokumentacji technologicznej. 
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., 



35 

 

 Magna NTP SA, 
lub bez umowy z zakładem zajęcia praktyczne realizować w  Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicz-

nego. 
Operator obrabiarek skrawających 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. 

ŚLUSARZ 

 
Nasi specjaliści przygotują Cię do: 
 wykonywania elementów maszyn i urządzeń, 
 naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, 

 wykonywania połączeń, 
 konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. 
W trakcie nauki szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Usta-

wicznego.  
Ślusarze mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych branż, budownictwie, usługach, ad-
ministracjach budynków, mogą prowadzić własna działalność gospodarczą. Uniwersalność kwalifikacji za-
wodowych 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. 
 

Budynki szkolne są otoczone zielenią.  

Szkoła dysponuje salą gimnastyczną, dobrze wyposażoną siłownią, specjalistycznymi pracowniami i dwiema 
świetlicami – aulami.  

Na tym samym terenie znajduje się Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, gdzie młodzież reali-
zuje zajęcia praktyczne. 

 W szkole jest sklepik, w którym można zamówić również ciepłe dania. 
 Przed szkołą jest przystanek autobusowy linii 1 i 7. 

Zajęcia dodatkowe, koła 

Zajęcia z matematyki, Projektowanie gier w UNITY, Zajęcia z e-sportu, Kółko fotograficzne, Zajęcia z języ-
ków obcych, Kółko  mechatroniczne, Koło PCK i HDK, Amnesty International, SKS i innych 

 


