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Technikum

5 lat kształcenia

Klasa Technik Pojazdów Samochodowych
/ Technik Mechatronik
Technik pojazdów samochodowych: daje kompleksową wiedzę
z zakresu motoryzacji, najnowszych technologii z dziedziny napraw,
diagnostyki i serwisowania pojazdów samochodowych. Po ukończeniu szkoły absolwent ma różnorodne możliwości zatrudnienia i prowadzenia własnej firmy (m.in. służby techniczne, firmy transportowe,
zakłady usługowo-naprawcze, stacje serwisowe, przedsiębiorstwa
produkcyjne).
W cyklu kształcenia bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B
Technik mechatronik: to zawód szerokoprofilowy obejmujący nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami, łączący w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Do
zadań zawodowych mechatronika należy: montowanie, wykonywanie
rozruchu, konserwacja i eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, tworzenie dokumentacji technicznej, programowanie
robotów przemysłowych i sterowników PLC, automatyzacja i obsługa
urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych, diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych sposobów
pomiarowych i technik komputerowych. Zdobyty zawód daje szerokie
możliwości zatrudnienia m.in. zakłady o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcyjnym, energetyka, energoelektronika,
przemysł medyczny, lotnictwo, żegluga.

Klasa Technik Informatyk / Technik Elektryk
Technik informatyk: kształcenie daje szeroką wiedzę i umiejętności
w obszarach programowania i projektowania baz danych, aplikacji
biurowych, grafiki komputerowej, systemów sieciowych i sieci informatycznych oraz tworzenia aplikacji mobilnych i gier komputerowych. Jest to uniwersalny zawód będący gwarancją zatrudnienia
w kraju i za granicą (m.in. wyspecjalizowane przedsiębiorstwa informatyczne, usługi w zakresie informatyzacji).
Technik elektryk: przygotuje Cię do zadań zawodowych związanych z wykonywaniem i uruchamianiem instalacji elektrycznej oraz
montowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych na
podstawie dokumentacji technicznej, a także wykonywaniem konserwacji oraz przeprowadzaniem obsługi instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Zawód stwarza wiele możliwości samorealizacji
i zatrudnienia m.in. firmy energetyczne, przemysł wytwórczy, usługi
projektowe i serwisowe, elektrownie, rozdzielnie, stacje radiowo-telewizyjne, kopalnie.
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Branżowa Szkoła I stopnia

3 lata kształcenia

Klasa Kierowca Mechanik / Elektromechanik
Pojazdów Samochodowych
Kierowca mechanik: zapozna się z zadaniami zawodowymi związanymi z prowadzeniem pojazdów samochodowych, wykonywaniem
prac związanych z przewozem drogowym rzeczy i ich dokumentowaniem, ocenianiem stanu technicznego i obsługą środków transportu drogowego.
To zawód polegający na bezpiecznym przewozie osób lub rzeczy, gwarantujący pracę w dużych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych.
Szkoła zapewnia praktyczną naukę zawodu w pracowniach szkolnych.
W cyklu kształcenia bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B
Elektromechanik pojazdów samochodowych: do zadań zawodowych należy m.in. obsługa, diagnozowanie oraz naprawa
mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych, układów elektrycznych i elektronicznych wyposażenia pojazdów samochodowych, w tym m.in. systemów sterowania silnikiem oraz
układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy, instalowanie i uruchamianie w samochodzie elektrycznych i elektronicznych urządzeń sterujących, zabezpieczających i sygnalizacyjnych. Szkoła
zapewnia praktyczną naukę zawodu w pracowniach szkolnych.
W cyklu kształcenia bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B

Klasa Wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia realizuje kształcenie zawodowe także
w zawodach: sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, stolarz, blacharz, blacharz samochodowy, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz,
monter sieci i instalacji sanitarnych, piekarz oraz innych w zależności
od zainteresowań (praktyczna nauka zawodu u pracodawcy).
Ukończenie szkoły (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie) umożliwia uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz pracę we wszystkich dziedzinach gospodarki.
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Sukcesy
szkoły
Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”; Odznaka
Honorowa „Zasłużony dla
MOSTOSTALU SŁUPCA”; Medal 60-lecia Szkolnego Związku Sportowego, listy gratulacyjne „Najlepsi z Najlepszych
w Rzemiośle 2014”, Certyfikat
Nowoczesnej Placówki Edukacyjnej, Srebrna Tarcza Perspektyw 2020 dla najlepszych
techników w Polsce.

Zajęcia
dodatkowe
i projekty

Szkoła umożliwia uczniom
udział w projektach:
• „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” –
projekty edukacyjne z zastosowaniem
komputera i Internetu,
• „Akademia kompetencji zawodowych
w Powiecie Słupeckim” – kursy zawodowe,
• „Zawodowcy otwarci na Europę” realizowanego w ramach Programu Erasmus+ dla zawodów technik informatyk
i technik pojazdów samochodowych.

Zajęcia dodatkowe:
Zajęcia sportowe, komputerowe, techniczne, artystyczne, językowe, wyrównawcze,
konsultacje maturalne, przygotowania do
egzaminów zawodowych, zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania, zajęcia
z doradztwa zawodowego, koło szkolne
Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz
koło szkolne Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich.
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