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Technik 
ekonomista klasa policyjno-prawna
Kwalifikacje w zawodzie:
• Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
• Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek or-

ganizacyjnych
Wybierając ten zawód poznasz tajniki zasad i mechanizmy funkcjonowania całej go-
spodarki oraz działających w niej przedsiębiorstw. Okaże się to wspaniałą drogą, któ-
ra wyposaży Cię w praktyczne umiejętności:
• planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
• zarządzania przedsiębiorstwem
• obliczania podatków
• prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
• wykonywania analiz
• sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą
Żeby dostarczyć Ci dodatkowych wrażeń wzbogaciliśmy ofertę kształcenia w zawo-
dzie technik ekonomista o specjalizacje klasy w profilu policyjno-prawna.
Proponujemy dodatkowo zajęcia z zakresu specyfiki służby policyjnej: 
• szkolenie strzeleckie
• ratownictwo medyczne
• musztra wojskowa
• elementy samoobrony
• nauka pływania
• zajęcia na siłowni

Co Cię czeka jak już będziesz NASZYM 
absolwentem?
Praca w dziale kadrowo-płacowym, handlo-

wym, marketingu, analiz czy sekretariacie 
zarówno w firmach prywatnych, jak i w bankach, urzędach.

Wyposażyliśmy Cię także we wszystko abyś potrafił założyć własną działal-
ność gospodarczą.

Zachęcamy również naszych absolwentów do kontynuowania nauki na 
wyższych studiach ekonomicznych.

Dodatkowy bonus specjalnie dla CIEBIE.
W trakcie nauki jak i po jej ukończeniu oferujemy Ci możliwość 

dalszego rozwoju i zdobycia nowego zawodu na bezpłatnych 
Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych:

• prowadzenia rachunkowości, rozliczania wynagro-
dzeń i danin publicznych

• prowadzenia działalności handlowej
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Technik 
klasa wojskowa elektryk

Kwalifikacje w zawodzie 
• Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
• Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Jeśli chciałbyś się nauczyć montażu, uruchamiania i testowania instalacji i urządzeń 
elektrycznych – to zawód dla CIEBIE.
W nowoczesnych pracowniach wyposażamy naszych uczniów w praktyczne umiejęt-
ności, tak żeby żadna z maszyn elektrycznych nie była dla nich tajemnicą. Nauczymy 
Cię jak:
• posługiwać się techniką komputerową
• oprogramowaniem narzędziowym
• oprogramowaniem użytkowym wspomagającym projektowanie
• diagnozowania maszyn, i urządzeń elektrycznych

Żeby dostarczyć Ci dodatkowych wrażeń wzbogaciliśmy ofertę kształcenia w zawo-
dzie technik elektryk o specjalizacje klasy w profilu wojskowym.
Proponujemy dodatkowo zajęcia z zakresu specyfiki służby wojskowej: 
• szkolenie strzeleckie
• topografia wojskowa
• terenoznawstwo
• musztra
• taktyka
• zajęcia z samoobrony
• nauka pływania
• obóz kondycyjny
W tym profilu zdobędziesz również dodatkową 
wiedzę z zakresu elektroniki wojskowej.

Klasa III i IV to przygoda z miesięczną praktyką 
zawodową, zdobyte doświadczenie będziesz mógł wykorzystać wpisując do 
swojego CV.

Naszym atutem jest także możliwość zaoferowania Ci wszechstron-
nego rozwoju i zdobycia nowego zawodu na bezpłatnych Kwalifi-
kacyjnych Kursach Zawodowych np. spawacz.

Jeśli nadal masz wątpliwości to może dobrą rekomendacją 
będzie to, że NASI absolwenci są pracownikami takich 
firm jak: Kronospan, Tauron, Mubea, IFA Powertrain 
GmbH.
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Technik 
grafiki i poligrafii cyfrowej
Kwalifikacje w zawodzie:
• Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 
• Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 

Jeśli chcesz nauczyć się projektowania wizytówek, plakatów, ulotek, folderów, za-
kładek do książki, kalendarzy, opakowań, etykiet, broszur i książek to ten zawód jest 
zdecydowanie dla Ciebie.
Także wtedy, gdy pociąga Cię tworzenie reklam dla prasy, telewizji lub w Internecie.  
Uczymy także reklamy wielkoformatowej  - możesz wykonać swój baner lub billboard, 
to jest dopiero przygoda.
Współcześnie, grafik projektuje także publikacje, które będą potem drukowane lub 
wyświetlane na urządzeniach elektronicznych np. e-booki na smartfon.

Specjalnie dla Ciebie:
• wyposażyliśmy nasze pracownie w niezbędne urządzenia, takie jak plotery,  

drukarki 3D oraz najnowocześniejsze programy graficzne
• nawiązaliśmy współpracę z drukarniami oraz studiami graficznymi aby umożliwić 

Ci w tych miejscach praktyki

Co Cię czeka gdy już będziesz NASZYM absolwentem?
Po zdaniu egzaminów zawodowych zdobędziesz tytuł technika grafiki i poligrafii cy-
frowej, a po zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę na studiach.

Jeśli na studia się nie wybierasz, to możesz podjąć pracę w agencji reklamowej, pra-
cowniach DTP (komputerowe projektowanie publikacji), drukarniach, firmach wy-
dawniczych, studiach graficznych, firmach zajmujących się obsługą marketingową  
innych przedsiębiorstw (np. projektowanie grafiki na strony internetowe), instytucjach 

badawczych przy dokumentacji badań (np. archiwizacja i skanowanie materiałów). 

Zwróć uwagę na ilość możliwości! 
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Technik 
handlowiec

Kwalifikacje w zawodzie:
• Prowadzenie sprzedaży
• Prowadzenie działań handlowych

Wybierając ten zawód poznasz podstawowe zasady i mechanizmy funkcjonowania 
całej gospodarki oraz działających w niej przedsiębiorstw handlowych.
Nauczymy Cię:
• organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw
• przygotowywania towarów do sprzedaży
• obsługi klientów
• wykonywania prac związanych z realizacją transakcji kupna i sprzedaży
• prowadzenia działań reklamowych i marketingowych
• organizowania i prowadzenia działalności handlowej
• zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa

Zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu:
• towaroznawstwa
• marketingu w handlu
• organizacji sprzedaży towarów w tym sprzedaży internetowej
• sprzedaży towarów
• rachunkowości handlowej
• podstaw zarządzania w handlu

Specjalnie dla Ciebie naukę wzbogacamy o praktyki zawodowe oraz płatne staże w 
różnych firmach handlowych.

Co Cię czeka jak już będziesz NASZYM absolwentem?
Praca w przedsiębiorstwach handlowych i handlowo-produkcyjnych, hurtowniach, 
sklepach detalicznych. Będziesz potrafi prowadzić także własną działalność 
gospodarczą.
Dodatkowy bonus specjalnie dla CIEBIE.
W trakcie nauki jak i po jej ukończeniu oferujemy Ci możliwość dalszego 
rozwoju i zdobycia nowego zawodu na bezpłatnych Kwalifikacyjnych 
Kursach Zawodowych:
• prowadzenia działalności handlowej
• prowadzenia rachunkowości, rozliczania wynagrodzeń i 

danin publicznych
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Technik 
hotelarstwa
Kwalifikacje w zawodzie:
• Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi noclegowe
• Realizacja usług w recepcji

Jeśli lubisz pracę z ludźmi, lubisz rozmawiać i pomagać to ten zawód może okazać się 
dla Ciebie dobrym wyborem. 
Nauczymy Cię:
• profesjonalnej obsługi klienta w zakładach świadczących usługi noclegowe
• meldowania i rozliczania gości oraz wszelkich usług związanych z jego pobytem
• organizacji i prowadzenia punktów noclegowych
• zawierania umów z kontrahentami
• prowadzenia recepcji hotelowej
• zapoznamy Cię z pracą służb pięter oraz pracowników recepcji

Niewątpliwym atutem tego kierunku są dwa interesujące przedmioty: 
• odnowa biologiczna w hotelarstwie 
• podstawy kosmetologii

Wybierając któryś z kierunków nabędziesz nowe doświadczenie podczas miesięcz-
nej praktyki zawodowej w biurach  
i agencjach turystycznych, hotelach 
i pensjonatach w Polsce i zagranicą. 
Tak! Nasi uczniowie odbywali prak-
tyki w zagranicznych hotelach oraz 
na promach kursujących do Szwecji.

Specjalnie dla Ciebie przygotowa-
liśmy profesjonalne pracownie 

przedmiotowe, w których za-
jęcia prowadzone są przez 

nauczycieli, dla których 
branża turystyczno-

-hotelarska jest pasją.

Po ukończeniu nauki masz wachlarz możliwości:
• założyć swój hotel lub pensjonat 

• studiować na kierunkach: turystyka, hotelar-
stwo, marketing, zarządzanie, rekreacja, public  

relations
• podjąć pracę

RECEPTION
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Technik 
klasa penitencjarna logistyk

Proponujemy Ci jeden z najnowocześniejszych i najbardziej poszukiwanych zawo-
dów na rynku krajowym i zagranicznym. Jest to zawodów uznany za dobrze płatny 
i przyszłościowy. Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu 
klientowi, we właściwym czasie, na właściwe miejsce. Wszystko, co wytworzy prze-
mysł, musi być przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności 
gospodarczej zajmuje się logistyka.

Nauczymy Cię jak:
• zarządzać produkcją i transportem
• organizować pracę w magazynie
• dbać o dostawy do magazynów, przedsiębiorstw, policji, zakładów karnych
• obsługiwać programy magazynowe, czytniki kodów kreskowych i technologię 

RFID

Specjalnie dla Ciebie organizujemy:
• wyjazdy na wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy: FM Logistic, Amazon, 

Ejot, czy LKW Walter - Austria
• zajęcia warsztatowe z praktykami
• możliwość zdobycia certyfikatu TRANSEDU 
• dodatkowe zajęcia z funkcjonariuszami ZK nr 1 w Strzelcach Opolskich umoż-

liwiające poznanie uprawnień, obowiązków i praw funkcjonariuszy służb wię-
ziennych 

Nasze CENTRUM rozszerzyło dla Ciebie ofertę o specjalność logistyka służby wię-
ziennej. Oznacza to możliwość udziału w: 
• ćwiczeniach z musztry
• szkolenia strzeleckiego
• nauki pływania 
• wyjazdów kondycyjnych

W klasie trzeciej i czwartej będziesz mógł nabyć nowe doświadczenia pod-
czas miesięcznej praktyki zawodowej w wielu firmach na terenie powiatu 
i województwa oraz w zagranicznych zakładach.

Twoje przyszłe miejsca pracy to:
• terminale przeładunkowe w magazynach, na stacjach ko-

lejowych, lotniskach
• firmy transportowo-spedycyjne
• centra magazynowe i logistyczne
• przedsiębiorstwa przemysłowe, dystrybucyj-

ne, handlowe, usługowe
• wojsko, zakłady karne, policja
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Technik 
mechanik klasa strażacka
Wybór tego zawodu daje Ci niesamowity wachlarz umiejętności oraz wybór wą-
skiej specjalności, którą tak cenią pracodawcy.

Technik mechanik jest zawodem opartym na dwóch kwalifikacjach. 
Na pierwszą kwalifikację składają się trzy różne zawody z pośród, których wybierasz 
jeden. Są to:
• Montaż i obsługa maszyn i urządzeń z zawodem mechanik – monter: zawód 

ten charakteryzuje montaż i demontaż maszyn oraz drobne naprawy wykonywa-
ne w trakcie montażu; zdobycie umiejętnościami mechanika - montera umożliwi 
Ci zatrudnienie w firmach remontowych lub w zakładach przemysłowych w dziale 
utrzymania ruchu. 

• Użytkowanie obrabiarek skrawających z zawodem operator obrabiarek skra-
wających wybierając ten zawód zdobędziesz wiedzę z zakresu obsługi konwen-
cjonalnych obrabiarek skrawających takich jak: tokarki, frezarki itp. Nauczysz się 
programować obrabiarki na pulpitach sterowniczych maszyn, ale także na kom-
puterach wykorzystując oprogramowanie typu CAM. 

• Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi z zawodem  
ślusarz. W zakresie prac ślusarskich znajduje się przede wszystkim obróbka 
ręczna, my umożliwiamy naszym uczniom zdobycie wiedzy z obsługi konwencjo-
nalnych obrabiarek skrawających, spawania i kowalstwa. 

Drugą kwalifikacją jest:
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
umożliwimy Ci zdobycie umiejętności z zakresu konstruowania i wytwarzania części 
maszyn oraz całych zespołów; obliczania konstrukcji mechanicznych; tworzenia do-
kumentacji konstrukcyjnej 2D i 3D w programach typu CAD oraz dokumentacji tech-
nologicznej. 

Specjalnie dla Ciebie wyposażyliśmy warsztaty naszego CENTRUM w park maszy-
nowy pozwalający na nauczanie praktyczne w zawodzie technik mechanik. 

Okolice Strzelec Opolskich obfitują w zakłady pracy przemysłu ciężkiego. 
Postaraliśmy się o współpracę z nimi. Zaowocowało to praktykami dla na-

szych uczniów, ale także możliwością postarania się o stypendium wy-
płacane przez te zakłady. 

Technik mechanik jest klasą 
strażacką, dlatego umoż-

liwiamy Ci udział w do-
datkowych zajęcia z 

przedstawicie-
lem straży po-

żarnej.
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Technik 
mechatronik

Kwalifikacje w zawodzie:
• Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
• Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodów na rynku pracy. Jego wybór wypo-
saży Cię w niezwykłe umiejętności, dzięki którym zdobędziesz prestiżową i dobrze 
płatną pracę. Chociaż brzmi męsko, dziewczęta nie dajcie się zwieść, Wy także mo-
żecie wybrać zawód mechatronika.

Podczas 5 lat w technikum nauczymy Cię:
• projektowania, konstruowania i programowania urządzeń i systemów mechatro-

nicznych
• diagnozowania i naprawiania urządzeń i systemów mechatronicznych
• analizowania, sporządzania i opracowywania dokumentacji technicznej z zakresu 

mechatroniki

W klasie drugiej i trzeciej będziesz mógł nabyć nowe doświadczenia podczas mie-
sięcznej praktyki zawodowej w zakładach produkcyjnych.
Specjalnie dla Ciebie, podjęliśmy współpracę takimi zakładami jak Mubea i Krono-
span. Przedsiębiorstwa te oferują dodatkowe zajęcia w ramach „Klasy patronackiej” 
lub stypendia dla zdolnych uczniów oraz staże.

Specjalnie dla naszych uczniów 
przy współpracy z firmą Festo wy-
posażyliśmy pracownie w najno-
wocześniejszy sprzęt. Umożliwia 
nam to  prowadzenie dla Was zajęć 
laboratoryjnych na najwyższym po-
ziomie. 

Jeśli nadal masz wątpliwości to 
może dobrą rekomendacją będzie 
to, że NASI absolwenci są pracow-
nikami takich firm jak: Mubea, IFA 
Powertrain GmbH, Zakładach Na-
prawczych Taboru Kolejowego oraz w szeregu firm zagra-
nicznych.

Po ukończeniu nauki możesz podjąć pracę jako:
• operator maszyn CNC
• programista maszyn CNC
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Technik 
organizacji turystyki
Kwalifikacje w zawodzie: 
• Przygotowanie imprez i usług turystycznych 
• Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 

Jeśli lubisz coś organizować, planować, rozmawiać z ludźmi, nawiązywać nowe kon-
takty, a do tego uczyć się języków obcych to ta oferta jest dla Ciebie doskonała.

Nauczymy Cię jak:  
• założyć i prowadzić działalność turystyczną 
• prawidłowo zaplanować i zorganizować imprezy i usługi turystyczne
• zaplanować trasy
• dokonać rezerwacji w hotelach
• zorganizować i sprzedać wyjazdy służbowe lub urlopowe 

Przeszkolimy Cię:
• w zakresie obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych 
• będziesz umiał obliczać koszty imprez i prowadzić ich rozliczenia 

Damy Ci możliwość zdobycia umiejętności pozwalających pracować i zarządzać  
firmami turystycznymi, gastronomicznymi i hotelarskimi na europejskim poziomie.
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Technik 
pojazdów samochodowych

Kwalifikacje w zawodzie: 
• Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
• Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Dajemy Ci możliwość do stania się specjalistą z dziedziny naprawy i eksploatacji 
pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. 
Technik pojazdów samochodowych to zawód dla osób z pasją, gdyż przyjemność 
z wykonywanej pracy daje gwarancję profesjonalizmu i samorealizacji. Pasja z kolei 
wymaga od nas cierpliwości, sumienności, dbałości i odpowiedzialności. Są to ce-
chy, które powinien posiadać każdy przyszły mechanik samochodowy. Fachowe i 
sumienne traktowanie swojej profesji gwarantuje w przyszłości sukces zawodowy.
Mechanik powinien odpowiedzialnie podchodzić do swojej pracy. Wbrew pozorom, 
samochód jest urządzeniem bardzo skomplikowanym i wszelkie niedociągnięcia ze 
strony naprawiającego mogą skutkować niebezpieczeństwem dla użytkownika
samochodu.

Zdobyte u nas umiejętności, pozwolą Ci na prowadzenie działalności gospodarczej 
oraz podejmowanie pracy między innymi w:
• stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych
• zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych
• salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem czę-

ściami samochodowymi
• przedsiębiorstwach transportu samochodowego
• przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji
• firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych

Wyposażenie naszej pracowni samochodowej pozwala nam na ciekawy sposób pro-
wadzenia zajęć. Uczniowie uczą się zawodu pod okiem doświadczonej pełnej pasji 
kadry nauczycielskiej.
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Technik 
rachunkowości klasa celno - skarbowa
Jeden z najbardziej pożądanych przez pracodawców zawodów w kraju! 

UWAGA! RACHUNKOWOŚĆ TO NIE MATEMATYKA!

W zawodzie tym uzyskasz 2 certyfikaty:
• Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek 

organizacyjnych
• Prowadzenie rachunkowości

Nauczysz się:
• jak prowadzić własną firmę
• zastosować programy komputerowe
• zatrudniać pracowników
• inwestować i pomnażać zyski
Daje to ogromne możliwości rozwijania kariery zawodowej!

Po ukończeniu nauki znajdziesz więc pracę w:
• biurach rachunkowych
• księgowości
• bankach
• instytucjach finansowych
• jednostkach finansów publicznych
• kancelariach doradczych i audytorskich
• w firmach prywatnych

Celnicy pracują w biurach agencji celnych, magazynach celnych lub celnych orga-
nach podatkowych. Agentów celnych zatrudniają również firmy prywatne, przedsię-

biorstwa logistyczne, transportowe oraz firmy kurierskie.
Szeroka wiedza dotycząca prawa podatkowego i innych związanych z towarem 

regulacji, często przyspiesza działanie każdej firmy.
Agent celny zapewnia sprawny przepływ towarów na granicy państw, 

zgodnie z panującym w nich prawem podatkowym.
Jest również pośrednikiem, między urzędem celnym a podmiotem, 

który dokonuje obrotu towarem z zagranicznymi kontrahentami.
Zawód agenta celnego to niezwykle odpowiedzialne zaję-

cie, które wymaga od agenta szerokiej wiedzy związanej z 
prawem podatkowym w którą niewątpliwie nauczyciele 

naszej szkoły Cię wyposażą. 
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Technik 
spedytor

Kwalifikacja w zawodzie: 
organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Zamawiasz rzeczy przez Internet ? Pewnie tak. Bez firmy kurierskiej oraz spedytora 
tak szybko by do Ciebie nie dotarły. Spedytor zajmuje się między innymi organizacją 
transportu ładunków.

W naszej szkole nauczymy Cię jak:
• dobrać pojazd do przewożonego ładunku
• rozróżniać ładunki i ich oznaczenia
• przygotować i zorganizować transport ładunków pojazdem, pociągiem, samolo-

tem i statkiem
• sporządzać dokumenty transportowe (list przewozowy, CMR, zlecenie spedy-

cyjne)
• rozliczać kierowców z czasu pracy
• negocjować stawki za przewóz ładunków
• organizować pracę w magazynie
• wybrać odpowiednią firmę transportową
• zastosować prawo w spedycji
• obsługiwać programy spedycyjne

Nowe umiejętności będziesz mógł nabyć podczas praktyk zawodowych w firmach 
transportowo-spedycyjnych np. FM Logistic, PORJOT, PIOMAR, TRANSANNABERG.
To nie wszystko. Poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności podczas zajęć warsz-
tatowych ze specjalistami z branży spedycyjno-transportowej oraz wycieczek 
dydaktycznych m.in. do FM Logistic, Śląskiego Centrum Logistycznego czy do LKW 
Walter - Austria.

W ostatniej klasie zorganizujemy dla Ciebie spotkania z przyszłymi pracodaw-
cami.

Co Cię czeka gdy już będziesz NASZYM absolwentem?
PRACA w:
• firmach transportowych
• centrach logistycznych
• magazynach
lub
• będziesz kontynuować naukę na studiach  

wyższych
• założysz własną działalność gospodarczą
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Technik 
żywienia i usług gastronomicznych
W czasie 5 lat nauki w technikum nauczymy Cię: 
• sporządzać potrawy i napoje zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia
• obsługiwać nowoczesny sprzęt gastronomiczny 
• zorganizować i przygotować różnorodne imprezy okolicznościowe np. wesela, 

bankiety

Pokażemy Ci jak: 
założyć, prowadzić i zarządzać własną działalnością gastronomiczną bez potrzeby 
„kuchennych rewolucji”
Przygotujemy Cię 
do: prawidłowego i estetycznego podawania dań, obsługi gości oraz projektowania  
i aranżowania wnętrza sal konsumenckich

Oferujemy naukę w nowych, w pełni wyposażonych pracowniach gastronomicz-
nych, praktykę w restauracjach w kraju i zagranicą oraz możliwość udziału w dodat-
kowych kursach np. barmański, baristy oraz somelierski.

Dajemy Ci szansę zdobycia doświadczenia przez możliwość udziału w: Olimpiadzie 
Wiedzy o Żywieniu i Żywności konkursach gastronomicznych i cukierniczych np. „Re-
gionalne Smaki” dodatkowych zajęciach i projektach edukacyjnych

Zawód Technika Żywienia i Usług Gastronomicznych składa się z dwóch kwalifikacji, 
z których każda kończy się egzaminem teo-
retycznym i praktycznym potwierdzającym 
kwalifikacje w zawodzie.

Absolwenci naszej szkoły mogą podjąć 
pracę w:

• restauracjach 
• hotelach, pensjonatach
• firmach cateringowych
• na promach i statkach

Nic nie stoi też na przeszkodzie abyś założył własny lokal  
gastronomiczny. 

Po zdaniu matury możesz również kontynuować naukę na 
studiach wyższych.
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Branżowa Szkoła 
I-go stopnia

Nie jest tajemnicą, że rynek pracy potrzebuje FACHOWCÓW, którym i Ty się mo-
żesz stać!
Oferujemy Ci możliwość kształcenia w dowolnym zawodzie. 

Rynek pracy potrzebuje: stolarzy, sprzedawców, murarzy, fryzjerów, ślusarzy, maga-
zynierów, kucharzy, dekarzy, piekarzy, elektryków, mechaników pojazdów samocho-
dowych, operatorów obrabiarek skrawających.
Z tego powodu w swojej ofercie mamy zajęcia praktyczne w nierzemieślniczych i 
rzemieślniczych zakładach pracy.

W ramach nauki będziecie uczestniczyć w kursach doszkalających, organizowanych 
przez zewnętrzne ośrodki - najczęściej Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle, Dobrodzień i 
Głubczyce.

Proponujemy Ci także zajęcia praktyczne na Warsztatach Szkolnych w zawodach: 
ślusarz 
operator obrabiarek skrawających

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia będziesz miał możliwość dalszego 
kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia, lub w Liceum Ogólnokształcącym dla 
Dorosłych, oraz uzyskania tytułu technika, po ukończeniu kursów kwalifikacyjnych, 
znajdujących
się w ofercie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Dla Ciebie przygotowaliśmy nowoczesne pracownie:
• gastronomiczną 
• obrabiarek sterowanych numerycznie
• fryzjerską 
• samochodową

Będziesz miał możliwość uczyć się zawodu na najnowocześniejszym sprzęcie.



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Powstańców Śląskich 3
47-100 Strzelce Opolskie

Tel. 77 461 27 01
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl

www.ckziu-strzelce.pl

CKZiU zrealizowała do tej pory wiele projektów w ramach programów 
Erasmus+ i PO WER, to m.in. zagraniczne praktyki dla uczniów szkoły w 
Niemczech, Austrii, Chorwacji, na Malcie oraz na promach kursujących 
do Szwecji.

Obecnie szkoła realizuje projekt pt.”CKZiU Europejską szkołą”  
finansowany z funduszy PO WER

Aplikacja eLO!
• terminarz rekrutacji
• informacje o przyjęciu 

do szkoły

Dostępna w:


