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Technik agrobiznesu
Absolwent zdobêdzie fachow¹

wiedzê z zakresu rachunkowo�ci,
ekonomiki, marketingu w agrobizne-
sie, zarz¹dzania firm¹, produkcji i
przetwórstwa ¿ywno�ci. Ponadto jest
przygotowany do podjêcia pracy w
przedsiêbiorstwach wytwarzaj¹cych
¿ywno�æ i �wiadcz¹cych dla nich us³u-
gi. Mo¿e prowadziæ w³asn¹ dzia³al-
no�æ rolnicz¹, ubiegaæ siê o fundusze
strukturalne UE albo kontynuowaæ
naukê na uczelniach ekonomicznych i
rolniczych.

Nauka w zawodzie technik agro-
biznesu jest realizowana poprzez pro-
wadzenie zajêæ teoretycznych z
przedmiotów zawodowych oraz or-
ganizowanie praktyk zawodowych,
które stanowi¹ integraln¹ czê�æ pro-
cesu nauczania. Jej celem jest dosko-
nalenie i rozwijanie umiejêtno�ci na-
bytych w czasie zajêæ teoretycznych.
W ramach zajêæ przewidziany jest
kurs nauki jazdy w wymiarze 20 go-
dzin.

Absolwent mo¿e kontynuowaæ
naukê w ramach studiów licencjackich
lub magisterskich na uczelniach eko-
nomicznych, rolniczych lub innych.

Technik ekonomista
Technik ekonomista mo¿e byæ za-

trudniony w ka¿dej firmie, instytucji
oraz organizacji w obszarze prac eko-
nomiczno - administracyjnych, w
szczególno�ci na stanowiskach pra-
cy, na których wymagana jest wiedza
i umiejêtno�ci w zakresie finansów,
rachunkowo�ci, organizowania proce-
sów zwi¹zanych z zaopatrzeniem,
sprzeda¿¹, planowaniem, sprawoz-
dawczo�ci¹, wynagrodzeniami, za-
trudnianiem oraz wykonywaniem
prac biurowych. Dlatego od absol-

wentów technikum wymaga siê po-
siadania takich cech jak:  komunika-
tywno�æ, kreatywno�æ, uczciwo�æ,
rzetelno�æ oraz  dok³adno�æ.

Wiedzê i umiejêtno�ci uczeñ zdo-
bywa nie tylko w szkole, ale rów-
nie¿ podczas  praktyk organizowa-
nych przez szko³ê w ró¿nych firmach
i instytucjach np.: w bankach, Urzê-
dzie Skarbowym, ZUS, jednostkach
samorz¹du terytorialnego itp. Poza
tym w zawodzie tym przewiduje siê
mo¿liwo�æ specjalizacji w koñco-
wym okresie kszta³cenia, na przy-
k³ad w zakresie finansów, bankowo-
�ci, ubezpieczeñ, organizacji firmy,
zarz¹dzania nierucho-mo�ciami, ra-
chunkowo�ci itp.

Technik elektryk
Absolwent szko³y w zawodzie

technik elektryk nabywa umiejêtno-
�ci m.in. w zakresie odczytywania
schematów ideowych, monta¿o-
wych, elektrycznych oraz rysunków
technicznych elementów konstruk-
cyjnych, wykonywania po³¹czeñ
elektrycznych i  elektronicznych. Po-
nadto uczniowie poznaj¹ praktycz-
ne zasady projektowania uk³adów
elektrycznych, wykonywania insta-
lacji elektrycznych, instalowania
uk³adów energoelektronicznych oraz
wykonywania podstawowych na-
praw urz¹dzeñ elektrycznych.
Uczniowie w czasie nauki mog¹ zdo-
byæ uprawnienia SEP do obs³ugi urz¹-
dzeñ do 1kV.

W szkole znajduj¹ siê dwie pra-
cownie elektryczne wyposa¿one w
podstawowy sprzêt kontrolno � po-
miarowy, w których w praktyce
mo¿na zastosowaæ wiedzê nabyt¹
na zajêciach teoretycznych, a dziêki

pracowni komputerowej i odpowied-
niemu oprogramowaniu uczniowie
mog¹ dokonywaæ obróbki otrzymy-
wanych wyników pracy.

Szko³a �ci�le wspó³pracuje z Uni-
wersytetem Opolskim i Politechnik¹
Opolsk¹, gdzie absolwenci technikum
elektrycznego mog¹ kontynuowaæ na-
ukê.

Technik mechanik
Uczniowie zainteresowani bran¿¹

metalow¹ mog¹ uzyskaæ tytu³ tech-
nika mechanika w dwóch specjaliza-
cjach: obróbka skrawaniem z progra-
mowaniem obrabiarek sterowanych
numerycznie oraz spawalnictwo.

W czasie nauki szczególny nacisk
k³adzie siê na uzyskanie koniecznych
umiejêtno�ci praktycznych w pra-
cowniach szkolnych i warsztato-
wych, powi¹zanych z teoretyczny-
mi wiadomo�ciami z przedmiotów
zawodowych i ogólnokszta³c¹cych.

Po opanowaniu podstaw techni-
ki i technologii dalsza nauka prowa-
dzona jest równolegle z æwiczeniami
umiejêtno�ci praktycznych w pra-
cowniach przedmiotowych. Uzupe³-
nieniem procesu kszta³cenia zawodo-
wego jest miesiêczna praktyka zawo-
dowa, któr¹ uczniowie odbywaj¹ w
zak³adach ENERGOMET w Opolu,
Bumar w Zabrzu - Mikulczycach i
Industrie Service Pakosz w Szczepan-
ku.

Technik spedytor
Kszta³cenie w zawodzie technik

spedytor ma na celu przekazanie
uczniom odpowiedni zasób wiedzy i
przygotowanie ich do wykonywania
zadañ zawodowych w ramach trans-
portu i spedycji. Absolwent mo¿e
zostaæ pracownikiem du¿ych przed-
siêbiorstw spedycyjnych i ma³ych
zak³adów transportowych w zakre-
sie obs³ugi transportu krajowego i
miêdzynarodowego, a tak¿e agencji
portów lotniczych.

Technik spedytor nale¿y do za-
wodów typowo us³ugowych, a po-
niewa¿ us³ugi s¹ najprê¿niej rozwija-
j¹c¹ siê dziedzin¹ gospodarki w Unii
Europejskiej � proponowany kieru-
nek kszta³cenia jest bardzo atrakcyj-
ny ze wzglêdu na du¿e mo¿liwo�ci
zatrudnienia.

Technik handlowiec
W trakcie nauki w zawodzie tech-

nik handlowiec uczeñ zdobywa wie-
dzê o funkcjonowaniu rynku, potrze-
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W technikum uzupe³niaj¹cym
mog¹ kszta³ciæ siê absolwenci zasad-
niczej szko³y zawodowej, którzy
ukoñczyli naukê w zawodach stano-
wi¹cych odpowiedni¹ podbudowê
programow¹. Szko³a umo¿liwia uzy-
skanie �redniego wykszta³cenia oraz
przygotowuje uczniów do egzaminu
maturalnego oraz egzaminu potwier-
dzaj¹cego kwalifikacje zawodowe.

Oferujemy kszta³cenie w nastê-
puj¹cych zawodach: technik mecha-
nik dla absolwentów szkó³  bran¿y
mechanicznej (np. mechanik pojaz-
dów samochodowych), technik elek-
tryk dla absolwentów szkó³ z bran-
¿y elektrycznej (np. elektryk), tech-
nik handlowiec dla sprzedawców,
kucharz dla kucharzy ma³ej gastro-
nomii.

Profil us³ugowo-gospodarczy
Liceum o profilu us³ugowo - go-

spodarczym to odpowied� naszej
szko³y na wzrost znaczenia sektora
us³ug na rynku pracy. Absolwenci li-
ceum o tym profilu posiadaj¹ wiedzê
z zakresu dzia³alno�ci us³ugowej oraz
umiejêtno�æ prowadzenia w³asnej
dzia³alno�ci us³ugowo - handlowej.
Kszta³cenie ogólnozawodowe w ra-
mach tego profilu odbywa siê w ra-
mach nastêpuj¹cych bloków tema-
tycznych: przygotowanie do prowa-
dzenia dzia³alno�ci us³ugowej, obs³uga
klienta, administrowanie przedsiê-
biorstwem us³ugowym. Wiedza i
umiejêtno�ci nabyte w 3-letnim cy-
klu nauczania pozwol¹ na dalsze do-
skonalenie w wybranym przez sie-
bie zawodzie równie¿ na poziomie
studiów wy¿szych.

Profil socjalny
Liceum o profilu socjalnym utwo-

rzono bior¹c pod uwagê potrzeby
rynku pracy, który prognozuje du¿e
zapotrzebowanie na pracowników
opieki socjalnej. Jest to zwi¹zane z
sytuacj¹ spo³eczn¹ naszego kraju (co-
raz wiêksza liczba ludzi starszych i
z ró¿norodnymi deficytami zdrowot-
nymi).

Podczas trzyletniej edukacji
uczniowie maj¹ okazjê poznaæ pod-
stawowe zagadnienia z dziedziny
nauk humanistycznych, spo³ecznych
i prawnych. Absolwent liceum o pro-
filu socjalnym mo¿e pracowaæ w in-
stytucjach zajmuj¹cych siê sprawa-
mi opieki socjalnej i spo³ecznej, jako
opiekun �rodowiskowy, w domach
pomocy spo³ecznej, hospicjach lub
podj¹æ pracê w charakterze terapeu-
ty zajêciowego. Zdobyta wiedza po-
zwoli równie¿ absolwentom podj¹æ
studia na takich kierunkach jak: psy-
chologia, pedagogika, socjologia lub
politologia.

Technikum (4-letnie) w zawodach:

bach konsumentów, towaroznaw-
stwie, dzia³aniach marketingowych,
technikach informatycznych, organi-
zacji pracy w punktach sprzeda¿y,
nowoczesnej rachunkowo�ci, prawie
(cywilnym i handlowym) oraz regu-
³ach wspó³pracy z kontrahentami.
Absolwenci technikum handlowego
poznaj¹ tak¿e jêzyki obce umo¿liwia-
j¹ce prowadzenie kontaktów handlo-
wych z krajami Unii Europejskiej.

Praktyki zawodowe w jednost-
kach handlowych daj¹ uczniom mo¿-
liwo�æ praktycznej nauki zawodu.
Uczniowie naszej szko³y maj¹ mo¿-
liwo�æ zdobywania praktycznych
umiejêtno�ci w zakresie prowadze-
nia dzia³alno�ci gospodarczej, pracu-
j¹c jako wolontariusz w szkolnej
spó³ce edukacyjnej �¯AK�, która
funkcjonuje zgodnie z obowi¹zuj¹-
cym w Polsce prawem, jest p³atni-
kiem podatku VAT, posiada rachunek
bie¿¹cy w banku

Absolwent posiada wiedzê po-
zwalaj¹c¹ na zorganizowanie i pro-
wadzenia w³asnej ma³ej firmy handlo-
wej oraz mo¿e podj¹æ pracê jako
przedstawiciel handlowy lub pracow-
nik w punktach sprzeda¿y detalicz-
nej, hurtowniach, magazynach itp.

Technik organizacji
us³ug gastronomicznych

Absolwent szko³y kszta³c¹cej w
zawodzie technik organizacji us³ug
gastronomicznych posiada umiejêt-
no�ci sporz¹dzania podstawowych
potraw i napojów, uk³adania menu od-
powiednio do rodzaju przyjêæ, orga-
nizacji przyjêæ okoliczno�ciowych i
us³ug cateringowych. Ponadto
uczniowie zdobywaj¹ wiedzê w za-
kresie podstawowych zasad gospo-
darki rynkowej i marketingu, zarz¹-
dzania personelem, prowadzenia w³a-
snej dzia³alno�ci w zakresie us³ug ga-
stronomicznych oraz pos³ugiwania
siê jêzykiem obcym w typowych
sytuacjach zawodowych.

Zdobywan¹ na teoretycznych
zajêciach wiedzê uczniowie dosko-
nal¹ podczas lubianych przez nich
æwiczeñ praktycznych oraz prakty-
kach zawodowych w renomowanych
zak³adach gastronomicznych.

Technik organizacji us³ug gastro-
nomicznych mo¿e byæ zatrudniony
w obiektach zbiorowego wy¿ywie-
nia, zw³aszcza zak³adach gastrono-
micznych ¿ywienia otwartego i za-
mkniêtego, instytucjach zajmuj¹cych
siê obrotem ¿ywno�ci¹.

Liceum Profilowane
(3-letnie):

Technikum
uzupe³niaj¹ce

(3-letnie)

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W STRZELCACH OPOLSKICH

INFORMUJE:

O DOBORZE DO S£U¯BY W POLICJI!!!

PRZEWIDUJE SIÊ PRZYJÊCIA DO S£U¯BY
W POLICJI W KOMENDZIE POWIATOWEJ

POLICJI W STRZELCACH OPOLSKICH
W TERMINACH:

- 23 lipca 2007r.
- 19 listopada 2007r.

Wst¹p do policji
Rekrutacja 2007

 OSOBY ZAINTERESOWANE WST¥PIENIEM
DO SLU¯BY W POLICJI POWINNY

Z£O¯YÆ /OSOBI�CIE B¥D� DROG¥ POCZTOW¥/
W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI

W OPOLU, PRZY UL.KORFANTEGO 2, POK.148
W KA¯DY WTOREK I CZWARTEK

w godz. od 9:00 do 14:00 /
pocz¹wszy od 19.02.2007r. do 31.05.2007r. /

FORMULARZ KWESTIONARIUSZA
OSOBOWEGO, A TAK¯E WSZELKIE

INFORMACJE MO¯NA UZYSKAÆ
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI

W STRZELCACH OPOLSKICH, POK. 209,
TEL. 462-19-37

Zarz¹d DFK w Strzelcach Opolskich informuje wszystkich zainteresowa-
nych o naborze na kursy jêzyka niemieckiego dla pocz¹tkuj¹cych i zaawan-
sowanych organizowane od 17 kwietnia 2007r. Rozpoczêcie o godz. 17.00
w tym dniu. Kursy trwaj¹ 5 tygodni i bêd¹ prowadzone w uzgodnionych
dniach 3 razy w tygodniu w godzinach popo³udniowych i wieczornych w
siedzibie DFK przy placu ¯eromskiego 8.
W naszej ofercie nie brak niczego, co istotne: konwersacje, poprawna wy-
mowa, podstawy literatury i historii Niemiec i oczywi�cie æwiczenia grama-
tyczne. Kursy prowadziæ bêdzie � tak jak ju¿ od 15 lat � pani Gisela Lange
z Miêdzynarodowego Towarzystwa na rzecz Praw Cz³owieka.

Zg³oszenia na kurs przyjmowane bêd¹
w ka¿dy czwartek od godz. 16.00 do 18.00 do 12 kwietnia 2007r.

w siedzibie Zarz¹du DFK przy placu ¯eromskiego 8
oraz pod nr tel. (077) 4613533 (p. Twardoñ).

Op³ata za kurs wynosi 60 z³ od osoby.
Zarz¹d Ko³a TSKN
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