2022/2023

PRZEWODNIK

po szkolnictwie zawodowym

Z NAMI RYNEK PRACY JEST TWÓJ!

Wprowadzenie

2

Wprowadzenie

Drogi uczniu!
Wkrótce staniesz przed koniecznością podjęcia jednej z ważniejszych decyzji
w życiu - wskazanie szkoły, która stanie się początkiem Twojej przyszłej kariery
zawodowej.
Może dzisiaj słowo „kariera zawodowa” brzmi jeszcze dość poważnie i obco, ale
pamiętaj, że już za trzy lub pięć lat stanie się ona po prostu faktem. Planowanie
przyszłości zawodowej to zadanie odpowiedzialne, ale i niezwykle ciekawe.
Pozwala zobaczyć siebie w różnych wariantach przyszłości, uwalnia marzenia,
a wyobraźni nadaje kształt rzeczywistości.
Istotne jest zatem, żeby Twoja wiedza dotycząca propozycji kształcenia po
ukończeniu szkoły podstawowej była naprawdę bogata. Musisz mieć jak
najwięcej informacji, które pozwolą Ci na wybór świadomy, zgodny z Twoimi
zainteresowaniami, dający szeroką perspektywę kontynuowania nauki lub
znalezienia atrakcyjnej pracy.
Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebie wsparcia wiedzy z tego zakresu
przedstawiamy kompendium wiadomości o zielonogórskich szkołach
technicznych i branżowych Przewodnik – szkolnictwo zawodowe w Zielonej
Górze.
W dzisiejszych czasach szkolnictwo zawodowe stwarza młodzieży szerokie
możliwości rozwoju zainteresowań i pasji, oferuje doskonałe warunki
kształcenia, a także umożliwia zdobycie zawodu, który w życiu dorosłym
zapewni stabilizację finansową i dobrą pozycję społeczną.
Decydując się na szkołę zawodową, możesz liczyć na nowoczesne oraz
świetnie wyposażone gabinety i laboratoria, doskonale wykwalifikowaną
kadrę pedagogiczną, a także atrakcyjne miejsca praktyk, również za granicą,
pozwalające sprawdzić swoje umiejętności w warunkach rzeczywistych.
Zachęcamy zatem do zapoznania się z Przewodnikiem – szkolnictwo zawodowe
w Zielonej Górze i głównymi atutami zielonogórskich szkół zawodowych.
Pamiętaj że to do Ciebie należy ostateczna decyzja – zrób wszystko, żeby okazała
się ona naprawdę trafna – tylko wtedy zapewnisz sobie sukces zawodowy.
Doradcy zawodowi
Środowiskowego Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 3”Ekonomik” w Zielonej Górze.
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Projekt unijny
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra
– projekty realizowane poza formułą ZIT”
Wybór szkoły zawodowej to nie tylko możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu, ale także szansa na sukcesywne poszerzanie pożądanych na rynku pracy
kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych.
Wychodząc naprzeciw zmieniającym się okolicznościom społeczno – gospodarczym oraz stale wzrastającym wymaganiom pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych, zielonogórskie technika i szkoły branżowe przystąpiły
do realizacji projektu: „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
Celem tego 6-letniego projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
jest przede wszystkim poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście
Zielona Góra poprzez dostosowanie oferty szkół do faktycznych potrzeb rynku
pracy w regionie oraz doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli w obrębie
wybranej przez nich ścieżki kształcenia zawodowego.
Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie doradców zawodowych, czyli przygotowanie młodzieży nie tylko do samodzielnego oraz świadomego planowania swojej przyszłości zawodowej, ale także zachęcanie do odkrywania możliwości, jakie stwarza kształcenie zawodowe.
Wsparcie doradców zawodowych obejmuje takie działania jak:
• konsultacje indywidualne,
• poradnictwo grupowe,
• diagnostykę predyspozycji i zainteresowań zawodowych,
• wsparcie w przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania,
• organizację targów edukacyjno – zawodowych,
• organizację konkursów zawodoznawczych.
Beneficjenci Projektu zostają również objęci dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi – cyklem zajęć odbywających się na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz
w Parku Naukowo-Technologicznym UZ podczas których, młodzież poznaje najświeższe nowinki ze świata nowoczesnych technologii.
Więcej informacji na temat projektu:
Biuro Projektu
ul. Zachodnia 63 a, 65-552 Zielona Góra
Tel. 68 45 64 977
Wprowadzenie
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Centrum Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego nr 1
„Budowlanka”
ul. Botaniczna 50
tel. 68 451 39 51
fax. 68 451 39 50
www.budowlanka.zgora.pl
e-mail: budowlankazg@gmail.com
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Kierunki kształcenia w technikum:
•
•
•
•
•
•

technik budownictwa,
technik budowy dróg,
technik renowacji elementów architektury,
technik geodeta,
technik architektury krajobrazu,
technik reklamy.

Zawody w branżowej szkole I stopnia:
•

monter budownictwa wodnego.

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stawiamy na jakość, wysoki poziom nauczania i wszechstronny rozwój,
aktywny Samorząd Uczniowski i wolontariat szkolny,
nowoczesne pracownie i warsztaty („Waszczykówka”, aula geodezyjna,
warsztaty do nauki przedmiotów budowlanych),
nowoczesne boiska wielofunkcyjne i duża sala gimnastyczna,
szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych: wiele kół zainteresowań i kół olimpijskich,
współpraca z uczelniami wyższymi, wieloma firmami i instytucjami,
wiele projektów unijnych (bezpłatne kursy, szkolenia),
liczne wyjścia i wycieczki dydaktyczne,
przy szkole działa od 55 lat Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
wiele ciekawych imprez (otrzęsiny, Tadeuszki, Raut Niepodległościowy, Dni
z Kulturą, dzień chłopaka i wiele innych),
współpraca z niemiecką szkołą w Verden i Gimnazjum nr 2 w Witebsku - na
Białorusi,
wyróżnienia i certyfikaty przyznane szkole: „Szkoła z Klasą”, „Szkoła Zaangażowana Społecznie”, status słuchaczy Młodzieżowego Uniwersytetu
Zielonogórskiego, „Szkoła Współpracy”, „WF z klasą”, „Razem mamy siłę
– stop dyskryminacji!”, Przyjaciel Fundacji „Dr Clown”.

Sukcesy uczniów/Zaangażowanie społeczne:
•

tytuły laureatów i finalistów w następujących olimpiadach: Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości, Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
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•

•
•

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, Olimpiada Artystyczna, Olimpiada
Bibliologiczna i Informatologiczna, Olimpiada Teologii Katolickiej, Olimpiada Znajomości Afryki, Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych,
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiada Promocji Zdrowego
Stylu Życia, Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, Olimpiada Wiedzy o Mediach, Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie
i Obronności,
najwyższe lokaty w wielu konkursach: Ogólnopolskie Zawody Architektury
Krajobrazu „Ogród i Ty”, Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny, Ogólnopolski Konkurs „Eko-Planeta”, Lubuski Konkurs Matematyczny,
Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej,
liczne sukcesy sportowe w wielu dyscyplinach (w województwie i w kraju):
unihokeju, piłce nożnej, badmintonie, lekkiej atletyce,
zaangażowanie w akcje społeczne i charytatywne: „Polak z Sercem”, Fundacja DKMS – Pokonajmy Nowotwory Krwi, zbiórka odzieży dla Polaków
żyjących na Ukrainie, współpraca ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód.

Współpraca z instytucjami:
•
•
•
•
•

•

•
•

Uniwersytet Zielonogórski (udział w Dniach Otwartych Wydziału
Budownictwa i Wydziału Artystycznego, wycieczki dydaktyczne, zajęcia
w laboratoriach, udział w wykładach i warsztatach),
Ogród Botaniczny UZ (zajęcia dydaktyczne przygotowujące do olimpiady,
zajęcia bieżące),
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (udział w dniach otwartych,
ćwiczenia geodezyjne),
Stowarzyszenie Dla Tradycji i Kultury Europejskiej „APTCE” (objęcie
patronatem klas o profilu technik renowacji elementów architektury,
możliwość odbywania praktyk zawodowych na terenie Hiszpanii),
Ziel-Bruk (objęcie patronatem klas o profilu technik budowy dróg,
bezpłatne szkolenia dla uczniów, doposażanie pracowni w materiały
budowlane, wycieczki dydaktyczne do zakładu w Płotach, fundowanie
nagród w konkursach zawodowych),
Atlas (objęcie patronatem, doposażanie pracowni zawodowych klas
o profilach technik renowacji elementów architektury i technik
budownictwa w rozmaite materiały budowlane, bezpłatne szkolenia dla
uczniów i nauczycieli),
Geomap Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne
(organizacja praktyk zawodowych, wycieczki, wykłady, ćwiczenia),
Zielonogórski Ośrodek Kultury (udział w Autunaliach i innych licznych
konkursach artystycznych organizowanych przez ZOK, prowadzenie Galerii
Talentów).
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Atuty Szkoły
•
•
•
•
•

najlepsze technikum budowlane w Polsce, najlepsze technikum
w Zielonej Górze i województwie lubuskim,
niezwykła i przyjazna atmosfera,
bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i egzaminów
maturalnych,
ciekawe i przyszłościowe kierunki kształcenia, dające satysfakcję
i duże możliwości na rynku pracy,
twórczy nauczyciele i kreatywni uczniowie.

CKZiU BUDOWLANKA
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Centrum Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego nr 1
„Budowlanka”
w OBIEKTYWIE
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Centrum Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego nr 2
„Elektronik”
ul. Staszica 2
tel. 68 452 51 00-01
fax. 68 452 51 02
www.zseis.zgora.pl
e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl
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Kierunki kształcenia w technikum:
•
•
•
•
•
•
•

technik programista,
technik informatyk,
technik elektronik,
technik mechatronik,
technik pojazdów samochodowych,
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
technik chłodnictwa i klimatyzacji.

Zawody w branżowej szkole I stopnia:
•
•
•
•

mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik pojazdów samochodowych,
mechanik motocyklowy,
kierowca mechanik.

Zawody w branżowej szkole II stopnia:
•

technik pojazdów samochodowych.

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?
•
•

•
•
•

łączymy tradycję z nowoczesnością,
dostosowujemy swój potencjał do potrzeb edukacyjnych młodzieży, dlatego
rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy pracownię dla kierunku technik
mechatronik (laboratorium obrabiarek sterowanych numerycznie, moduł
sterujący PLC), urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i pojazdów
samochodowych (nowe samochody i motocykle, stanowisko egzaminacyjne
– ogniwa fotowoltaiczne z połacią dachową, stanowisko demonstracyjne
napędu hybrydowego Toyota Prius II); pracownia programistyczna została
doposażona w przełącznik programowalny, przełącznik zarządzalny
i urządzenia sieciowe MIKROTRONIK ROUTERBOARD,
w szkole pracuje około stu nauczycieli z różnym stażem zawodowym;
doświadczenie starszych kolegów i nowe pomysły młodych powodują, że
każdy rok szkolny obfituje w szereg ciekawych działań dydaktycznych,
w szkole organizuje się wiele konkursów dla młodzieży, olimpiad, wycieczek
dydaktycznych, kół zainteresowań np. Szkolne Koło Linuksa, Kuźnia Młodych
Talentów, programowania,
szkoła wykorzystuje dotychczas pozyskane środki unijne na realizację
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•
•
•

projektów, które umożliwiają zdobycie nowych umiejętności np.
uprawnienia elektryczne 1 kV, prawo jazdy kat. B i B+E, uprawnienia
operatora wózka widłowego, spawanie gazowe, elektryczne i MAG,
obsługa programu Auto Cad,
odpowiadając na potrzeby rynku pracy od 2019 r. utworzyliśmy nowy
kierunek nauczania technik programista,
oferowane przez nas kierunki nauczania gwarantują uzyskanie zatrudnienia
na lokalnym i krajowym rynku pracy,
w szkole działa wolontariat, który corocznie organizuje takie akcje jak:
Honorowe Krwiodawstwo, zbiórka karmy dla zwierząt dla schroniska, Góra
Grosza, Szlachetna Paczka, Galant Race i wiele innych.

Sukcesy uczniów:
Uczniowie naszej szkoły zdobywają wysokie lokaty w konkursach i olimpiadach:
• szczebel wojewódzki Olimpiady Innowacji Technologicznych i Wynalazczości w 2021r.,
• tytuł Mistrza Polski w programowaniu PLC,
• laureatka nagrody za najlepszą relację dziennikarską z VI Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego na szczeblu wojewódzkim,
• zwycięzca w Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie,
• kontrakt z amerykańską firmą „Serpius Vela” dla ucznia za kreatywność
i innowacyjność jego prac,
• udział w międzynarodowym konkursie „The European Astro Pi Challenge”,
• finaliści Olimpiady Wiedzy Technicznej,
• zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kosmicznej w Sieradzu,
• finaliści na Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2017 w kategorii U - usprawnienie softwarowo-techniczne,
• wicemistrz Polski kierowców kartingowych,
• III miejsce i tytuł finalisty etapu rejonowego XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK,
• mistrz Miasta Zielonej Góry w szachach w kategorii szkół ponadgimnazjalnych,
• złoty medal w IX TURNIEJU KUMITE KARATE KYOKUSHIN w Jastrzębiu Zdrój
w kategorii -70kg JUNIOR,
• II miejsce w XIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie
w kategorii ilości oddanej krwi,
• uczniowie naszej szkoły uzyskują wysokie wyniki z matur i egzaminów zawodowych.

CKZiU ELEKTRONIK
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Współpraca z instytucjami:
• współpracujemy z Uniwersytetem Zielonogórskim, Akademią Morską
w Szczecinie i innymi uczelniami,
• współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy, Wojewódzkim Urzędem
Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Ochotniczym
Hufcem Pracy, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,
• wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy współpracujemy z wieloma firmami, z którymi podpisaliśmy umowy i porozumienia partnerskie:
–– powstały trzy klasy patronackie firm Gedia, Seco/Warwick i Ekoenergetyka-Polska (pierwsza w Polsce klasa elektromobilności),
–– praktyki - Toyota, Gedia, Seco/Warwick, Ekoenergetyka-Polska, Expondo, Hertz, Opoltrans, Meta Pack, Perceptus, Lug i inne,
–– wizyty studyjne, wykłady oraz pomoce dydaktyczne w postaci doposażenia pracowni.

Atuty Szkoły
•
•
•
•
•
•

lokalizacja szkoły, centrum miasta blisko węzłów komunikacyjnych PKP,
PKS, MZK,
praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach na warsztatach
szkolnych,
powstała aplikacja szkolna Elektron++ dotycząca zastępstw, odjazdów
autobusów MZK, ogłoszeń szkolnych, planu lekcji, ogłoszeń samorządu
oraz powiadomień,
od wielu lat prowadzimy gazetkę szkolną „Paradox”,
uczestniczymy w wielu akcjach charytatywnych i wolontariacie, honorowe oddawanie krwi, zbiórka dla Mai z SMA w ramach akcji Fundacji
Siepomaga,
uczniowie szkoły biorą udział w Samorządzie Szkolnym, Lubuskim Sejmiku Młodzieżowym oraz w Młodzieżowej Radzie Miasta.
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Centrum Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego nr 2
„Elektronik”
w OBIEKTYWIE
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Centrum Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego nr 3
„Ekonomik”
ul. Długa 5
tel. 68 454 45 50
fax. 68 454 45 54
www.ekonomik.zgora.pl
e-mail: sekretariat@ekonomik.zgora.pl
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Kierunki kształcenia w technikum:
•
•
•
•
•
•
•

technik ekonomista,
innowacja: nowoczesna bankowość,
technik rachunkowości,
technik handlowiec,
innowacja: e-handel,
technik hotelarstwa,
technik organizacji turystyki,
technik logistyk,
technik spedytor.

Zawody w branżowej szkole I stopnia:
•
•

magazynier-logistyk,
sprzedawca.

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?
•
•
•
•
•
•

•
•

nauka zawodu w naszej szkole odbywa się poprzez pracę w firmach symulacyjnych, takich jak „Kuźnia Biznesu”, „Hotel Marzeń”, czy symulacyjne
biuro podróży „Sueno Travel”,
dysponujemy nowoczesnymi pracowniami: ekonomiczną, logistyczno-spedycyjną, handlową, gastronomiczną, hotelarską, wyposażonymi w sprzęt
najnowszej technologii z profesjonalnym oprogramowaniem,
praktyki zawodowe odbywają się u lokalnych pracodawców, przedsiębiorców na terenie całego kraju oraz za granicą (m.in. w Niemczech, Portugalii,
Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Austrii i na promach żeglugi morskiej),
szkoła pozyskuje środki unijne na realizację projektów, umożliwiających
zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
programy unijne, takie jak Erasmus +, Power, umożliwiające poznanie wielu państw europejskich, zwiększają umiejętności językowe uczniów, sprzyjają nawiązaniu międzynarodowych przyjaźni z młodzieżą z zagranicy,
w szkole od wielu lat działa Środowiskowe Centrum Doradztwa Zawodowego, dzięki któremu pod okiem doświadczonych doradców, młodzi ludzie
mogą zaplanować swoją dalszą drogę edukacyjno-zawodową i nauczyć się
poruszania po rynku pracy,
posiadamy dobrze wyposażoną bazę sportową,
uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje pasje poprzez czynny udział w kołach zainteresowań, np. koło logistyczne „Logikos”, koło turystyczne „Tu-
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•
•

ryści”, spółdzielnia uczniowska „Hej Młodzi!”, koło teatralno-kabaretowe,
prężnie działający wolontariat organizuje corocznie akcje jak, m. in.: krwiodawstwo, „Szlachetna Paczka”, zbiórka żywności dla potrzebujących,
szkoła posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (podjazd, winda).

Sukcesy uczniów:
•

•
•

uczniowie zdobywają tytuły finalistów i laureatów w licznych konkursach
oraz olimpiadach przedmiotowych, do których należą:
- Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich,
- Olimpiada Wiedzy o Bankach,
- Olimpiada Statystyczna,
- Olimpiada Przedsiębiorczości,
- Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”,
- Olimpiada Wiedzy o Turystyce,
- Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
- Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna,
- Olimpiada Logistyczna,
- Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
- Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej,
- Olimpiada społeczna „Zwolnieni z Teorii”,
po XXXIV edycjach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wciąż znajdujemy się
w czołówce pod względem liczby laureatów i finalistów!,
corocznie uczniowie Ekonomika uzyskują bardzo dobre wyniki w zawodach
sportowych, m.in. w piłce nożnej, unihokeju, tenisie stołowym, koszykówce, lekkiej atletyce, siatkówce, badmintonie.

Współpraca z instytucjami:
•
•

współpracujemy z wieloma uczelniami wyższymi w kraju – m. in. Wyższą
Szkołą Logistyki w Poznaniu, Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, Uniwersytetem Zielonogórskim,
wiążą nas umowy i porozumienia o partnerstwie merytorycznym z Raben
Polska, XPO Transport Solutions Poland Sp. z o.o., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Zielonej Górze, Ruben Hotel, Biuro
Podróży Exodus, czy Sinersio Polska Sp. z o. o. Efektem tej kooperacji są
wizyty studyjne uczniów w przedsiębiorstwach, szkolenia i wykłady prowadzone przez przedstawicieli firm oraz inne elementy wsparcia merytorycznego,
17
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•

szkoła aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego, organizując m.in.:
koncerty międzypokoleniowe, warsztaty naukowo-literackie oraz spektakle
teatralne.

Atuty Szkoły
•
•
•
•
•

wyróżnienie „Srebrną Tarczą” w 2021 r. oraz trzykrotne wyróżnienie
„Złotą Tarczą” w latach: 2020, 2018, 2017, dla najlepszych techników
w Polsce wg rankingu wydawnictwa „Perspektywy”,
nowocześnie wyposażone pracownie,
profesjonalna siłownia,
usytuowanie w centrum miasta,
ciekawe praktyki oraz staże zawodowe w kraju i za granicą.

CKZiU EKONOMIK
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Centrum Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego nr 3
„Ekonomik”
w OBIEKTYWIE
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Zespół Szkół
Technicznych
im. Mikołaja Kopernika
ul. Wrocławska 65a
tel. 68 320 84 09
fax. 68 320 84 09
www.mojaszkola.pl
e-mail: sekretariat@mojaszkola.pl

Zespół Szkół Technicznych
im. M. Kopernika
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Kierunki kształcenia w technikum:
•
•
•
•
•
•
•

technik mechanik,
technik mechanik - wojskowa klasa mundurowa,
technik logistyk,
technik logistyk - wojskowa klasa mundurowa,
technik elektryk,
technik mechanik lotniczy,
technik automatyk.

Zawody w branżowej szkole I stopnia:
•
•

operator obrabiarek skrawających,
elektryk.

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

realizujemy innowacje pedagogiczne oraz program Ministerstwa Obrony
Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”; klasy mundurowe (dodatkowy przedmiot objęty programem Ministerstwa Obrony Narodowej – Edukacja wojskowa),
zajęcia wojskowe odbywają się w klasach z innowacją w jednostkach wojskowych w Krośnie Odrzańskim, Sulechowie, Żaganiu i Wędrzynie,
organizujemy uroczyste „Ślubowanie kadetów” dla uczniów realizujących
innowację wojskową w klasach mundurowych,
uczniowie klas mundurowych uczestniczą regularnie w zawodach organizowanych przez jednostki wojskowe i Wojewódzki Sztab Wojskowy,
młodzież ma możliwość poszerzenia swoich kwalifikacji zawodowych na
kursach i szkoleniach,
realizujemy projekty w ramach programów Erasmus +, eTwinning, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,
w ramach NPRCz 2021 biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowości książkowe,
dbamy o bezpieczeństwo uczniów - szkoła objęta monitoringiem,
oferujemy darmowe WI-FI dla uczniów,
posiadamy nowoczesną bazę kształcenia, która jest dostosowana do oczekiwań rynku pracy,
zapewniamy solidne przygotowanie do pracy w zawodzie,
posiadamy ośrodki egzaminacyjne dla zawodów, w których kształcimy
i umożliwiamy zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
dobra zdawalność egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje
21
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im. M. Kopernika

•
•
•
•
•
•

zawodowe,
organizujemy wycieczki zawodoznawcze i pokazowe zajęcia dla poszczególnych specjalności w przedsiębiorstwach,
stypendia fundowane i oferty pracy od firm partnerskich dla najlepszych
uczniów,
przyjazna i otwarta na młodzież kadra pedagogiczna,
planujemy ścieżkę edukacyjno-zawodową uczniów,
edukacja oparta na tolerancji, akceptacji i dialogu,
posiadamy szeroką ofertę kół zainteresowań w szkole, która jest zgodna
z potrzebami zgłaszanymi przez uczniów.

Sukcesy uczniów:
•
•
•
•
•
•
•

2021: 3 miejsce w Mistrzostwach Miasta Zielona Góra w piłce nożnej
dziewcząt,
2021: 1 miejsce dla ucznia w biegu na orientację z okazji święta 5.
Lubuskiego Pułku Artylerii,
2020: Wojewódzki Konkurs Astronomiczny „Odkryjmy tajemnice
Wszechświata” - II miejsce dla uczennicy ZST,
2020: Rejonowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowana
przez Polski Czerwony Krzyż w Zielonej Górze - V miejsce dla uczennicy ZST,
2019: konkurs geologiczny pt. „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze
wczoraj, dziś i jutro”, organizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny
– Państwowy Instytut Badawczy – I miejsce dla ucznia ZST,
2019: Licealiada Szkół Średnich w Zielonej Górze – II miejsce drużynowo
dla uczennic ZST,
2019: Międzyszkolna gra terenowa „Poznajemy zawody” w ramach realizacji
projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra”
– I miejsce drużynowo dla uczniów ZST.

Współpraca z instytucjami:
•
•

•

szkoła współpracuje z kluczowymi dla regionu pracodawcami, takimi jak:
LFC Sp. z o.o., Elektrociepłownia Zielona Góra S.A., Falubaz Polska S.A.,
LUMEL S.A., LUG S.A.,
szkoła realizuje innowację wojskową we współpracy z: 5 Kresowym
Batalionem Saperów z Krosna Odrzańskiego, 5 Lubuskim Pułkiem Artylerii
w Sulechowie, Wojskową Komendą Uzupełnień, Wojewódzkim Sztabem
Wojskowym,
szkoła dba o wszechstronny rozwój młodzieży poprzez współpracę z wieloma
jednostkami naukowymi, w tym m.in.: Uniwersytetem Zielonogórskim,
Parkiem Naukowo-Technologicznym UZ, Wyższą Szkołą Logistyki

Zespół Szkół Technicznych
im. M. Kopernika
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•
•

w Poznaniu, Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we
Wrocławiu,
porozumienie trójstronne Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, Uniwersytetu
Zielonogórskiego i Zespołu Szkół Technicznych dotyczące kształcenia
w zawodzie technik mechanik lotniczy,
współpracujemy ze szkołami podstawowymi, dla których organizujemy
konkursy, lekcje otwarte i zajęcia praktyczne w zawodach proponowanych
w ZST.

Atuty Szkoły
•

•
•
•
•
•
•
•

jako jedyna szkoła w województwie lubuskim realizujemy kształcenie
w zawodzie technik mechanik lotniczy; zajęcia praktyczne są realizowane z wykorzystaniem infrastruktury Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego i bazy Aeroklubu Ziemi Lubuskiej,
uczniowie Zespołu Szkół Technicznych uczestniczą w kursie pilotażu zakończonym zdobyciem licencji pilotowania samolotu PPL (A),
Zespół Szkół Technicznych bierze udział w „Programie Certyfikowanych
Wojskowych Klas Mundurowych” prowadzonym przez Ministerstwo
Obrony Narodowej,
uczniowie klas objętych programem Ministerstwa Obrony Narodowej
uczestniczą w 5-dniowym obozie szkoleniowym,
organizujemy szkolenia strzeleckie z użyciem amunicji bojowej dla
uczniów biorących udział w innowacji wojskowej,
przygotowujemy młodzież do aktywności europejskiej, wzmacniamy jej
kompetencje interkulturowe,
wychowujemy przyszłych obywateli otwartych na współczesne wyzwania,
traktujemy ucznia w sposób indywidualny, wspierając go w obszarze
edukacji i doradztwa.
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Zespół Szkół
Technicznych
im. Mikołaja Kopernika
w OBIEKTYWIE

Zespół Szkół Technicznych
im. M. Kopernika
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Zespół Szkół
i Placówek Kształcenia
Zawodowego
ul. Botaniczna 66
tel. 68 451 38 88
fax. 68 451 38 90
www.zsipkz.zgora.pl
e-mail: zgzsipkz@wp.pl
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Kierunki kształcenia w technikum:
•
•
•
•

technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
technik fotografii i multimediów,
technik realizacji nagrań,
technik realizacji nagłośnień,

Zawody w branżowej szkole I stopnia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fryzjer,
kucharz,
kelner,
krawiec,
fotograf,
magazynier – logistyk,
blacharz samochodowy,
piekarz,
sprzedawca,
cukiernik,
drukarz fleksograficzny,
drukarz offsetowy,
operator procesów introligatorskich,
elektromechanik,
mechanik pojazdów
samochodowych,
elektromechanik pojazdów
samochodowych,
elektryk,
kamieniarz,
kowal,
lakiernik samochodowy,
mechanik – monter maszyn
i urządzeń,
mechanik precyzyjny,
elektronik,

Zespół Szkół i Placówek
Kształcenia Zawodowego
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

technik żywienia
i usług gastronomicznych,
technik usług fryzjerskich,
technik przemysłu mody,
technik stylista.

mechatronik,
monter sieci i instalacji
sanitarnych,
murarz – tynkarz,
ogrodnik,
operator obrabiarek
skrawających,
rolnik,
przetwórca mięsa,
stolarz,
ślusarz,
tapicer,
zdun,
złotnik-jubiler,
zegarmistrz,
monter zabudowy i robót
wykończeniowych
w budownictwie,
monter izolacji budowlanych,
kuśnierz,
automatyk,
mechanik-operator pojazdów
i maszyn rolniczych,
monter stolarki budowlanej,
monter sieci i urządzeń
telekomunikacyjnych,
monter konstrukcji budowlanych,
optyk-mechanik.

Zawody w branżowej szkole II stopnia:
•
•
•
•
•
•
•

technik przemysłu mody,
technik logistyk,
technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik technologii żywności,
technik usług fryzyjskich,
technik handlowiec,
technik hotelarstwa,

•
•
•
•
•
•

technik technologii drewna,
technik elektryk,
technik elektronik,
technik mechatronik,
technik mechanik,
technik pojazdów
samochodowych.

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?
•

•
•
•

•
•
•

posiadamy profesjonalne i nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe:
fotografii cyfrowej, grafiki komputerowej, studio nagrań i nagłośnień, dwie
pracownie fryzjerskie oraz pracownie gastronomiczne, a także studio
projektowania mody,
zapewniamy wysoką zdawalność egzaminów zawodowych,
oferujemy możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programów
unijnych Erasmus+ oraz Power w Hiszpanii i Niemczech dla najlepszych
uczniów,
staramy się rozwijać wszelkie pasje uczniów, dlatego działa w szkole wiele
kół zainteresowań, takich jak: grupa teatralna pod egidą Lubuskiego Teatru,
koło gastronomiczne, chór „Winni Młodości”, koło filmowe i fotograficzne
„FaceTeam”,
prężnie działający szkolny wolontariat „Młodzi dla Kamerunu” organizuje
liczne akcje społeczne,
zmieniający szkolny świat Samorząd Uczniowski zapewnia rozwój postaw
obywatelskich uczniów w myśl hasła „Nasza szkoła to NASI uczniowie”,
stworzyliśmy całkowicie profesjonalne i lifestylowe czasopismo szkolne
„B66Magazin” – o życiu naszych uczniów i ich pasjach.

Sukcesy uczniów:
•
•

•

uczniowie naszej szkoły zdobywają wysokie wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
uczniowie uczestniczą w wielu olimpiadach m.in.: Olimpiada Wiedzy o Żywieniu, Olimpiada Promocji i Zdrowego Stylu Życia, Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Języka Angielskiego i Języka
Niemieckiego; wielokrotni zwycięscy i finaliści konkursu „8 wspaniałych”,
konkursów zawodowych (fryzjerskich i gastronomicznych oraz artystycznych
uczestnicy i realizatorzy obywatelskich projektów uczniowskich: „Młodzi
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Zespół Szkół i Placówek
Kształcenia Zawodowego

w Akcji”, „Szkoła Tolerancji”, „Solidarna Szkoła”, „Nienawiść – jestem przeciw”, „Szkoła Otwartości”.
Współpraca z instytucjami:
•
•
•
•
•
•
•

dbamy o wieloaspektowe porozumienia z Uniwersytetem Zielonogórskim
czy Parkiem Naukowo-Technologicznym UZ w ramach naukowego rozwoju
uczniów,
realizujemy staże zagraniczne w Hiszpanii w ramach projektu „Pracujemy
i uczymy się zawodu w Andaluzji”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój – programy unijne Erasmus+ i POWER,
rozwijamy postawy obywatelskie wśród uczniów poprzez wieloletnią
współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej,
działamy na rzeczy budowy szkoły w Kamerunie w ramach współpracy
z ogólnopolską fundacją „Młodzi dla Kamerunu”,
tworzymy współpracę międzysektorową przy realizacji projektów
uczniowskich, m.in. z Muzeum Ziemi Lubuskiej, Muzeum Archeologicznym
w Świdnicy,
pielęgnujmy pamięć o lokalnej historii i społeczności – współpraca
z Zielonogórskim Związkiem Sybiraków,
możliwość odbycia ciekawych staży i praktyk zawodowych: Look and Cook,
Grape Town, Hotel Amadeus, Salony Fryzjerskie u Ewy, LUMEL i wielu
innych.

Atuty Szkoły
•
•
•
•
•
•

„Szkoła Roku 2020” wybrana przez portal WaszaEdukacja.pl,
certyfikat Wiarygodna Szkoła,
„Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła”,
szkoła promująca ideę krwiodawstwa i działań na rzecz transplantacji
oraz dawcy szpiku kości,
dyplomy za akcje „Góra Grosza” i „Szlachetna Paczka”,
certyfikaty i dyplomy dla szkoły w ramach programów edukacyjnych takich jak: „Szkoła z Klasą”, „Solidarna Szkoła”, „Szkoła Tolerancji” i „Szkoła
Otwartości” oraz Amnesty International - za wspieranie postaw społecznych i obywatelskich w szkole.

Zespół Szkół i Placówek
Kształcenia Zawodowego
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i Placówek Kształcenia
Zawodowego
w OBIEKTYWIE

29

Zespół Szkół i Placówek
Kształcenia Zawodowego

Branżowa Szkoła
I Stopnia
im. Hansa Christiana
Andersena
ul. Piastowska 9
tel. 68 458 26 06
fax. 68 458 26 06
www.zss1.strefa.pl
e-mail: zss1@zss1.strefa.pl

Branżowa Szkoła I Stopnia
im. H.C. Andersena
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Zawody w branżowej szkole I stopnia:
•

kucharz.

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?
•
•
•
•
•
•
•
•

jedyna szkoła w mieście kształcąca wyłącznie uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
realizowana jest podstawa programowa obowiązująca w szkołach ogólnodostępnych, jednak wymagania edukacyjne dostosowane są do możliwości
ucznia,
nauka odbywa się w mało licznych klasach, a praktyczna nauka zawodu
w grupach 5 osobowych,
bogata baza dydaktyczna i terapeutyczna, zajęcia rewalidacyjne prowadzone nowoczesnymi metodami: Tomatis, EEG Biofeedback, RSA Biofeedback,
metoda Warnke’go,
szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych (zajęcia sportowe, teatralne, muzyczne, komputerowe, taneczne, plastyczne, ceramiczne, samorząd uczniowski, wolontariat ),
atrakcyjna oferta imprez okolicznościowych (wycieczki, koncerty, projekty
edukacyjno-wychowawcze),
dysponujemy nowoczesną pracownią gastronomiczną wyposażoną
w sprzęt najwyższej klasy,
nauka w szkole kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie kucharz.

Sukcesy uczniów:
•
•

wyróżnienie za udział w V edycji konkursu zawodoznawczego „Moja szkoła
– mój zawód”,
medale Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS w żeglarstwie zdobyte
podczas Integracyjnego Festiwalu Sportowego – Wilkasy 2021.

Współpraca z instytucjami:
•
•
•
•

praktyki i staże zawodowe u zielonogórskich pracodawców: Palmiarnia,
Restauracja il Vicolo, Restauracja Pod Schodami,
kursy, szkolenia, warsztaty w Studio Kulinarne Look&Cook,
Olimpiady Specjalne Polska,
szkoła partnerska w Cottbus.
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Branżowa Szkoła I Stopnia
im. H.C. Andersena

Atuty Szkoły
•
•

•

Certyfikat Lubuskiego Kuratora Oświaty „ Szkoła Promująca Zdrowie”,
placówka wpisana na listę Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie,
wyróżnienie za osiągnięcia sportowe podczas Integracyjnych Mistrzostw
Polski AZS w Wilkasach, projekcie finansowanym przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki z Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej „Integracyjny Festiwal Sportowy”,
wyróżnienie za współorganizację i udział w 2 edycji Igrzysk Bez Barier.

Branżowa Szkoła I Stopnia
im. H.C. Andersena
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Branżowa Szkoła I Stopnia
im. Hansa Christiana
Andersena
w OBIEKTYWIE
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Zespół Szkół
Zawodowych PBO

ul. Botaniczna 77
tel. 68 323 88 04
fax. 68 323 88 01
www.zszpbo.zgora.pl
e-mail: sekretariat@list.pl, zszpbo@zg.home.pl

Zespół Szkół Zawodowych PBO
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Kierunki kształcenia w technikum:
•
•
•

technik budownictwa,
technik ochrony środowiska,
technik handlowiec.

Zawody w branżowej szkole I stopnia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
mechanik pojazdów samochodowych,
sprzedawca,
murarz-tynkarz,
monter sieci i instalacji sanitarnych,
betoniarz-zbrojarz,
cieśla,
dekarz,
monter konstrukcji budowlanych,
operator obrabiarek skrawających,
ślusarz,
stolarz.

Zawody w branżowej szkole II stopnia:
•
•
•

technik robót wykończeniowych w budownictwie,
technik pojazdów samochodowych,
technik mechanik.

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?
•
•
•
•
•

prowadzimy dualny system kształcenia (nauka teorii zawodu z praktyką zawodową),
posiadamy nowoczesne Centrum Kształcenia Praktycznego (warsztaty budowlane),
posiadamy bardzo dobrze wyposażoną pracownię mechaniki samochodowej,
praktyki odbywają się u pracodawców m.in. w: PBO, Lumel, MZK, PKS
i w innych autoryzowanych serwisach samochodowych renomowanych
marek,
uczniowie z branżowej szkoły I stopnia zatrudniani są u pracodawców
jako młodociani pracownicy, dzięki czemu mają możliwość zarobku swoich
35

Zespół Szkół Zawodowych PBO

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

pierwszych pieniędzy,
pracodawcy oferują dodatkowe premie finansowe dla uczniów wyróżniających się na praktykach,
możliwość nauki w klasach patronackich firmy PBO i Lumel z gwarancją
odbycia praktyki u tych pracodawców,
kształcimy w najbardziej poszukiwanych obecnie zawodach na rynku: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz,
betoniarz-zbrojarz, ślusarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, operator
obrabiarek skrawających,
możliwość kontynuacji nauki w branżowej szkole II stopnia,
przedmioty zawodowe prowadzone są w programach: Auto Cad, Norma
Pro, InsERT, Symfonia,
organizujemy konsultacje w ramach wszystkich przedmiotów umożliwiając
rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów,
zapewniamy dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego i maturalnego,
organizujemy konferencję zawodoznawczą: „Szkoła branżowa - szkoła niezawodna”, konkurs budowlany „Magiczna Kielnia” oraz Turniej Mechaniczny; prowadzimy akcje edukacyjną pt. „Zabawy na Zimnej”,
organizujemy rozgrywki sportowe szkół podstawowych o Puchar Dyrektora ZSZ PBO,
w szkole prężnie działa Samorząd Szkolny,
organizujemy różne konkursy językowe, matematyczne, sportowe i zawodowe,
corocznie przygotowujemy Przystanki Literackie oraz Turnieje Scrabble.

Sukcesy uczniów
•
•
•
•
•
•
•
•

certyfikat „Szkoła z klasą”,
bardzo dobre wyniki z praktycznej części egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe,
wysokie lokaty uczniów w konkursach zawodowych: „Złota Kielnia”;
„Magiczna Kielnia”,
udział w lubuskim projekcie rynku pracy „Job Starter ”,
udział uczniów w akcji charytatywnej „Psu na budę=pomoc bezdomnym
zwierzętom” z zielonogórskiego schroniska,
udział uczniów w międzynarodowych projektach eTwinning, współpraca
z uczniami z europejskich szkół,
współpraca z wieloma zielonogórskimi przedszkolami w zakresie doradztwa
zawodowego i rozwoju czytelnictwa,
udział uczniów w zawodach międzyszkolnych: turniej piłki nożnej, turniej
badmintona i turniej tenisa stołowego.

Zespół Szkół Zawodowych PBO

36

Współpraca z instytucjami:
•

szkoła prężnie współpracuje z ok. 50 pracodawcami w branży: mechanicznej, budowlanej m.in. z PBO, Lumel, MZK, PKS, itd., a także z Uniwersytetem Zielonogórskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy, PCK, Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt, Wojewódzką Biblioteką Publiczną, przedszkolami
i szkołami podstawowymi w zakresie doradztwa zawodowego.

Atuty Szkoły
•
•
•
•
•
•
•

59 letnia tradycja w kształceniu zawodowym,
zapewniamy kameralne warunki nauki i przyjazny klimat,
uczniom gwarantujemy miejsce w wygodnym i bezpiecznym szkolnym
internacie,
sale lekcyjne wyposażone w nowe tablice multimedialne, komputery,
telewizory, rzutniki wraz z dostępem do internetu,
nowoczesne formy pracy na lekcjach przy użyciu technologii
informacyjno-komunikacyjnych,
dysponujemy znakomitą bazą sportową,
bezpośredni dojazd do szkoły z dworca PKP i PKS.

37

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zespół Szkół
Zawodowych PBO
w OBIEKTYWIE
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Branżowa Szkoła
I Stopnia
Zakładu Doskonalenia
Zawodowego
ul. Stary Rynek 17
tel. 68 415 21 30
www: zdz.zgora.pl
e-mail: sekretariat@zdz.zgora.pl
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Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ

Zawody w branżowej szkole I stopnia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

piekarz,
elektryk,
murarz – tynkarz,
kucharz,
tapicer,
lakiernik samochodowy,
monter sieci i instalacji sanitarnych,
mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
mechanik pojazdów samochodowych,
sprzedawca,
ślusarz,
ogrodnik,
cukiernik,
fryzjer,
stolarz,
magazynier – logistyk,
dekarz.

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?
•
•
•
•
•
•
•

•
•

prowadzimy edukację ogólnokształcącą w oparciu o nowoczesne metody
nauczania,
zajęcia praktyczne są przeprowadzane u pracodawców w oparciu o umowę
z pracownikami młodocianymi,
pośredniczymy w znalezieniu pracodawcy,
zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych w 18 zawodach odbywają
się w CKZ w Zielonej Górze,
otaczamy uczniów opieką pedagoga oraz doświadczonej kadry pedagogicznej,
warunki edukacyjne dostosowujemy do możliwości poznawczych i emocjonalnych ucznia, stawiając na indywidualizację procesu nauczania,
umożliwiamy zdobycie dodatkowych kwalifikacji na kursach zawodowych:
spawanie metodą MAG, TIG, spawanie elektryczne, spawanie gazowe,
uprawnienia elektryczne, uprawnienia gazowe, obsługa wózków widłowych, obsługa suwnic,
nasza szkoła zlokalizowana jest w centrum miasta,
wyróżnia nas przyjazna atmosfera i nastawienie na rozwój umiejętności
praktycznych.

Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ
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Współpraca z instytucjami:
•

współpracujemy z przedsiębiorstwami z branży: budowlanej, przemysłowo
– usługowej, motoryzacyjnej, w których są realizowane zajęcia praktyczne.

Atuty Szkoły
•
•
•
•

lokalizacja szkoły w centrum miasta,
wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
przyjazna atmosfera,
kwalifikacyjne kursy zawodowe w siedzibie szkoły.
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Technikum
Stowarzyszenia
Przyjaciół
Wojewódzkiego Ośrodka
Dokształcania
Zawodowego
ul. J. Sowińskiego 38A
tel. 603 849 437
www.szkoly.zgora.pl
e-mail: spwodz@wp.pl
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Technikum
Stowarzyszenia Przyjaciół WODZ

Kierunki kształcenia w technikum:
•

technik usług fryzjerskich ze specjalizacją kosmetyczną.

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

umożliwiamy zdobycie dwóch dyplomów w jednym cyklu kształcenia: technika usług fryzjerskich i technika usług kosmetycznych,
zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną,
posiadamy nowoczesne pracownie multimedialne, fryzjerskie i kosmetyczne, sale lekcyjne,
zajęcia praktyczne realizujemy w profesjonalnych salonach fryzjerskich
i kosmetycznych,
współpracujemy z wieloma firmami z branży Beauty oraz instytucjami obszaru społeczno-gospodarczego,
organizujemy, a także uczestniczymy w licznych pokazach i szkoleniach fryzjersko-kosmetycznych,
zapewniamy solidne przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych
i maturalnych,
wspieramy uczniów w rozwoju postaw innowacyjnych i kreatywnych,
oferujemy kameralną i przyjazną atmosferę, sprzyjającą współpracy nauczycieli, uczniów oraz rodziców.

Sukcesy uczniów:
•
•
•

stypendia Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce,
uczestnictwo w ogólnopolskich konkursach fryzjerskich i wizażu,
uczestnictwo w konkursach zawodoznawczych.

Współpraca z instytucjami:
•
•
•
•
•

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze,
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze,
salony fryzjerskie i kosmetyczne w województwie lubuskim,
Urząd Miasta Zielona Góra w ramach projektu współfinasowanego przez
Unię Europejską pn. „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście
Zielona Góra”,
Uniwersytet Zielonogórski – Instytut Sztuk Wizualnych.

Technikum
Stowarzyszenia Przyjaciół WODZ
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Atuty Szkoły
•
•
•
•
•

Orły Edukacji 2021r.
rzetelne przygotowanie do zawodu fryzjera, menedżera salonu
fryzjerskiego, wizażystki, stylistki paznokci oraz kosmetyczki,
lokalizacja w ścisłym centrum miasta,
kameralne klasy i miła atmosfera,
bogata oferta bezpłatnych szkoleń zawodowych.
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Technikum
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Lubuska Akademia
Rzemiosła
Branżowa Szkoła
I Stopnia
ul. Mikołaja Reja 9
tel. 68 327 24 61
www.izba.zgora.pl
e-mail: biuro@izba.zgora.pl
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Lubuska Akademia Rzemiosła

Zawody w branżowej szkole I stopnia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

betoniarz - zbrojarz,
blacharz,
blacharz samochodowy,
cieśla,
cukiernik,
dekarz,
drukarz fleksograficzny,
drukarz offsetowy,
elektromechanik,
elektromechanik pojazdów
samochodowych,
elektronik,
elektryk,
fotograf,
fryzjer,
kamieniarz,
kominiarz,
kowal,
krawiec,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kucharz,
lakiernik samochodowy,
mechanik pojazdów
samochodowych,
monter izolacji budowlanych,
monter sieci i instalacji
budowlanych,
monter zabudowy i robót
wykończeniowych
w budownictwie,
murarz - tynkarz,
operator procesów
introligatorskich,
piekarz,
sprzedawca,
stolarz,
ślusarz,
tapicer.

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?
•
•
•
•
•
•
•

dysponujemy nowoczesnymi pracowniami do nauki zawodu kucharza,
piekarza, cukiernika oraz fryzjera,
doskonalimy umiejętności praktyczne uczniów poprzez wymianę
doświadczeń oraz stały kontakt z wieloletnimi pracownikami zakładu,
stosujemy indywidualne podejście do ucznia, prowadzimy naukę
w kameralnych klasach,
organizujemy wycieczki zawodoznawcze i dydaktyczne do zakładów pracy
oraz jednostek naukowych,
udzielamy wsparcia w rozwiązywaniu różnych spraw związanych
z praktyczną nauką zawodu, a także wspieramy młodzież w sprawach
osobistych,
posiadamy bogaty wachlarz kierunków kształcenia zawodowego,
motywujemy uczniów do kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym
dla dorosłych po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia.

Lubuska Akademia Rzemiosła
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Sukcesy uczniów:
•
•

zaangażowanie w przebieg licznych akcji oraz projektów charytatywnych,
uczestnictwo w wielu wydarzeniach promujących aktywność fizyczną.

Współpraca z instytucjami:
•
•

szkoła współpracuje z ponad 20 firmami, które podejmują się wdrożenia
młodzieży w specyfikę pracy w wybranych przez nich zawodach,
szkoła prowadzi owocną współpracę z Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości, Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Centrum Nauki
Keplera, a także z Powiatowym Urzędem Pracy, Zakładem Doskonalenia
Zawodowego oraz Zachodnią Izbą Przemysłowo- Handlową z Gorzowa
Wielkopolskiego.

Atuty Szkoły
•
•
•
•

nauka na każdym z kierunków odbywa się zarówno na poziomie
kształcenia ogólnokształcącego jak i na poziomie kształcenia
zawodowego,
ważnym elementem nauczania w Szkole Branżowej I Stopnia
jest praktyczna nauka zawodu, za którą młodociani pracownicy
otrzymują wynagrodzenie,
w trakcie praktyk zawodowych uczniowie doskonalą swoje
umiejętności praktyczne i zdobywają doświadczenia zawodowe,
przyjmujemy każdą liczbę uczniów w dowolnie wybranych
zawodach.
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Wprowadzenie

GDZIE JESTEŚMY?
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1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” im. T. Kościuszki
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik”
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik”
4. Zespół Szkół Technicznych im. M. Kopernika
5. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
6. Branżowa Szkoła I Stopnia im. H. C. Andersena w Zespole Szkół Specjalnych nr 1
7. Zespół Szkół Zawodowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego
8. Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego
9. Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego
10. Lubuska Akademia Rzemiosła

Wprowadzenie
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