
ZSP w Zawadzkiem? ZSP to: 

Z- zadowolenie 

S – skuteczność 

P - pasja 

Nie chcesz zniknąć w anonimowym tłumie młodzieży w wielkomiejskiej szkole? 

Przyjdź do ZSP w Zawadzkiem! 

Chcesz być zauważony, doceniony i pochwalony? 

Przyjdź do ZSP w Zawadzkiem! 

Tu jest BEZPIECZNIE i KAMERALNIE.  

U nas możesz realizować swoje pasje i marzenia. 

Przyjdź - gwarantujemy Ci, że u nas nie ma czasu na nudę. 

 

Dlaczego my? 
Oto atuty naszej szkoły: 

1. Dbamy o dobre przygotowanie uczniów do matury i egzaminów zawodowych.                       

W szkole regularnie odbywają się bezpłatne konsultacje dla maturzystów oraz zajęcia 

przygotowujące uczniów techników do egzaminów zawodowych. Wyniki osiągane 

przez naszych uczniów są jednymi z lepszych w OKE Wrocław. Warto podkreślić, że 

w ubiegłym roku szkolnym zdawalność egzaminu INF.02 w technikum wynosiła 100% 

w części teoretycznej i 93,8% w części praktycznej (przy średniej wojewódzkiej 78%            

i średniej krajowej na poziomie 80%). Nasze Technikum ponownie zostało nagrodzone 

znakiem jakości srebrnej tarczy w Rankingu wojewódzkim Techników 2023 według 

miesięcznika „Perspektywy”. Srebrną tarczę uzyskaliśmy już po raz czwarty. Uzyskany tytuł 

jest dowodem bardzo dobrej jakości nauczania w naszej szkole, właściwej organizacji pracy 

szkoły oraz pracowitości uczniów. 

2. Motywujemy uczniów do licznego uczestnictwa w konkursach, olimpiadach                                

i zawodach sportowych. Są to konkursy i olimpiady historyczne, biologiczne (np. 

Konkurs Wiedzy o Żywności i Żywieniu, Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia), 

geologiczne (np. organizowany corocznie przez Państwowy Instytut Geologiczny), 

matematyczne (np. Mała Olimpiada Matematyczna,  Olimpiada Statystyczna), 

językowe (np. Olimpiada Języka Niemieckiego, Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo-                   

i Niemieckojęzycznych, konkurs Turbolandeskunde), prawnicze (np. Od mundurka do 

togi) i inne. Wiele z nich jeszcze trwa, ale co roku możemy szczycić się uczniami, którzy 

byli laureatami tych konkursów, bądź zajmowali w nich wysokie miejsca. Byli to                    

m. in.: Jakub Miksa (udział w etapie krajowym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy                    

o Prawie), Szymon Cybulski (I miejsce w XVI edycji ogólnopolskiego Konkursu 

papieskiego, III miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Historycznej, udział w etapie 

rejonowym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie, finalista konkursu „Senat RP 

– jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej”), czy też 

Patrick Buraczyński (zwycięzca I Powiatowego Dyktanda z Jęz. Niemieckiego). 

3. Nasi uczniowie są widoczni również na arenie międzynarodowej i krajowej. 

Uczestniczyli w międzynarodowych obozach historycznych sieci europejskich 



konkursów „Eustory” (Gruzja, Czechy, Węgry, Polska). Od 2016 roku, dzięki 

współpracy z Fundacją im. Kazimierza i Zofii Moczarskich, w szkole powstał 

Młodzieżowy Klub Historyczny, propagujący modę na czytanie książek historycznych. 

W ramach Klubu nasi uczniowie co roku zapraszani są na warsztaty historyczne                        

w Warszawie (jako przedstawiciele jednej z zaledwie dziesięciu zapraszanych tam szkół 

w Polsce!) 

4. ZSP w Zawadzkiem to świetne miejsce dla wszystkich, którzy lubią realizować się nie 

tylko na lekcjach. W szkole już dwudziesty rok działa młodzieżowy klub „Activa”.                   

Co roku klub organizuje integrację klas pierwszych. Warto zauważyć,                                        

że w przygotowanie i przeprowadzenie tej imprezy angażują się nawet alumni klubu. 

Wolontariusze „Activy” są widoczni nie tylko podczas szkolnych imprez i uroczystości, 

ale bardzo często pomagają podczas imprez gminnych (Dzień Seniora, festiwal „Kuźnia 

talentów”, bieg „W pogoni za bobrem”, bieg „Wilczym Tropem”, WOŚP itp.).   

5. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani Doroty Nemś.                 

Uczniowie organizują szereg happeningów, cyklicznie organizowane są też takie święta 

jak Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Mikołajki. Samorząd zachęca również uczniów do 

proekologicznych postaw prowadząc zbiórkę plastikowych nakrętek oraz makulatury. 

Są też liczne jednorazowe akcje – np. Dzień Bezpiecznego Komputera, Dzień Kredki, 

Dzień Dresa, Dzień Jabłka. Niektóre z akcji przeprowadzanych przez Samorząd 

Uczniowski są filmowane, wszystkie są fotografowane, a zdjęcia i filmy można 

zobaczyć na stronie szkoły (zspzawadzkie.wodip.opole.pl). 

6. Szkoła jest widoczna również w środowisku lokalnym, podejmując współpracę                         

z samorządem terytorialnym i podległymi mu jednostkami. Dobrym przykładem takiej 

współpracy jest realizowany przez panią Agnieszkę Miksę projekt „Starsi i młodsi – 

razem w zabawie i nauce” (umieszczony na stronach kuratorium Oświaty w Opolu, jako 

przykład tzw. „Dobrej Praktyki”). Uczniowie ZSP wychodzą na warsztaty plastyczno-

techniczne do PSP w Zawadzkiem, w trakcie których pomagają dzieciom z klas 1-3 

wykonywać różne ozdoby, kartki świąteczne, czy też zaproszenia. Warto wspomnieć, 

że nasi wolontariusze pracujący z maluchami z klas 1-3 to… jeszcze kilka lat temu 

uczniowie podstawówki biorący udział w tych zajęciach, a dziś już uczniowie liceum. 

Część z nich 28 kwietnia zakończy naukę w naszej szkole. 

7. Od 2001 roku w szkole funkcjonuje Izba Regionalna, która jest udostępniana 

zwiedzającym i odwiedzającym gminę Zawadzkie. Są tu też organizowane lekcje 

otwarte dla uczniów innych szkół. Współpracujemy również z Towarzystwem 

Przyjaciół Lasu przy Nadleśnictwie Zawadzkie, biorąc udział w organizowanych przez 

TPL imprezach (Święto Drzewa, konkurs „Las w poezji”) oraz pomagając w ich 

przeprowadzeniu (np. bieg „W pogoni za bobrem”, bieg „Wilczym Tropem”). 

8. Uczniowie mają możliwość realizowania swoich pasji pozalekcyjnych – historycznych, 

ekologicznych, geologicznych, matematycznych, literackich, sportowych i wielu, wielu 

innych. Uczniowie, którzy mają tzw. „lekkie pióro” mogą pisać do gazetki szkolnej   

„My o Nas”, a pasjonaci matematyki mają możliwość doskonalenia swoich 

umiejętności na zajęciach koła matematycznego. Również miłośnicy nauk 

przyrodniczych i medycyny znajdą coś dla siebie – w szkole działa szkolne koło „Bios” 

oraz szkolne koło PCK. W ramach koła każdy chętny może ukończyć certyfikowany 



kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Kursy takie odbywają się co roku w okresie 

ferii zimowych, a prowadzone są przez kwalifikowanych instruktorów PCK z Opola. 

Nie zawiodą się również Ci, którzy lubią aktywność fizyczną. Dla nich oferujemy 

zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. Są one finansowane 

przez Szkolny Związek Sportowy. 

9. Miłośnicy książek znajdą u nas dobrze wyposażoną bibliotekę. Są w niej nie tylko 

lektury, ale również powieści kryminalne, romantyczne, z gatunku fantasy, obyczajowe, 

biografie, liczne książki popularno-naukowe (pomagające poszerzyć swoją wiedzę lub 

też przygotować się do konkursów i olimpiad) oraz repetytoria dla maturzystów. Warto 

wspomnieć, że niedawno biblioteka wzbogaciła się o 546 nowych książek zakupionych 

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Księgozbiór ciągle wzbogaca 

się o nowości wydawnicze - często jest to dar naszych absolwentów i sympatyków. 

10. Uczymy się nie tylko na lekcjach w budynku szkolnym! Nauczyciele organizują 

różnego rodzaju wycieczki dydaktyczne, pozwalające aktywnie spędzić czas, a przy 

okazji wiele się nauczyć, czy też utrwalić w praktyce zdobyte na lekcjach historii, 

wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, czy języka polskiego wiadomości. Są więc 

lekcje szlakiem powstania listopadowego, lekcje w sądzie, na Wydziale Chemii UO,                 

w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach, w teatrze i w terenie (np. wykonywanie profilu 

glebowego, czy tez pomiar prędkości przepływu wody w rzece). 

11. Od kilku lat pracujemy również z uczniami z zespołem Aspergera i z autyzmem. 

Uczniowie ci mają prawo do kształcenia w szkole ogólnodostępnej. Kadra 

nauczycielska w naszej szkole jest przeszkolona i przygotowana do pracy z takimi 

uczniami. Wiemy jak to robić i dokładamy wszelkich starań, aby uczniowie z zespołem 

Aspergera i z autyzmem czuli się u nas bezpiecznie i mogli z powodzeniem się uczyć.  

12. W szkole są świetne warunki do uprawiania sportu. Dysponujemy salą gimnastyczną                 

z nową nawierzchnią sportową, kompleksem boisk sportowych ORLIK, tartanową 

bieżnią i szkolną siłownią. U nas nigdy nie będziesz ćwiczyć na korytarzu! 

13. Oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Wiele z nich realizowanych jest                     

w ramach projektów unijnych. Zakończyły się już projekty „Wiem więcej – mogę 

więcej” oraz „Zawodowi zawodowcy”. Trwają jeszcze zajęcia w ramach projektu 

„Opolskie szkolnictwo zawodowe na rynku pracy”. Dwa ostatnie skierowane są dla 

uczniów technikum i szkoły branżowej. Projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe na 

rynku pracy”  ma zasięg wojewódzki, a w jego ramach uczniowie otrzymują stypendia 

i mają możliwość odbycia stażu w opolskich firmach zgodnie z kierunkiem, w którym 

się kształcą. 

14. Szkoła ma podpisaną umowę partnerską z Uniwersytetem Jagiellońskim, wydziałem 

geografii i geologii. W grudniu 2022 nasi uczniowie, realizujący geografię w zakresie 

rozszerzonym, uczestniczyli w zajęciach na UJ – zwiedzili Centrum Edukacji 

Przyrodniczej, wysłuchali wykładu i uczestniczyli w zajęciach warsztatowych                         

w laboratorium gleb i laboratorium GIS. W najbliższym czasie będzie podpisana 

umowa partnerska z Politechniką Opolską. Umowy umożliwiają prowadzenie zajęć 

otwartych, wymianę doświadczeń i działań edukacyjnych podnoszących wiedzę                        

i umiejętności praktyczne naszych uczniów. Współpracujemy prawie z czterdziestoma 

pracodawcami w naszym regionie gdzie uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu 



i praktyki zawodowe. W ubiegłym roku szkolnym podpisaliśmy umowy partnerskie                

z lokalnymi firmami: Alchemia SA – Oddział Walcownia Rur Andrzej, Kapica                       

sp. z o.o. sp.k i Technodrew Polska sp.z o.o. Firmy te oferują naszym uczniom 

praktyczną naukę zawodu oraz możliwość odbywania praktyk zawodowych i staży. 

Zapraszamy do podjęcia nauki  

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem.  

Dla ułatwienia decyzji podajemy kilka przydatnych informacji o możliwościach nauki  

w poszczególnych typach szkół oraz perspektywach zawodowych po skończeniu szkoły. 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Zawadzkiem: 

 

1a - klasa humanistyczno - społeczna - (influencer) 

➢ Rozszerzone przedmioty to język polski, język angielski oraz trzeci przedmiot do 

wyboru spośród: geografia, chemia lub matematyka.  

➢ Języki obce to język angielski i język niemiecki 

Profil przygotowuje do studiów na kierunkach humanistycznych np. filologia polska, 

kulturoznawstwo, filozofia, administracja socjologia, politologia, dziennikarstwo, 

filologia angielska, geografia i wiele innych.  

W ramach dodatkowych zajęć dla uczniów proponujemy poszerzenie wiedzy w zakresie 

bycia influencerem - czyli osobą umiejącą oddziaływać na opinię społeczną przez media. 

Nauczymy pisać newsy, artykuły. Pokażemy, jak kształtować swoje kompetencje społeczne, 

tworzyć strony internetowe i blogi. Zainspirujemy do tworzenia zdjęć czy filmów. W ramach 

profilu uczniowie nauczą się redagować nie tylko media społecznościowe, ale również szkolną 

gazetę „My o Nas” - od lat regularnie wydawaną w naszej szkole. 

Profil humanistyczny jest skutecznym przygotowaniem do podjęcia dalszego 

kształcenia na uniwersytetach lub innych uczelniach w zakresie nauk społecznych, 

administracji. Szeroki wachlarz specjalizacji obejmuje również dziennikarstwo, socjologię, 

kulturoznawstwo i wszystkie filologie. 

Uczniowie tego profilu są bardzo aktywni biorąc udział w projektach, konkursach                 

i wydarzeniach społeczno-kulturalnych. W ostatnich latach we współpracy z warszawskim 

Ośrodkiem Karta zgłębiali historię lokalną. Uczestniczyli w wyjazdach na studyjne spotkania 

do Warszawy. Uczestnicząc w projektach wzbogacili naszą wiedzę o lokalne, a zapomniane 

miejsca i osobowości. Skutecznie od lat są laureatami konkursu Historia Bliska. 

Współpracujemy również z Fundacją Moczarskich, co zwiększa świadomość historyczną 

młodych ludzi. Od lat w szkole działa Izba Regionalna. Jest to muzeum tradycji naszego 

regionu, gdzie eksponaty są przekazywane przez rodziców naszych uczniów. 

Zadaniem realizowanym od prawie 60 lat jest gazeta uczniowska „My o Nas”.                  

To periodyk dokumentujący życie szkoły i poruszający tematy interesujące młodzież. 

Absolwenci – dawni redaktorzy gazety - obecnie pracują w wielu wydawnictwach, telewizji 

czy portalach internetowych. 



1b – klasa biologiczno - chemiczna 

➢ Rozszerzone przedmioty to biologia, język angielski oraz trzeci przedmiot do wyboru 

spośród: geografia, chemia lub matematyka.  

➢ Języki obce to język angielskim i język niemiecki 

Profil przygotowuje do studiów na kierunkach, np. medycyna, stomatologia, farmacja, 

pielęgniarstwo, weterynaria, ratownictwo medyczne, kosmetologia, fizjoterapia, 

biotechnologia, technologia żywienia, psychologia oraz inne kierunki oferowane przez 

uniwersytety medyczne, przyrodnicze i akademie wychowania fizycznego 

Wybierający profil biologiczno – chemiczny uczniowie otrzymują możliwość zdobycia 

solidnej wiedzy właśnie z zakresu biologii, chemii lub matematyki. Ponadto uczniowie nabędą 

kompetencje rozpoznawania zagrożeń zdrowia własnego i innych, rozwijania umiejętności 

podejmowania działań profilaktycznych. Dodatkowym atutem będzie zdobycie certyfikatu                 

z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Okresowo prowadzone będą także zajęcia 

specjalistyczne we współpracy z Opolskim Oddziałem Okręgowym PCK, Laboratorium 

Analitycznym w Zawadzkiem, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa                                                             

i Krwiolecznictwa w Opolu. 

         Wiedza i kształcone umiejętności są w praktyce wykorzystywane w konkursach, 

olimpiadach i projektach. Sukcesy uczniów są widoczne na przykład w Olimpiadzie Promocji 

Zdrowego Stylu Życia, Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Żywności i Żywieniu, Małej 

Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Lingwistycznej i Olimpiadzie Ekologicznej lub 

Statystycznej. 

Nauczyciele poszerzając wiedzę uczniów w zakresie praktycznym prowadzą wycieczki, 

warsztaty terenowe jak również odwiedzają laboratoria medyczne i uniwersyteckie. 

 

Technikum w Zawadzkiem 

TECHNIK INFORMATYK - Symbol cyfrowy zawodu 351203 

 

Kwalifikacje:  

 INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych               

i lokalnych sieci komputerowych 

 INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami 

danych 

 

Zawód przygotowuje do: 

➢ studiów na wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: informatyki, 

automatyki, robotyki, mechatroniki, telekomunikacji oraz pokrewnych, 

➢ podjęcia pracy zawodowej, 

➢ prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 



W ramach profilu prowadzone są zajęcia m.in. ze sprzętu komputerowego, systemów 

operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz technik programowania. Podejmowane 

są głównie zagadnienia dotyczące budowy, konfiguracji i naprawy komputera, zakładania sieci 

komputerowych, konfiguracji urządzeń sieciowych, zakładania i zarządzania bazami danych 

oraz programowania w różnych językach (JavaScript, PHP, C++, SQL, Python). 

Z uwagi na fakt, że kształcenie w technikum podzielone jest na teorię i praktykę uczniowie 

uzyskują kompleksową wiedzę i umiejętności w zawodzie. Uczeń w czasie nauki uzyskuje 

kolejne kwalifikacje, które po ukończeniu szkoły średniej upoważniają go do otrzymania tytułu 

technika informatyka. 

Szkoła od kilku lat w rankingu techników „Perspektyw” zajmuje wysokie miejsca dzięki 

najwyższej zdawalności egzaminów zawodowych, sięgającej 100%.  

 

TECHNIK HANDLOWIEC - Symbol cyfrowy zawodu 522305  

(E-commerce) 

Kwalifikacje:  

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży 

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych 

Zawód przygotowuje do: 

➢ studiów na wyższych uczelniach ekonomicznych i uniwersytetach, 

➢ podjęcia pracy zawodowej, 

➢ prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Technik handlowiec to zawód dla osoby, która potrafi wykonywać zadania zawodowe               

z zakresu prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działalności handlowej. Praca handlowca 

polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami danej firmy. Handlowiec            

w zakresie wykonywania zadań zawodowych sprzedawcy wykonuje czynności zawodowe            

w punktach sprzedaży detalicznej, drobnodetalicznej, hurtowej oraz sklepach internetowych.  

W ramach dodatkowych zajęć z E-commerce proponujemy uczniom poszerzenie 

wiedzy w zakresie handlu elektronicznego.  Wirtualny świat umożliwia handlowcom 

oferowanie klientom sprzedaży produktów. Pokażemy więc, jak tworzyć strony internetowe (e-

sklepy), prowadzić e-marketing, analizę statystyk i rynków zbytu. 

Celem kształcenia w proponowanym zawodzie jest przygotowanie przyszłych absolwentów do 

życia w zmieniającym się, współczesnym świecie, rzetelnego wykonywania pracy zawodowej 

i aktywnego funkcjonowania na dynamicznym rynku pracy. Technikum handlowe 

przygotowuje również do kontynuowania nauki w szkołach wyższych - głównie handlowych  i 

ekonomicznych.  Analitycy rynku pracy wskazują dla handlowców wiele kierunków rozwoju, 

m.in.: rozwój w kierunku sprzedaży bezpośredniej (Przedstawiciel Handlowy), czy też 

zarządzania zespołem sprzedaży (Kierownik Zespołu, Manager Grupy Sprzedażowej). Zawód 

„technik handlowiec” jest deficytowy wg różnych źródeł - w tym danych ze stron Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To zawód, w którym na pewno znajdziesz pracę! 



W ramach kształcenia prowadzone są zajęcia w zakresie teoretycznym i praktycznym. 

Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w podmiotach handlowych i gospodarczych, gdzie 

zapoznają się z rzeczywistością rynkową i możliwościami zastosowania nabytej wiedzy 

teoretycznej. 

       Uczniowie Technikum przez kolejne dwa lata mogą brać udział w projekcie „Opolskie 

szkolnictwo zawodowe na rynku pracy II” Projekt oferuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne a 

przede wszystkim płatne staże i praktyki zawodowe. Uczestnictwo wiąże się również 

certyfikowanymi kursami nadającymi uprawnienia. 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia - 3-letnia 

UCZEŃ MOŻE KSZTAŁCIĆ SIĘ W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE ZAWODZIE jako 

młodociany pracownik: np. mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, stolarz, 

operator obrabiarek skrawających, elektryk, ślusarz, elektryk, elektronik, mechatronik, 

magazynier – logistyk, operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego, mechanik 

precyzyjny i inne.  

Uczeń: 

➢ otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły branżowej - na jego podstawie może 

kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia 

➢ zdaje egzaminy kwalifikacyjne na tytuł czeladnika w określonym zawodzie - po 

jego zdobyciu może podjąć starania o uzyskanie tytułu mistrza. 

Szkoła prowadzi rekrutację do klasy wielozawodowej, gdzie praktyczna nauka zawodu 

odbywa się u pracodawcy.  

W szkole branżowej uczniowie kształcą się we wszystkich zawodach objętych 

KLASYFIKACJĄ ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO dla szkół tego typu.   Do 

tej pory uczniowie naszej szkoły najczęściej wybierali naukę w zawodach: stolarz, mechanik, 

fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych. 

Nauka w szkole obejmuje przedmioty ogólne. Przedmioty zawodowe teoretyczne dla 

poszczególnych specjalności prowadzone są na kursach zawodowych, których koordynatorem 

w województwie opolskim jest Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Kluczborku (lub w innych ośrodkach w Polsce). Kurs zawodowy trwa            4 

tygodnie w każdej klasie. Uczeń jest młodocianym pracownikiem, który pospisuje umowę   o 

pracę z pracodawcą. Aby ukończyć szkołę musi podejść do egzaminu zawodowego nadającego 

kwalifikację lub tytuł czeladnika. 

 

 Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców, po podpisaniu umowy o naukę zawodu, 

w charakterze pracownika młodocianego. Zajęcia te trwają od 2 do 3 dni w tygodniu. W 

ubiegłym roku szkolnym szkoła podpisała listy intencyjne z trzema lokalnymi firmami: Kapica 

sp. z o.o., Technodrew Polska Wyposażenie Wnętrz Sp. z o.o. oraz Alchemia S.A. Oddział 

Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem. Zgodnie z podpisanymi dokumentami szkoła podjęła 

współpracę z w/w firmami w zakresie kształcenia praktycznego. Firmy te oferują uczniom 

naszej szkoły kształcenie praktyczne oraz praktyki zawodowe i staże w wielu zawodach (m.in. 

https://www.facebook.com/Alchemia-SA-Oddział-Walcownia-Rur-Andrzej-w-Zawadzkiem-111918847106767/
https://www.facebook.com/Alchemia-SA-Oddział-Walcownia-Rur-Andrzej-w-Zawadzkiem-111918847106767/


stolarz, ślusarz, elektryk, elektronik, mechatronik, magazynier – logistyk, operator maszyn i 

urządzeń przemysłu metalurgicznego, operator obrabiarek skrawających, mechanik 

precyzyjny). 

 Po zakończeniu nauki uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły branżowej.              

Na jego podstawie mogą kontynuować naukę na poziomie technikum oraz zdają egzaminy 

kwalifikacyjne na tytuł czeladnika w określonym zawodzie. Po jego zdobyciu mogą podjąć 

starania o uzyskanie tytułu mistrza. 

 

Uczeń po zakończeniu edukacji szkolno-zawodowej jest przygotowany do podjęcia pracy oraz 

dalszego rozwoju w zależności od upodobań własnych lub potrzeb rynku pracy. 

 

 

 


