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TECHNIKUM
Technik mechanik

Technik spedytor

Absolwent uzyska fachow¹ wiedzê i
umiejêtnoci m. in. w zakresie: organizowania i nadzorowania przebiegu
procesów wytwarzania maszyn i
urz¹dzeñ, z uwzglêdnieniem doboru
materia³ów; przeprowadzenia kontroli jakoci wykonania wyrobów
i us³ug; projektowania prostych
obiektów mechanicznych wraz ze
sporz¹dzeniem ich dokumentacji konstrukcyjnej.
Specjalizacje:
- operator obrabiarek sterowanych
numerycznie
- spawalnictwo z mo¿liwoci¹
uzyskania uprawnieñ spawalniczych

Absolwent otrzyma odpowiedni zasób wiedzy do wykonywania zadañ
dotycz¹cych transportu i spedycji w
du¿ych przedsiêbiorstwach spedycyjnych i ma³ych zak³adach transportowych w zakresie obs³ugi transportu krajowego i miêdzynarodowego.

Technik elektryk
Absolwent nabêdzie umiejêtnoci m.
in. w zakresie wykonywania badañ
i kontroli urz¹dzeñ w procesie produkcji oraz eksploatacji; wykonywania instalacji elektrycznych oraz przeprowadzania badañ eksploatacyjnych
tych instalacji; diagnozowania stanu
elementów, uk³adów i urz¹dzeñ elektrycznych Absolwent nabywa umiejêtnoci m.in. w zakresie odczytywania schematów ideowych, monta¿owych, elektrycznych oraz rysunków
technicznych, elementów konstrukcyjnych, wykonywania po³¹czeñ
elektrycznych, elektronicznych

Technik
organizacji us³ug
gastronomicznych
Absolwent otrzyma podstawy do
organizacji us³ug gastronomicznych
zwi¹zanych z informacj¹ i kompleksow¹ obs³ug¹ przyjêæ oraz imprez w
zak³adach wiadcz¹cych tego rodzaju us³ugi; prowadzenia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
wiadczenia us³ug gastronomicznych.
Zdobywan¹ na teoretycznych zajêciach wiedzê uczniowie doskonal¹
podczas lubianych przez nich æwiczeñ praktycznych oraz praktykach
zawodowych w renomowanych zak³adach gastronomicznych.

Technik handlowiec
Absolwent otrzyma odpowiedni zasób wiedzy daj¹cej podstawê do podjêcia pracy na rednim szczeblu zarz¹dzania w przedsiêbiorstwach o
ró¿nych formach w³asnoci; uruchomienia i prowadzenia w³asnej firmy
handlowej

Technik ekonomista
Absolwent bêdzie przygotowany do
zatrudnienia na stanowiskach w obszarze prac ekonomiczno-biurowych,
gdzie wymagane s¹ umiejêtnoci z
zakresu finansów, rachunkowoci,
organizowania procesów zwi¹zanych
ze sprzeda¿¹ wyrobów, towarów i
us³ug

Technik agrobiznesu
Absolwent zdobêdzie fachowa wiedzê z zakresu rachunkowoci, ekonomiki, marketingu w agrobiznesie,
zarz¹dzania firma , produkcji i przetwórstwa ¿ywnoci. Bêdzie móg³
prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoæ rolnicz¹

Technik obs³ugi
turystycznej
NOWOÆ
Absolwent zdobêdzie wiedzê z zakresu organizowania biura podró¿y,
organizowania wyjazdów krajowych
i zagranicznych, kalkulowania kosztów imprez turystycznych

Technik elektronik
NOWOÆ
Absolwent uzyska wiedzê zwi¹zana
z instalacj¹, monta¿em, konserwacj¹
i napraw¹ aparatury i urz¹dzeñ elektronicznych

Szko³o! Ojczyzno moja!
Ty jeste jak zdrowie!
Ile Ciê trzeba ceniæ
Ten tylko siê dowie
Kto Ciê skoñczy³.
Dzi wiedzê dostrzegam
w ca³ej ozdobie,
Pamiêtam, wpisujê, bo têskniê
po Tobie!
Nauczycielko, co m¹drej bronisz
wiedzy
I w leniwej uczysz klasie.
Ty co lud uczniowski
Nauczasz z wielkim trudem,
Jak mnie ucznia do nauki
powróci³a cudem
Gdy od wrzeszcz¹cych kolegów
Pod Twoja opiekê ofiarowany,
leniw¹ podnios³em powiekê.
I zaraz mog³em do Twych klas progu
Iæ za wrócon¹ ambicje podziêkowaæ
Bogu.
/Absolwent/

LICEUM
PROFILOWANE
o profilu socjalnym
Absolwent bêdzie, miêdzy innymi,
umia³: oceniæ czynniki warunkuj¹ce
biologiczne, psychiczne i spo³eczne
funkcjonowanie cz³owieka i jego rozwój; w dalszej drodze edukacyjnej
mo¿e podj¹æ kszta³cenie w zawodach:
terapeuta zajêciowy, pracownik socjalny, opiekunka rodowiskowa,
opiekun w domu pomocy spo³ecznej.

Nasze sukcesy
Nasi uczniowie uczestniczyli z powodzeniem w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych. I donosili sukcesy na kazdym etapie rywalizacji, równiez tym najwy¿szym - krajowym i wiatowym.

* nasz uczeñ jest
mistrzem wiata dekarzy
W dniach 15-17 listopada 2006 r. na terenach Centrum Targowego Chemobudowa Kraków S.A. odby³y
siê XIX Mistrzostwa
wiata M³odych Dekarzy.
Mistrzostwa wygra³a
za³oga opolska w sk³adzie: Herbert Werner
(mentor), Norbert
Werner i Marcin Golec
z zak³adu dekarskiego
w Kronicy. Norbert
Werner jest uczniem
klasy II zasadniczej
szko³y zawodowej
Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Op, natomiast Marcin Golec ukoñczy³ nasz¹ szko³ê w 2001 roku.

ZASADNICZA
SZKO£A
ZAWODOWA
2- lub 3-letnia
Zajêcia praktyczne na Warsztatach
Szkolnych w zawodach:
* lusarz
z dodatkow¹ ofert¹: spawalnictwo z mo¿liwoci¹ uzyskania uprawnieñ spawalniczych
* operator obrabiarek skrawaj¹cych
z dodatkow¹ ofert¹ obs³ugi obrabiarek sterowanych numerycznie
Zajêcia praktyczne w nierzemielniczych i rzemielniczych zak³adach
pracy w zawodach kszta³conych w
szkole w klasach jedno-, dwu- lub
wielozawodowych m.in.:
 stolarz
 murarz
 sprzedawca
 malarz-tapeciarz
 kucharz ma³ej gastronomii
 mechanik pojazdów samochodowych
 elektryk
 piekarz
 inne zawody

Nasza szko³a
to dobry wybór!

* laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej Euroelektryka - Henryk B³aszczyk - 2004/2005 (opiekun mgr in¿. Andrzej
Barczuk)

Zajêcia pozalekcyjne i pozaszkolne
Zajêcia pozalekcyjne
Zajêcia sportowe
dziewczêta pi³ka koszykowa
Zajêcia sportowe
dziewczêta pi³ka siatkowa
Zajêcia sportowe
ch³opcy pi³ka siatkowa
Zajêcia sportowe
tenis sto³owy
Zajêcia sportowe
joga æwiczenia relaksacyjno-gibkociowe
Zajêcia doskonal¹ce techniki gry w szachy
Szkolny Klub Europejski
Kó³ko ekologiczne
Kó³ko chemiczne
Kó³ko muzyczne
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny
Szkolne Kó³ko Kulturalne
Zajêcia z pedagogiem Razem walczymy z agresj¹
Zajêcia pozaszkolne
Udzia³ w akcji Szko³a bez przemocy
Udzia³ w akcji Uczeñ z klas¹
Wieloletnia wymiana m³odzie¿y z Gimnazjum w Eislingen w Niemczech
Udzia³ w akcji Biblia w ka¿dej szkole
Spotkania z podopiecznymi Orodka dla Bezdomnych Barka, Domu Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie, Zespole Szkó³ przy Domu Pomocy Spo³ecznej w
Zawadzkiem
Udzia³ w akcjach ekologicznych Sprz¹tanie wiata, Z³otówka na wodê
Wycieczki do zak³adów pracy elektrowni, banków, restauracji, hoteli, warsztatów samochodowych i innych
Wyjazdy do kina i teatrów
Udzia³ w comiesiêcznych audycjach muzycznych organizowanych przez Filharmoniê Opolsk¹
Spotkania z przedstawicielami Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
SANEPiD, Powiatowego Urzêdu Pracy
Realizacja prozdrowotnych programów profilaktycznych
Udzia³ w akcji Honorowego Krwiodawstwa M³oda krew ratuje ¿ycie
Praca w szkolnej spó³ce ¯ak

