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Informacje o szkole
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie to dynamicznie rozwijająca się placówka oświatowa oferująca kształcenie w Technikum,
Zasadniczej Szkole Zawodowej, Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym, Uzupełniającym Technikum, Liceum Ogólnokształcącym po 8-klasowej Szkole Podstawowej (dla dorosłych) oraz
Szkole Policealnej.
Jako szkoła postawiliśmy na kształcenie zawodowe, ponieważ
w obecnych czasach na rynku liczą się przede wszystkim praktyka
i umiejętności. Swoją ofertę kierujemy zatem do młodych ludzi,
dla których ważne jest zdobycie zawodu oraz uzyskanie solidnego
wykształcenia opartego na doświadczeniu. Pragniemy umożliwić
naszym uczniom uzyskanie atrakcyjnego zawodu oraz wyposażyć
ich w szeroki zasób wiedzy, niezbędny do dalszego kształcenia.

Informacje o szkole

+
Sale lekcyjne wyposażone w laptopy
i projektory, tablice interaktywne,
szkolna platforma e-learningowa
umożliwiająca naukę w domu,
multimedialny kiosk - sekretariat,
umożliwiający sprawdzenie
informacji o zastępstwach, planie
lekcji i innych aktualnościach,
dziennik elektroniczny,
elektroniczny system
komunikacji z rodzicami
uczniów

Realizacja projektu „Na drodze do poznawania świata i kariery
+
zawodowej. Program rozwojowy Zespołu Szkół Technicznych
w Strzyżowie”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Spo+
Zawody i specjalności dołecznego, w zakresie którego szkoła oferuje swoim uczniom:
stosowane do potrzeb rynku
pracy i zainteresowań uczniów
Bezpłatne kursy zawodowe
>

Poniżej prezentujemy informacje o naszej szkole.

WOJERÓDZKI URZĄD
PRACY

Dodatkowe zajęcia edukacyjne
>
z zakresu matematyki, języków
obcych, przedsiębiorczości

Doradztwo zawodowe ukierun>
kowane na rozwój kariery zawodowej uczniów (Szkolny Ośrodek
Kariery)
Na drodze do poznania świata
i kariery zawodowej.
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Informacje o szkole

Informacje o szkole

+
Realizacja projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematy+
Możliwość wyboru przez ucznia języka obcego (angielskiego
czne”, w ramach którego uczniowie korzystają z dodatkowych
niemieckiego, rosyjskiego) na właściwym dla siebie poziomie
zajęć z matematyki
zaawansowania
Matematyka nie jest trudna - uwierz w siebie

Bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera
+

Czystość i porządek
+
+
Współpraca ze szkołami z innych krajów
europejskich w ramach projektów realizoMonitoring terenu szkoły
+
wanych w zakresie programu Comenius

System zamków elektronicznych
+

Możliwość korzystania przez uczniów z szafek na ubrania
+
i książki
+
Realizacja innowacji pedagogicznych oraz autorskich
programów nauczania

+
Różnorodne zajęcia pozalekcyjne
przedmiotowe i artystyczne - rozwijające
zdolności i zainteresowania uczniów,
wspomagające uczniów mających
trudności w nauce, przygotowujące do
egzaminów maturalnych i zawodowych
+
Możliwość udziału uczniów
w konkursach organizowanych
w szkole
+
Zajęcia sportowe prowadzone w hali
sportowej, na basenie, lodowisku
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Informacje o szkole

Informacje o szkole

+
Możliwość udziału uczniów w olimpiadach i konkursach
+
Świadczenia o charakterze socjalnym i motypozaszkolnych

wacyjnym (stypendia i zasiłki szkolne, stypendia
dla uczniów uzdolnionych, możliwość korzystania
+
Uroczystości i imprezy organizowane dla
z dożywiania)
młodzieży: wycieczki turystyczne, kuligi, dyskoteki, koncerty, wyjazdy do kina

+
Możliwość korzystania z zasobów biblioteki
szkolnej i Multimedialnego Centrum Informacji

+
Wycieczki dydaktyczne do zakładów
pracy, zajęcia w instytucjach rynku pracy
i rynku finansowego, zajęcia warsztatowe
+
Dobrze wyposażone szkolne Centrum
i wykłady w rzeszowskich i krakowskich
Kształcenia Praktycznego, w którym
uczelniach
uczniowie nabywają umiejętności obsługi
obrabiarek, frezarek sterowanych numerycznie oraz innych urządzeń w za+
Organizacja spotkań uczniów z wykłakresie nowoczesnych technologii
dowcami, przedstawicielami świata biznesu,
kultury, polityki, pracownikami organizacji
rynku pracy i instytucji finansowych
+
Pomoc w znalezieniu praktyki w wiodących przedsiębiorstwach rynku lokalnego
i regionalnego

+
Zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy
w zawodach technik pojazdów samochodowych,
technik mechanik oraz mechanik pojazdów samochodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej

+
Zdawalność egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego
na poziomie przewyższającym poziom osiągany w województwie
+
Współpraca szkoły ze Stowarzyszeniem „Dolina Lotnicza”
podkarpackim i kraju
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Kursy zawodowe

OFERTA

EDUKACYJNA

WOJERÓDZKI URZĄD
PRACY

TECHNIKUM
W Ramach projektu „Na drodze do poznawania świata
i kariery zawodowej. Program Rozwojowy Zespołu Szkół
Technicznych w Strzyżowie”, uczniowie ZST do końca
czerwca 2013 r. będą mogli brać udział w następujących
kursach zawodowych:

+
technik agrobiznesu
+
technik ekonomista
+
technik handlowiec
+
technik informatyk
+
technik pojazdów samochodowych
+
technik mechanik

!
przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
!
barman
+
zawody w cyklu 3-letnim
!
kelner
+
zawody w cyklu 2-letnim
!
księgowość w małej firmie
!
kosmetyczny
UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM
!
fryzjerski
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
!
spawanie MAG, TIG
!
magazynier z obsługą wózka widłowego
!
operator obrabiarek sterowanych numerycznie
UZUPEŁNIAJĄCE TECHNIKUM
!
kurs CAD, CAM, CNC
+
technik handlowiec
!
obsługa kasy fiskalnej
+
technik mechanik
Na drodze do poznania świata
i kariery zawodowej.

Udział w kursach jest BEZPŁATNY!

SZKOŁA POLICEALNA

+
technik ekonomista
+
technik handlowiec
+
technik informatyk
+
technik prac biurowych
10
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TECHNIKUM
Podbudowę programową technikum stanowi gimnazjum.
Nauka w technikum trwa 4 lata.
W Technikum prowadzone jest kształcenie ogólne, w którego
zakresie uczniowie przygotowywani są do egzaminu maturalnego
oraz kształcenie zawodowe, którego realizacja umożliwia uczniom
zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Po zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent otrzymuje świadectwo maturalne. Zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe gwarantuje uzyskanie tytułu technika w danym
zawodzie.
UczniowieTechnikum odbywają szkolenie praktyczne w wiodących
przedsiębiorstwach i instytucjach rynku regionalnego, a w zakresie przedmiotów mechanicznych także w szkolnym Centrum
Kształcenia Praktycznego.

Technik Ekonomista

Charakterystyka zawodu:
!
Prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej podmiotów
gospodarczych
!
Wykonywanie typowych prac biurowych
!
Prowadzenie prac związanych z badaniem rynku,
planowaniem i sprawozdawczością
!
Zajmowanie się zaopatrzeniem
i gospodarką materiałową
!
Prowadzenie polityki zatrudnienia
!
Sprzedaż produktów
!
Wykonywanie czynności związanych
z organizacją i przygotowywaniem
procesów zaopatrzenia, magazynowania, transportu

Przedmioty zawodowe:
!
Podstawy ekonomii
!
Prawo
!
Ekonomika
!
Rachunkowość
!
Pracownia ekonomiczna
!
Język obcy zawodowy
!
Specjalizacja

Możliwości zatrudnienia:
!
Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
!
Wszystkie stanowiska pracy w małych podmiotach
gospodarczych
!
Stanowiska związane z finansami i rachunkowością
!
Prowadzenie doradztwa biznesowego
!
Wykonywanie czynności typowych dla sekretarki
12
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Technik Handlowiec

Technik Agrobiznesu

Charakterystyka zawodu:
Charakterystyka zawodu:
!
Obsługa klienta
!
Zarządzanie małym przedsiębiorstwem
!
Wytwarzanie produktów rolniczych i spożywczych
!
Organizacja pracy w punktach sprzedaży
!
Prowadzenie działalności marketingowej w agrobiznesie
!
Prowadzenie księgowości małego
!
Prowadzenie prac związanych z badaniem rynku
podmiotu gospodarczego
!
Sprzedaż produktów
!
Prowadzenie działań marketingowych
!
Techniczna i finansowa obsługa pozarolniczej i rolniczej
!
Współpraca z kontrahentami
działalności gospodarczej
!
Gospodarowanie zapasami

Przedmioty zawodowe:
Przedmioty zawodowe:
!
Produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych
!
Podstawy ekonomii
!
Podstawy przetwórstwa spożywczego
!
Ekonomika handlu
!
Podstawy ekonomii
!
Statystyka
!
Elementy rachunkowości
!
Rachunkowość handlowa
!
Wybrane zagadnienia prawne
!
Marketing
!
Technika biurowa i komputerowa
!
Towaroznawstwo
!
Przepisy ruchu drogowego
!
Elementy prawa
!
Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
!
Pracownia informatyczno-handlowa
!
Ekonomika agrobiznesu
!
Język obcy zawodowy
!
Język obcy w agrobiznesie
!
Działalność przedsiębiorstwa handlowego
!
Marketing w agrobiznesie
!
Zarządzanie firmą
!
Przedsiębiorczość
Możliwości zatrudnienia:
!
Specjalizacja
!
Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa

!
Realizowanie funkcji handlowych w punktach sprzedaży
Możliwości zatrudnienia:

detalicznej

!
Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
!
Praca w agencjach reklamowych
!
Praca w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych
!
Prowadzenie księgowości małej firmy
!
Stanowiska związane z marketingiem i sprzedażą
!
Praca na średnim szczeblu zarządzania w hurtowniach,
!
Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
magazynach
!
Prowadzenie działalności rolniczej
14
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Technik Informatyk

Technik Pojazdów
Samochodowych

Charakterystyka zawodu:
!
Posługiwanie się systemami operacyjnymi
Charakterystyka zawodu:
!
Organizowanie procesów obsługi i naprawy pojazdów
!
Obsługa oprogramowania użytkowego
!
Dokonywanie oceny stanu technicznego. Naprawa pojazdów
!
Dobór konfiguracji sprzętu i oprogramowania
samochodowych i ich zespołów
!
Obsługa urządzeń peryferyjnych
!
Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą
(skanery, drukarki, plotery, kamery
pojazdów samochodowych
cyfrowe)
!
Sprzedaż pojazdów samochodowych
!
Praca w sieciach komputerowych
!
Projektowanie baz danych i ich
Przedmioty zawodowe:
oprogramowania
!
Podstawy konstrukcji maszyn
!
Programowanie
!
Przepisy ruchu drogowego
!
Bezpieczeństwo pracy
!
Silniki pojazdów samochodowych
Przedmioty zawodowe:
!
Podwozia i nadwozia pojazdów
!
Systemy operacyjne i sieci
samochodowych
komputerowe
!
Elektryczne
i elektroniczne
!
Oprogramowanie biurowe
wyposażenie pojazdów samochodowych
!
Programowanie strukturalne
!
Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych
i obiektowe
!
Pracownia elektrotechniki i elektroniki
!
Urządzenia techniki komputerowej
!
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
!
Multimedia i grafika komputerowa
!
Język obcy zawodowy
!
Język obcy zawodowy
!
Zajęcia praktyczne
!
Zajęcia specjalizujące
Możliwości zatrudnienia:
Możliwości zatrudnienia:
!
Praca w stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych
!
Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
!
Praca w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów
!
Praca w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją
!
Praca w przedsiębiorstwach transportu samochodowego
oprogramowania komputerowego
!
Zajmowanie stanowisk w przedsiębiorstwach zajmujących się
!
Administrowanie sieci komputerowych
likwidacją pojazdów samochodowych
!
Praca w instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów
!
Obsługa informatyczna dowolnego przedsiębiorstwa
samochodowych
!
Praca w sklepach komputerowych, punktach serwisowych
16
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Technik Mechanik

Zasadnicza
Szkoła Zawodowa

Charakterystyka zawodu:
!
Organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów
Podbudowę programową Zasadniczej Szkoły Zawodowej
wytwarzania maszyn i urządzeń
stanowi gimnazjum.
!
Instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych
wprowadzanych do eksploatacji
W szkole prowadzone jest kształcenie ogólne
!
Eksploatowanie maszyn i urządzeń
i zasadnicze zawodowe.
!
Projektowanie prostych obiektów
mechanicznych
Cykl kształcenia kończy się egzaminem
!
Sporządzanie dokumentacji
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe,
konstrukcyjnej
organizowanym w klasie programowo najwyższej.
Pozytywny wynik tego egzaminu
umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego.
Przedmioty zawodowe:
!
Podstawy konstrukcji maszyn
i urządzeń
!
Technologia mechaniczna
!
Układy sterowania i regulacji
!
Maszynoznawstwo
!
Eksploatacja maszyn i urządzeń
!
Pracownia techniczna
!
Bezpieczeństwo pracy, ochrona
W toku kształcenia w Zasadniczej
środowiska, zarządzanie jakością
Szkole Zawodowej uczeń nabywa
!
Zajęcia praktyczne
wiadomości i umiejętności niezbędne
!
Zajęcia specjalizacyjne
do zdania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe oraz
wykonywania zawodu lub prowadzenia
Możliwości zatrudnienia:
własnego przedsiębiorstwa.
!
Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
Absolwent ma możliwość
!
Praca w przemyśle maszynowym
kontynuowania nauki w liceum
!
Praca w budownictwie, transporcie,
lub technikum uzupełniającym.
rolnictwie

bry
o
d
o
t
oła
Ta szk ybór!
w
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Zasadnicza
Szkoła Zawodowa

Zasadnicza
Szkoła Zawodowa

Zawody w cyklu 3-letnim
!
Piekarz
!
Cukiernik
!
Rzeźnik-wędliniarz
!
Fryzjer
!
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
!
Mechanik pojazdów samochodowych
!
Elektromechanik pojazdów samochodowych
!
Blacharz samochodowy
!
Stolarz
!
Cieśla
!
Murarz
!
Dekarz
!
Elektromechanik
W Zasadniczej Szkole Zawodowej:
!
Elektryk
!
Monter-elektronik
!
Istnieje możliwość kształcenia w za!
Ślusarz
wodach, które nie zostały wykazane
!
Operator obrabiarek skrawających
na liście.Warunkiem jest pozyskanie
!
Tapicer
miejsca praktycznej nauki zawodu

Zawody w cyklu 2-letnim
!
W klasach wielozawodowych, kształcenie zawodowe reali!
Kucharz małej gastronomii
zowane jest w formie kursów organizowanych poza szkołą.
!
Sprzedawca
Koszty kursu ponosi szkoła. Rodzice pokrywają koszty zakwa!
Posadzkarz
terowania i dojazdu na kurs.
!
Betoniarz zbrojarz
!
Malarz tapeciarz
!
W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych przewiduje
!
Lakiernik
się zwrot połowy kosztów uzyskania prawa jazdy
!
Blacharz

20
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Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
i Uzupełniające Technikum
UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PO ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ
Podbudowę programową Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego stanowi Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W procesie
kształcenia uczniowie (słuchacze) uzyskują wiedzę w zakresie
przedmiotów ogólnokształcących. Przedmioty realizowane są
na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Absolwent Uzupełniającego Liceum uzyskuje wykształcenie średnie. Po zdaniu
egzaminu maturalnego, absolwent otrzymuje świadectwo maturalne. Nauka w Uzupełniającym Liceum trwa 2 lata. Nauka
odbywa się w trybie DZIENNYM i ZAOCZNYM. Ukończenie
Liceum Uzupełniającego umożliwia absolwentowi kontynuację
kształcenia w szkole policealnej lub wyższej.
Nauka jest BEZPŁATNA.

Liceum Ogólnokształcące
po 8-klasowej szkole podstawowej
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PO 8-KLASOWEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ (dla dorosłych)
Podbudowę programową liceum stanowi 8-klasowa Szkoła
Podstawowa. W procesie kształcenia słuchacze uzyskują wiedzę
w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. Przedmioty realizowane są na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Absolwent
Liceum uzyskuje wykształcenie średnie. Po zdaniu egzaminu
maturalnego, absolwent otrzymuje świadectwo maturalne.
Nauka w Liceum trwa 3 lata. Nauka odbywa się w trybie
ZAOCZNYM.
Ukończenie Liceum umożliwia absolwentowi kontynuację kształcenia w szkole policealnej lub wyższej.
Nauka jest BEZPŁATNA.

UZUPEŁNIAJĄCE TECHNIKUM
PO ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ
Podbudowę programową Uzupełniającego Technikum stanowi
Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Nauka trwa 3 lata. W Technikum
prowadzone jest kształcenie, w którego zakresie uczniowie przygotowywani są do egzaminu maturalnego oraz zawodowego.
Po zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent otrzymuje świadectwo maturalne. Zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe gwarantuje uzyskanie tytułu technika w danym zawodzie. Uczniowie Technikum odbywają szkolenie praktyczne
w wiodących przedsiębiorstwach i instytucjach rynku regionalnego, a w zakresie przedmiotów mechanicznych także w szkolnym Centrum Kształcenia Praktycznego.
W Uzupełniającym Technikum szkoła oferuje kształcenie w zawodach technik handlowiec i technik mechanik. Nauka odbywa się
w trybie DZIENNYM i ZAOCZNYM. Jest BEZPŁATNA.
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Zasady naboru

Szkoła Policealna
Podbudowę programową Szkoły Policealnej stanowi liceum
ogólnokształcące lub profilowane. Nauka w Szkole Policealnej
trwa 2 lata. W szkole prowadzone jest kształcenie zawodowe,
którego realizacja umożliwia słuchaczom zdanie egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zdanie tego egzaminu
gwarantuje uzyskanie tytułu technika w danym zawodzie.
Słuchacze Szkoły Policealnej odbywają szkolenie praktyczne
w wiodących przedsiębiorstwach i instytucjach rynku regionalnego. Nauka odbywa się w trybie DZIENNYM i ZAOCZ-NYM.
Jest BEZPŁATNA.

DLA TECHNIKUM
I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
REKRUTACJA
ELEKTRONICZNA

DLA POZOSTAŁYCH TYPÓW SZKÓŁ

Kształcenie
prowadzone jest w zawodach:
!
Technik ekonomista
REKRUTACJA
!
Technik handlowiec
PROWADZONA BĘDZIE
!
Technik informatyk
W FORMIE TRADYCYJNEJ
!
Technik prac biurowych

(Podanie składa się
w sekretariacie szkoły)

Szczegółowe informacje znajdują
się na stronie internetowej szkoły
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Zasady naboru
W zależności od zawodu w postępowaniu rekrutacyjnym
uwzględnia się następujące przedmioty:
• język polski, • język obcy, • matematykę, • informatykę,
• geografię, • fizykę i astronomię

Notatki

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

W Zasadniczej Szkole Zawodowej nauka
zawodu może odbywać się w zakładach
rzemieślniczych, zakładach gospodarki
uspołecznionej, czy u pracodawcy
spełniającego odpowiednie warunki
we wszystkich zawodach o dwuletnim
i trzyletnim cyklu kształcenia.

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Lista pracodawców, z którymi istnieje
możliwość podpisania umowy o praktyczną
naukę zawodu znajduje się na stronie
internetowej szkoły.

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Jeśli w dalszym ciągu nie jesteś
zdecydowany jaki zawód wybrać
zapraszamy do szkoły na rozmowę
z naszymi nauczycielami,
pedagogiem, dyrekcją.

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Ze swej strony zapewniamy wsparcie
na drodze do poznawania świata
i do kariery zawodowej.
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