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TECHNIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
kurs prawa jazdy (kat. B) w ramach
zajęć prowadzonych w szkole

TECHNIK MECHANIK
specjalizacje:


Technikum



spawalnictwo - kurs spawania przygotowujący do egzaminu organizowanego przez Instytut Spawalnictwa
w Gliwicach
programowanie obrabiarek sterowanych
numerycznie CNC

TECHNIK MECHATRONIK
specjalizacja:
autotronika
kurs SEP (uprawnienia elektryczne
do eksploatacji urządzeń i sieci
elektroenergetycznych)



TECHNIK SPEDYTOR
specjalizacja:


transport i handel międzynarodowy

NIE TYLKO TECHNIKUM I SZKOŁA BRANŻOWA...
Po zakończeniu nauki w Szkole Branżowej I Stopnia możesz
kontynuować naukę w Szkole Branżowej II Stopnia lub w Liceum
Ogólnokształcącym dla Dorosłych, które wchodzi w skład Zespołu
Szkół Mechanicznych.
Ponadto, jeśli masz wykształcenie średnie i jesteś
zainteresowany zdobyciem nowego, poszukiwanego na rynku pracy,
zawodu - technik transportu drogowego - zapraszamy do Szkoły
Policealnej Nr V.
Organizujemy także różnorodne kwalifikacyjne kursy zawodowe,
umożliwiające zdobycie nowego zawodu oraz tytułu technika.

MECHANICZNIE

jesteśmy najlepsi !
Uczymy, wykorzystując:
najnowocześniejszą bazę dydaktyczną m.in.:pracownię
diagnostyki pojazdów samochodowych (pod patronatem
RENAULT i INTERCARS) oraz pracownie mechatroniki
i elektrotechniki,
współpracę z wiodącymi firmami opolskimi branży przemysłowej
i motoryzacyjnej,
szkolenia z zakresu diagnostyki samochodowej,
projekt MŁODE KADRY AKADEMII INTERCARS,
wymiany międzynarodowe ze szkołami z Niemiec.








Inspirujemy i rozwijamy pasje poprzez:
koło sportów motorowych,
koło mechatroniczne - we współpracy ze studentami
Politechniki Opolskiej.




Pomagamy, zapewniając:
bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych,
miejsce w bursie oraz możliwość korzystania z obiadów
w stołówce.




zajęć prowadzonych w szkole

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
kurs prawa jazdy (kat. B) w ramach
zajęć prowadzonych w szkole

MECHATRONIK
kurs SEP (uprawnienia elektryczne
do eksploatacji urządzeń i sieci
elektroenergetycznych)

ŚLUSARZ
kurs spawania przygotowujący
do egzaminu organizowanego przez
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
- dotyczy uczniów odbywających
zajęcia praktyczne w CKP

Szkoła Branżowa (I Stopnia)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
kurs prawa jazdy (kat. B) w ramach

dawniej Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Aby zdobyć wybrany zawód, od 1 września 2017
rozpoczniesz naukę w 3-letniej Szkole Branżowej I Stopnia.
Szkoły branżowe zastąpiły zasadnicze szkoły zawodowe,
w których nauka trwała również 3 lata. Po jej ukończeniu
(zdanych egzaminach kwalifikacyjnych), aby uzyskać stopień
technika i wykształcenie średnie, będzie można kontynuować
naukę w Szkole Branżowej II Stopnia.

ZASADY NABORU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Technikum
Technik to przyszłość!
Nauka w technikum (4 lata) to nowoczesna ścieżka kariery.
Nasza szkoła to dla Ciebie dobra inwestycja! Czego potwierdzeniem są wysokie wyniki zdawalności egzaminu zawodowego oraz
egzaminu maturalnego, a także wysokie miejsca w rankingu
czasopisma „PERSPEKTYWY”. Jesteśmy zdobywcami tytułu „Brązowej
Szkoły 2017,„Złotej Szkoły 2016" oraz „Srebrnej Szkoły 2015".

W trakcie rekrutacji punkty otrzymujesz za:





WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO;
OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO ORAZ TRZECH WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW
SPOŚRÓD WYMIENIONYCH: matematyka, fizyka, informatyka,
technika, chemia, geografia, biologia, historia, WOS,
język obcy nowożytny.
OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE.

Szkoła Branżowa I Stopnia

(dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2)

Bądź sobą! Zostań zawodowcem!
Absolwenci naszej szkoły od lat uważani są za świetnie
przygotowanych specjalistów do wykonywania wyuczonego zawodu.
Przede wszystkim są poszukiwanymi na rynku pracy fachowcami!

Rekrutacja:
NABÓR PROWADZIMY DO WYCZERPANIA LIMITU MIEJSC.
W zawodach samochodowych wymagane jest zaświadczenie od
przyszłego pracodawcy o zatrudnieniu w charakterze pracownika
młodocianego. W zawodach ślusarz oraz monter-mechanik maszyn
i urządzeń szkoła zapewnia zajęcia praktyczne w Centrum
Kształcenia Praktycznego w Opolu.


