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Oferta edukacyjna 2015/16

Szkoła wiosną

ZAPRASZAMY DO HUBALA

Zapraszamy do lektury gazety. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy numer poświęcony
naszej szkole. Znajdziecie  tu szczegółowe informacje na temat kierunków kształcenia-
kwalifikacje w poszczególnych zawodach, przedmioty na poziomie rozszerzonym, języki
obce, przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne. Dowiecie się jaką pracę możecie
wykonywać po ukończeniu szkoły.
Jesteśmy szkołą z tradycjami ,która od 55-ciu lat kształci zawodowców na poziomie
technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Podejmujemy działania mające na celu
zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez naszych uczniów. Jest to możliwe dzięki
uczestnictwu szkoły w projektach unijnych. Dzięki nim uczniowie odbywają dodatkowe
praktyki w  serwisach samochodowych, zdobywają za darmo dodatkowe uprawnienia ,
biorą udział w wycieczkach edukacyjnych-Targi motoryzacyjne w Poznaniu, wycieczka do
fabryki Volkswagena w Polkowicach i stażach zagranicznych( w tym roku uczniowie
spędzili trzy tygodnie w Paryżu).Rozwijamy zdolności i zainteresowania uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych,zajęcia sportowe ,itp.
Mamy nadzieję, że lektura gazetki ułatwi wam podjęcie trudnej decyzji dotyczącej wyboru
szkoły.

CUDZE CHWALICIE
SWEGO NIE ZNACIE...
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Międzyszkony Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

                     
                    O SZKOLE

Nasze atuty

Karnawalowy Zawrót Głowy

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im .mjr .H. Dobrzańskiego kształci
zawodowców już od 55-ciu lat. Jesteśmy więc szkołą z tradycjami. Naszym
patronem jest major Henryk Dobrzański –pierwszy partyzant , człowiek
honoru ,dla którego dobro Ojczyzny było najważniejsze i której poświęcił swe
życie.Szkoła prowadzi kształcenie na poziomie technikum( w którym nauka
trwa 4 lata) zasadniczej szkoły zawodowej ( nauka trwa 3 lata) i policealnej
szkoły zawodowej dla dorosłych (zaoczna).Oprócz nauki zawodu w  szkole
można rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach,
zawodach sportowych, zajęciach tanecznych, dziennikarskich, konkursach,
kołach zainteresowań z poszczególnych przedmiotów. 
   W naszej szkole ciągle coś się dzieje (niedowiarków zapraszamy na
nasza stronę internetową www.zsz.bychawa.pl).Potwierdza to przyznanie
nam przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie  Certyfikatu
Szkoła  Innowacji 2015,który otrzymaliśmy już po raz drugi. 
  Dbamy o rozwój fizyczny uczniów. W tym roku szkolnym przystąpiliśmy
do programu W-F z klasą”, który ma na celu poprawę jakości zajęć
wychowania fizycznego,  zwiększenie zainteresowania sportem i
aktywnością fizyczną oraz promocją zdrowego stylu życia wśród młodzieży
i dorosłych. Cele te realizowane są poprzez  organizację zawodów
sportowych, cykl zajęć o zdrowym odżywianiu, prelekcje pielęgniarki jak też
cykliczny udział w akcji  Honorowego  Krwiodawstwa. 
Działania sprzyjające poprawie jakości zajęć mają też wymiar praktyczny.
Po wielu staraniach udało się wymienić parkiet w sali gimnastycznej. Dziś
unosi się w niej  już tylko zapach lakieru.
  Nasza szkoła od tego roku  jest uczestnikiem programu IT Szkoła.Jest to
internetowy, otwarty program przeduniwersyteckich studiów e-learningowych
w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-
komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponieważ, jak
często podkreślamy, nie sama nauką żyje uczeń - organizujemy rajdy
rowerowe, wyjazdy do kina itp. 
 Włączamy się w akcje pomocy innym organizując kiermasze, zbiórki.
Dbamy o tradycje i wartości – postać Patrona, udział w świętach,
uroczystościach patriotycznych. Stałym punktem w naszym szkolnym
kalendarzu   jest organizacja Międzyszkolnego Konkursy Recytatorskiego
Poezji  Patriotycznej, pokazu mody i fryzur Karnawałowy Zawrót Głowy.

Dzięki takim działaniom wielu uczniów odkryło swoje talenty.Okazało się ,że
potrafią recytować,mają zdolności plastyczne itp.
Szkoła posiada :
-nowoczesną bazę dydaktyczną:
- 3 nowoczesne pracownie komputerowe
- nowoczesne warsztaty szkolne
- tablice interaktywne
Przy szkole funkcjonuje:
- Ośrodek Egzaminacyjny
- Ośrodek szkolenia kierowców
- stołówka szkolna
- internat z dostępem do Internetu oraz salą komputerową
- biblioteka z centrum multimedialnym
- Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Dla uczniów organizowane są zajęcia ,wyjazdy i staże zagraniczne w
ramach projektów unijnych.
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TECHNIK INFORMATYK 
TO ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Technik informatyk to zawód atrakcyjny i bardzo poszukiwany na rynku
pracy. W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na administratorów sieci
komputerowych, administratorów baz danych oraz grafików. Absolwenci
technikum informatycznego znajdują zatrudnienie w takich działach
gospodarki jak: punkty serwisowe (montaż, modernizacja i naprawa
komputerów, odzyskiwanie danych), działy obsługi informatycznej każdej
firmy, obsługa i administrowanie sieci komputerowych, działy obsługi
graficznej wydawnictw, działy obsługi marketingowej firm, projektowanie i
administrowanie stron WWW, własna działalność gospodarcza w zakresie
usług informatycznych, sklepy komputerowe, dystrybucja sprzętu
komputerowego i oprogramowania. Program nauczania obejmuje dużą ilość
godzin pracy przy komputerze i dotyczy zagadnień związanych z budową,
obsługą i konfigurowaniem nowoczesnego sprzętu komputerowego. 
W klasie trzeciej uczniowie odbywają miesięczną praktykę zawodową 
w wybranych przez siebie firmach i instytucjach.
Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i
umiejętności w trzech obszarach branży informatycznej w ramach
kwalifikacji:
· E. 12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń
peryferyjnych,
· E. 13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie
sieciami,
· E. 14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz
administrowanie bazami. 
Uczeń, aby uzyskać tytuł technika musi zdać egzamin z tych trzech
kwalifikacji. Każdy z nich składa się z części pisemnej i praktycznej.
Pierwszy egzaminu uczniowie zdają w klasie III ,a ostatni w I semestrze
klasy IV. II semestr klasy IV to czas na skupienie się na egzaminie
maturalnym.
Tak ,jak w każdym technikum, uczniowie uczą się obowiązkowo dwóch
przedmiotów na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku jest to
matematyka i informatyka. Jeden z tych przedmiotów uczeń będzie musiał
zdawać na tym poziomie na egzaminie maturalnym. Przedmiotem
uzupełniającym jest historia i społeczeństwo. Nauczane języki obce to
j.angielski i język niemiecki(od podstaw).

Sala informatyczna

Pokaż kotku ,co masz w środku...

Zajęcia praktyczne

Wybierając naszą szkołę :
-weźmiesz udział w szkoleniach przygotowujących do zdobycia
dodatkowych certyfikatów CISCO, ECDL, IT SZKOŁA, 
-w ramach subskrypcji DreamSpark Premium otrzymasz możliwość
CAŁKOWICIE DARMOWEGO  pobierania i instalacji oryginalnych
systemów operacyjnych i oprogramowania firmy Microsoft na swoich
komputerach osobistych bez terminu ważności
-odbędziesz ciekawe praktyki zagraniczne ( ostatnio Francja – Paryż,
a w latach 2016-2017 Włochy – okolice Rzymu) oraz w
przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się tworzeniem i
wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub
prowadzących serwis sprzętu komputerowego (stanowiska
administratora, projektanta, programisty

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
systemy operacyjne,urządzenia techniki komputerowej,
sieci komputerowe,witryny i aplikacje internetowe
systemy baz danych
podstawy działalności gospodarczej
język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych,pracownia sieciowych
systemów operacyjnych,pracownia lokalnych sieci
komputerowych,pracownia baz danych, pracownia aplikacji internetowych.
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   TECHNIK TELEINFORMATYK      TECHNIK GAZOWNICTWA

Ach ta skrętka....

W przeciągu ostatnich kilkunastu lat doszło do  integracji dwóch,
do niedawna odrębnych, dziedzin nauk technicznych: telekomunikacji oraz
informatyki. Dziedziny te były prawie całkowicie odizolowane, gdyż
telekomunikacja zajmowała się  prawie wyłącznie transmisją mowy,
natomiast informatyka zajmowała się głównie teorią informacji oraz
technologiami komputerowymi. Jednak,  sytuacja ta ostatnio uległa zmianie,
w wyniku czego wyłoniła się pokaźna część wspólna łączącą obie te
dziedziny, mianowicie "teleinformatyka".
Technik teleinformatyk znajdzie zatrudnienie w firmach korzystających z
informacji w formie elektronicznej, montujących i sprzedających komputery,
systemy teleinformatyczne, firmach świadczących usługi teleinformatyczne,
na stanowisku administratora sieci komputerowych, firmach projektujących i
wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, a także
montujących oraz naprawiających telefony komórkowe.
Kwalifikacje:
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie
sieciami
E.15 Uruchamianie oraz utrzymywanie terminali i przyłączy
abonenckich
E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych
Uczniowie zdają egzaminy z kwalifikacji począwszy od klasy III. Pozytywne
zdanie trzech kwalifikacji w części pisemnej i praktycznej daje absolwentowi
tytuł technika teleinformatyka.
Przedmioty zawodowe:
elektrotechnika i elektronika,technologia elementów
teleinformatycznych,komputerowe wspomaganie projektowania
podstawy teleinformatyki,układy cyfrowe,przetwarzanie i obróbka
sygnałów,urządzenia techniki komputerowej,pracownia elektroniczna,
pracownia systemów komputerowych,pracownia sieci teleinformatycznych.

Przemysł gazowniczy w naszym kraju ma bogate tradycje, a w obecnym
czasie - ogromne możliwości rozwoju. Ma to związek z wciąż rosnącym
zapotrzebowaniem na energię, stąd szeroko zakrojone są poszukiwania
konwencjonalnych złóż gazu ziemnego oraz zaawansowane prace i
technologie, które maja ułatwić pozyskiwanie gazów z łupków.
Technik gazownictwa specjalizuje się w sieciach i instalacjach gazowych.
Jest przygotowany do ich eksploatacji a także ocenia ich stan techniczny,
przeprowadza przeglądy, naprawy, konserwacje i remonty. Rozdziela, zleca
i nadzoruje wykonywanie robót montażowych i ich odbiór. Prowadzi
dokumentację budowy. Opracowuje proste projekty instalacji gazowych.
W czasie nauki uczniowie zapoznają się między innymi z budową i
eksploatacją sieci i instalacji gazowych, paliwami gazowymi, stosowaniem
aparatury kontrolno-pomiarowej w gazownictwie, projektowaniem sieci i
instalacji gazowych, prawnymi i ekonomicznymi podstawami działalności
gospodarczej.
Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą pracować w zakładach
wytwarzających, przetwarzających i przesyłających paliwa gazowe, w
przedsiębiorstwach montażowych instalacji gazowych i grzewczych,
w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci
gazowych oraz ciepłowniczych, w jednostkach służb inwestycyjnych oraz
nadzoru budowlanego, w administracjach budynków mieszkalnych,
w zakładach rzemieślniczych, w biurach projektowych, również w ramach
własnej działalności gospodarczej.

W trakcie nauki: uzyskasz następujące kwalifikacje:

*organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
(B.23)
* organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji
gazowych (B.24)

torun.miasto.plZSZ XXX
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TECHNIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

Zawód kształcący specjalistów z dziedziny naprawy i eksploatacji  pojazdów
samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło  także
zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z
zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych.
Pojazdów, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi
technologiami. Technikum pojazdów samochodowych, dzięki nowemu
programowi nauczania nadąża za postępem technicznym w tym zakresie i 
pozwala na wykształcenie fachowców poszukiwanych przez pracodawców.
  Absolwent ma szansę zatrudnienia w salonach obsługi i sprzedaży
samochodów, zakładach produkcyjnych i naprawczych, stacjach kontroli
pojazdów, salonach sprzedaży, przedsiębiorstwach transportu
samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami
samochodowymi i ich częściami, przedsiębiorstwach zajmujących się
likwidacją pojazdów samochodowych, instytucjach zajmujących się
ewidencją pojazdów oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi,
przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.
  Uczniowie mają przez cztery dni w tygodniu zajęcia lekcyjne i jeden dzień
zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych. Oprócz tego odbywają w
klasie trzeciej miesięczną praktykę zawodową, w wybranych przez siebie
zakładach mechanicznych, naprawczych lub serwisach samochodowych.
W tym zawodzie uczeń zdobywa trzy kwalifikacje zawodowe:
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów
samochodowych 
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych
układów pojazdów samochodowych 
M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów
samochodowych 
Uczniowie zdają egzaminy z kwalifikacji począwszy od klasy III.Pozytywne 
zdanie trzech kwalifikacji w części pisemnej i praktycznej daje absolwentowi
tytuł technika pojazdów samochodowych .Absolwenci, którzy zdadzą 
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymują EUROPASS -
Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.
Suplement jest wydawany bezpłatnie przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne w języku polskim oraz również w wersji angielskiej.
Europass stwarza możliwości nauki i pracy w Europie, zwiększa szanse na
rynku pracy.

Językiem wiodącym jest język angielski Drugim  językiem jest język
niemiecki .Przedmioty na poziomie rozszerzonym to :matematyka, fizyka
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym :
Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym
Podstawy konstrukcji maszyn
Silniki pojazdów samochodowych
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych
Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania
pojazdami
Organizacja przedsiębiorstwa samochodowego
Język obcy w przedsiębiorstwie samochodowym

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
Diagnozowanie zespołów pojazdów samochodowych
Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych
Organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych
Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

Praktyki Praktyki

Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie,
konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i
mechanizmów. Zakres prac jakie może wykonywać absolwent technikum w
zawodzie mechanika jest więc olbrzymi. Współczesny technik mechanik
powinien: znać narzędzia kontroli jakości z wykorzystaniem nowoczesnych
urządzeń pomiarowych i diagnostycznych. umieć projektować proste
elementy mechaniczne z zastosowaniem programów komputerowych, mieć
wiedzę na temat technologicznego przygotowania produkcji, posiadać
umiejętność instalacji i obsługi współczesnych urządzeń mechanicznych.
W klasie trzeciej uczniowie odbywają miesięczną praktykę zawodową w
wybranych przez siebie zakładach naprawczych, serwisach
samochodowych.
 W tym zawodzie uczeń zdobywa 2 kwalifikacje :
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.19 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

          
TECHNIK MECHANIK
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Główka treningowa

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Pozytywne zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w
części pisemnej i praktycznej i ukończenie szkoły to warunek otrzymania
tytułu technika mechanika.Uczniowie otrzymują EUROPASS - Suplement
do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Jest  on wydawany
bezpłatnie przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w języku polskim oraz,
na życzenie posiadacza dyplomu, również w wersji angielskiej. Europass
stwarza możliwości nauki i pracy w Europie, zwiększa szanse na rynku
pracy. Uczniowie uczą się obowiązkowo dwóch przedmiotów na poziomie
rozszerzonym, w tym zawodzie jest to matematyka, fizyka oraz dwóch
języków obcych: j.angielskiego i j.niemieckiego (od podstaw).
Typowe miejsca pracy dla technika mechanika: mechanik maszyn i
urządzeń przemysłowych,mechanik pojazdów samochodowych,ślusarz,
tokarz,operator obrabiarek, frezer, technolog.
Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci mogą studiować.

Wykonuje zabiegi fryzjerskie, za pomocą różnorodnych narzędzi, z
wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.
Fryzjer dba również o wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia,
przybory i materiały, śledzi mody i techniki fryzjerskiej, stosuje nowoczesne
aparaty i środków fryzjersko-kosmetycznych, korzysta z technik
komputerowych. W zawodzie niezbędne są spostrzegawczość i podzielność
uwagi, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, wrażliwość
estetyczna, precyzja i poczucie odpowiedzialności w pracy, dobra kondycja
fizyczna , sprawność manualna. 
Uczniowie uczą się dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym- chemii
i języka angielskiego.
Języki obce to: j. angielski i język niemiecki (od podstaw).
Kwalifikacje w tym zawodzie to :
A.19 Wykonywanie usług fryzjerskich 
A.23 Wykonywanie projektów fryzur  
Praktycznej nauki zawodu uczennice  uczą  się w nowoczesnej,
przypominającej prawdziwy salon fryzjerski, szkolnej pracowni fryzjerskiej.
Podczas zajęć teoretycznych zgłębiają   m.in. technologię fryzjerstwa,
stylizację fryzur oraz podstawy psychologii, jak również poznają podstawy
działalności usługowej, co pomoże im w przyszłości poprowadzić własne
zakłady fryzjerskie.W klasie trzeciej uczniowie tego kierunku zdają pierwszy
egzamin z kwalifikacji. Pozytywne zdanie egzaminów pisemnych i
praktycznych z obu kwalifikacji i ukończenie szkoły jest warunkiem
otrzymania tytułu technik usług fryzjerskich.Uczniowie otrzymują
EUROPASS - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje
Zawodowe w języku polskim i angielskim. Stwarza  on możliwości nauki i
pracy w Europie, zwiększa szanse na rynku pracy
  Absolwenci technikum fryzjerskiego będą mogli kontynuować naukę na
wyższych uczelniach, m.in. na kierunku kosmetologia, gdzie jedną ze
specjalizacji jest wizaż i stylizacja. 

Fryzura eleganckaFryzura elegancka

Pracownia fryzjerska
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Wycieczka do Polkowic

        ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Uczniom, którzy uważają ,że cztery lata to za długi czas by siedzieć w
szkolnej ławce , chcą jak najszybciej usamodzielnić się , wiedzą co chcą
robić w życiu proponujemy naukę w zasadniczej szkole zawodowej. W
dzisiejszych czasach zawodówka to nie obciach ,ale możliwość zarabiania
konkretnych pieniędzy .Absolwent szkoły zawodowej ,który jest dobry w
swoim fachu szybko znajdzie pracę .Dzisiaj pracownicy wykwalifikowani
zarabiają więcej niż absolwenci niejednej uczelni. Taka sytuacja będzie się
utrzymywała ponieważ , jak już słyszymy w Polsce zaczyna już brakować
fachowców. Proponujemy naukę w zawodach:
Mechanik pojazdów samochodowych - wykonuje m.in. prace
konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych i ich zespołów,
kontroluje stan techniczny zespołów i układów oraz reguluje i sprawdza
działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych, na
uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych.
Przeprowadza weryfikację zużytych części i zespołów, dorabia i dopasowuje
części nieznormalizowane. Organizuje oraz utrzymuje w czystości
stanowisko pracy, przy uwzględnieniu zasad racjonalnej organizacji pracy,
przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej. Uczniowie mają przez trzy dni w
tygodniu zajęcia lekcyjne i dwa dni zajęć praktycznych na warsztatach
szkolnych. W trakcie nauki uczniowie zdają egzamin potwierdzający
kwalifikacje zawodowe(pisemny i praktyczny) z kwalifikacji M.18.
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów
samochodowych.
Elektromechanik pojazdów samochodowych - zajmuje się w
szczególności wykrywaniem i usuwaniem usterek obwodów elektrycznych i
elektronicznych pojazdów. W trakcie nauki uczniowie zdają egzamin
potwierdzający kwalifikacje zawodowe z kwalifikacji M.12. Diagnozowanie
oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów
samochodowych
Fryzjer potrafi wykonywać wszystkie zabiegi począwszy od odżywiania
włosów i masażu skóry głowy, przez strzyżenie i koloryzowanie, kończąc na
modelowaniu i utrwalaniu fryzury. Korzysta przy tym z wiedzy w zakresie
technologii i materiałów fryzjerskich. W trakcie nauki uczniowie zdają
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z kwalifikacji  A.19.
Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.
Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej, którzy uzupełnią kwalifikacje
przewidziane dla danego zawodu na poziomie technikum oraz uzyskają
wykształcenie średnie mogą otrzymać tytuł technika.

Nasza szkoła dba o rozwój uczniów biorąc udział, już od kilku lat, w
projektach unijnych,  dzięki którym młodzież zdobywa dodatkowe
kwalifikacje, uczestniczy w branżowych  wycieczkach edukacyjnych, ma
możliwość  odbycia dodatkowych praktyk i staży zagranicznych. W tym
roku szkolnym realizowane były dwa projekty.
''Szkoły dobrych umiejętności''. W projekcie realizowane były działania:
zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki, języka polskiego,
j.angielskiego, j. niemieckiego, laboratorium ECDL (komputerowe prawo
jazdy),dodatkowe zajęcia specjalistyczne –szkolne pracownie
diagnostyczne, dodatkowe zajęcia specjalistyczne - kurs spawalniczy
metodą TIG, zajęcia pracowni procesów cyfrowych (tworzenie i modyfikacja
grafiki komputerowej), współpraca szkół z pracodawcami – praktyki
zawodowe w przedsiębiorstwach w Lublinie(serwis Skody i
Forda),doradztwo zawodowe, oprócz tego uczniowie brali udział w
wycieczkach min. na Międzynarodowe Targi  Motoryzacyjne w Poznaniu, do
fabryki Volkswagena w Polkowicach.
Projekt "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i
szkolących zawodowo". W ramach projektu uczniowie klas
informatycznych i fryzjerskich spędzili trzy tygodnie ( za darmo) w stolicy
Francji. Zdobyli  nowe umiejętności, zwiedzali, poznali ciekawych ludzi,
sprawdzili swoje umiejętności językowe i siebie w nowej sytuacji. Na rok
szkolny 2015/2016 planowane są staże zagraniczne we Włoszech. 

Staż zawodowy w Paryżu

              
           PROJEKTY UNIJNE
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