GRUPA APLAUZ

SEKCJE SPORTOWE

BAZA SPORTOWA

GAZETKA SZKOLNA ELEMENCIK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I SPORTOWA SZKOŁY

GRUPA ANTRAKT

CZAS TRWANIA NAUKI: 3 LATA
KWALIFIKACJE:
•
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych
DODATKOWE KURSY
•
Prawo jazdy kategorii B - w ramach nauki
•
Kurs operatora wózków widłowych
•
Kurs spawania metodą MIG/MAG
PO SKOŃCZENIU SZKOŁY
Możesz znaleźć zatrudnienie w zakładach naprawy
i eksploatacji pojazdów samochodowych, w branży
samochodowej, przy sprzedaży samochodów lub części
samochodowych, lub możesz prowadzić własną działalność
gospodarczą w branży motoryzacyjnej np. naprawę
samochodów, wulkanizację, sklep motoryzacyjny itp.
WSPÓŁPRACA z SziK w Tyczynie

POTRZEBNEDOKUMENTYDO
WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ
1. Wniosek do wybranej szkoły - druk w
sekretariacie ZSzZ lub z Internetu.
2. 2 zdjęcia podpisane na odwrocie - wymiar:
30 mm x 42 mm.
3. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do
zawodu i szkoły - skierowanie w sekretariacie
szkoły.
4. Świadectwo ukończenia SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
5. Wyniki egzaminu po klasie ósmej.
6. Dokumentacja medyczna ucznia
..(dostarczana po przyjęciu do szkoły)
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r.

LICZNE STYPENDIA
.
.

POWIAT RZESZOWSKI

CZAS TRWANIA NAUKI : 3 LATA
KWALIFIKACJE:
•
Prowadzenie sprzedaży
PO SKOŃCZENIU SZKOŁY
Możesz pracować we
wszelkiego rodzaju punktach
sprzedaży detalicznej
i hurtowej, jak również w
innych miejscach sprzedaży
i akwizycji lub samodzielnie
prowadzić własny sklep lub
hurtownię.

Wyższą

Szkołą

PO SKOŃCZENIU TECHNIKUM
Możesz znaleźć zatrudnienie w serwisach naprawy sprzętu
komputerowego oraz jako np. administrator baz danych,
projektant stron internetowych, administrator sieci
komputerowych, grafik komputerowy, konsultant
wdrażający programy komputerowe lub podjąć studia na
wybranym kierunku.
WSPÓŁPRACA z WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą

TECHNIK LOGISTYK

SPRZEDAWCA

WSPÓŁPRACA
z
Państwową
Wschodnioeuropejską w Przemyślu

CZAS TRWANIA NAUKI: 5 LAT
INNOWACJA PEDAGOGICZNA:
Cyberprzestępczość wyzwaniem współczesnego świata
KWALIFIKACJE:
•
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,
urządzeń peryferyjnych i sieci
•
Programowanie, tworzenie i administrowanie
stronami internetowymi i bazami danych
DODATKOWE KURSY:
•
Kurs operatora wózków widłowych
•
Kurs kas fiskalnych
•
Informatyczne

CZAS TRWANIA NAUKI: 5 LAT
INNOWACJA PEDAGOGICZNA:
Obsługa ruchu turystycznego
KWALIFIKACJE:
•
Obsługa magazynów
•
Organizacja transportu
DODATKOWE KURSY:
•
Kurs operatora wózków widłowych
•
Kurs kas fiskalnych
•
Kurs małej księgowości
PO SKOŃCZENIU TECHNIKUM
Możesz znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach
produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowo –
usługowych, firmach transportowych i spedycyjnych
lub podjąć studia na wybranym kierunku.
WSPÓŁPRACA z Politechniką Rzeszowską

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

DODATKOWE KURSY:
•
Kurs operatora wózków widłowych
•
Kurs kas fiskalnych
•
Kurs małej księgowości
PO SKOŃCZENIU TECHNIKUM
Możesz znaleźć zatrudnienie jako sprzedawca,
przedstawiciel handlowy, dystrybutor, kierownik
działów sprzedaży,
prowadzić własną działalność
gospodarczą lub podjąć studia na wybranym kierunku.

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK HANDLOWIEC

CZAS TRWANIA NAUKI : 5 LAT
INNOWACJA PEDAGOGICZNA:
Nowoczesne technologie w produkcji kosmetyków
KWALIFIKACJE:
•
Prowadzenie sprzedaży
•
Prowadzenie działalności handlowej

CZAS TRWANIA NAUKI : 5 LAT
INNOWACJA PEDAGOGICZNA:
Mechatronika nowoczesnych pojazdów
samochodowych
KWALIFIKACJE:
•
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i
zespołów pojazdów samochodowych
•
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi
pojazdów samochodowych
DODATKOWE KURSY:
•
Prawo jazdy kategorii B - w ramach nauki
•
Podstawy programowania obrabiarek
sterownych numerycznie z wykorzystaniem
systemu ZERO-OSN
•
Kurs operatora wózków widłowych
PO SKOŃCZENIU TECHNIKUM
Możesz znaleźć zatrudnienie w salonach obsługi
i sprzedaży samochodów, warsztatach naprawczych
pojazdów samochodowych, stacjach diagnostyki
pojazdów, firmach przewozowych i kurierskich,
firmach
sprzedających
części
samochodowe
i materiały eksploatacyjne, firmach produkujących
różnego typu pojazdy lub podjąć studia na wybranym
kierunku.
WSPÓŁPRACA z Państwową Wyższą Szkołą
Wschodnioeuropejską w Przemyślu

