CZTEROLETNIE TECHNIKA

Technik Ekonomista

TRZYLETNIE SZKOŁY ZAWODOWE

Technik Mechanik

• planowania i prowadzenia działalności gospodarczej

Nauczysz się:

z praktyczną nauką zawodu w Warsztatach Szkolnych

Nauczysz się:

• obliczania podatków i prowadzenia rachunkowości

• projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych

• prowadzenia spraw kadrowo-płacowych

• produkcji oraz serwisowania maszyn i urządzeń wytwórczych

• sporządzania analiz i sprawozdań finansowych

• technik wytwarzania różnych maszyn i urządzeń
• obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

Technik Handlowiec

Technik Pojazdów Samochodowych

Nauczysz się:

Nauczysz się:
• diagnozowania stanu technicznego pojazdów
samochodowych
• obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
• organizacji i nadzoru procesów obsługi
pojazdów samochodowych
• prowadzenia sprzedaży
samochodów oraz artykułów
motoryzacyjnych

Możliwość bezpłatnego
zdobycia prawa jazdy
kat. B.

Technik
Budownictwa
Nauczysz się:
• prowadzenia robót
budowlanych
• opracowywania dokumentacji
budowlanej
• sporządzania obmiarów
i kosztorysów
• sprawowania nadzoru budowlanego

• przyjmowania oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
• obsługi klientów oraz realizacji transakcji kupna i sprzedaży
• prowadzenia działań reklamowych i marketingowych
•o
 rganizowania, prowadzenia oraz zarządzania działalnością
handlową

Technik Spedytor
Nauczysz się:
• planowania i organizowania prac
związanych z przewozem ładunków
• prowadzenia dokumentacji związanej
z realizacją zadań transportowospedycyjnych
• prowadzenia rozliczeń z klientami oraz
kontrahentami krajowymi
i zagranicznymi
• wykonywania prac związanych
z monitorowaniem transportu

Z nami osiągniesz
swój cel!

Murarz-tynkarz, Operator obrabiarek skrawających, Mechanik
pojazdów samochodowych, Mechanik motocyklowy (Nowość)
• kształcenie uczniów odbywa się na wysokim poziomie
• posiadamy nowoczesny i profesjonalny sprzęt nieodbiegający
od wymaganych standardów poszczególnych branż
• zdobyta wiedza i umiejętności są wysoko oceniane przez pracodawców
zatrudniających naszych absolwentów

TRZYLETNIE SZKOŁY ZAWODOWE

dla młodocianych pracowników z praktyką w zakładach pracy

Kucharz, Sprzedawca, Mechanik pojazdów samochodowych,
Klasy Wielozawodowe
Kształcenie w klasach wielozawodowych daje możliwość wyboru jednego
z niżej wymienionych zawodów:
Elektromechanik pojazdów
samochodowych, Fryzjer,
Cukiernik, Murarz-tynkarz,
Elektryk, Monter sieci,
instalacji i urządzeń
sanitarnych, Stolarz,
Piekarz, Zdun,
Dekarz, Blacharz
samochodowy,
Ślusarz,
Wędliniarz,
Betoniarzzbrojarz,
Lakiernik,
Blacharz,
Kowal, Monter
zabudowy i robót
wykończeniowych
w budownictwie
i inne...

