Przed Tobą już niedługo podjęcie jednej z ważniejszych
decyzji w życiu - wskazanie szkoły ponadgimnazjalnej, która stanie się
początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej.
Może dzisiaj słowo „kariera zawodowa” brzmi jeszcze dość poważnie
i obco, ale pamiętaj, że już za trzy lub cztery lata stanie się ona po
prostu faktem.
Planowanie przyszłości zawodowej to zadanie odpowiedzialne,
ale i niezwykle ciekawe. Pozwala zobaczyć siebie w różnych
wariantach przyszłości, uwalnia marzenia, a wyobraźni nadaje kształt
rzeczywistości.
Istotne jest zatem, żeby Twoja wiedza dotycząca propozycji
kształcenia po ukończeniu gimnazjum była naprawdę bogata. Musisz
mieć jak najwięcej informacji, które pozwolą Ci na wybór świadomy,
zgodny z Twoimi zainteresowaniami, dający szeroką perspektywę
kontynuowania nauki lub znalezienia atrakcyjnej pracy.
Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebie wsparcia wiedzy z tego
zakresu, przedstawiamy kompendium wiadomości o zielonogórskich
szkołach technicznych Przewodnik – szkolnictwo zawodowe w Zielonej
Górze.
W dzisiejszych czasach szkolnictwo zawodowe stwarza szerokie
możliwości rozwoju zainteresowań i pasji, oferuje doskonałe warunki
kształcenia, umożliwia zdobycie zawodu, który w życiu dorosłym
zapewni stabilizację finansową i pozycję społeczną.
Decydując się na szkołę zawodową, możesz liczyć na
nowoczesne oraz świetnie wyposażone gabinety i laboratoria,
doskonałą kadrę pedagogiczną, atrakcyjne miejsca praktyk, również za
granicą, pozwalające sprawdzić realnie swoje umiejętności.
Zachęcamy zatem do zapoznania się z Przewodnikiem – szkolnictwo
zawodowe w Zielonej Górze i głównymi atutami zielonogórskich szkół
zawodowych.
Pamiętaj, że do Ciebie należy ostateczna decyzja – zrób
wszystko, żeby okazała się ona naprawdę trafna - tylko wtedy zapewnisz
sobie sukces zawodowy.
Doradcy zawodowi
Środowiskowego Centrum Doradztwa Zawodowego
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Gimnazjalisto!

Dlaczego warto wybrać szkołę z zawodem?
• Zdobędziesz konkretny zawód - pracodawcy poszukują fachowców!
• Szybciej zyskasz niezależność!
• Nauka w technikum trwa 4 lata.
• Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata.
• Połączysz wiedzę teoretyczną z praktyczną - w trakcie praktycznej nauki
zawodu nawiążesz kontakt z pracodawcą.
• Będziesz zdawał egzaminy z kwalifikacji w trakcie nauki.
• Po każdej zdanej kwalifikacji otrzymasz świadectwo, które umożliwi Ci
zdobycie pracy już w czasie wakacji.
• Jeśli wybierzesz technikum, będziesz uczył się przedmiotów ogólnych,
takich samych jak w liceum ogólnokształcącym, dzięki czemu przygotujesz
się do matury i studiów wyższych.
• Jeśli wybierzesz branżową szkołę I stopnia, będziesz mógł kontynuować
naukę w branżowej szkole II stopnia, dającej możliwość przystąpienia do
egzaminów maturalnych.
• Nauczysz się języka obcego zawodowego.
• Przygotujesz się do założenia i prowadzenia własnej firmy zgodnie ze
zdobytymi kwalifikacjami.
• Posiadane przez Ciebie świadectwa kwalifikacyjne oraz dyplom
potwierdzą Twoje umiejętności i otworzą Ci drzwi do zatrudnienia w kraju
i za granicą.
Jeżeli masz problem z wyborem szkoły i określeniem swoich predyspozycji,
odwiedź szkolnych doradców zawodowych w Środowiskowym Centrum
Doradztwa Zawodowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze.
Proponujemy indywidualne konsultacje w zakresie autodiagnozy preferencji
zawodowych i zainteresowań, zajęcia warsztatowe, grupowe dla uczniów
i rodziców.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Szkolni doradcy zawodowi
Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Długa 5,
Tel. 684544565, 684544566
sala 304a, 309.
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„Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra
– projekty realizowane poza formułą ZIT”
Wybór szkoły zawodowej to nie tylko możliwość zdobycia atrakcyjnego
zawodu, ale także szansa na sukcesywne poszerzanie pożądanych na rynku
pracy kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych.
Wychodząc naprzeciw zmieniającym się okolicznościom społecznogospodarczym oraz stale wzrastającym wymaganiom pracodawców wobec
absolwentów szkół zawodowych, zielonogórskie technika i szkoły branżowe
przystąpiły do realizacji projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
Celem tego 6-letniego projektu, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020 jest przede wszystkim poprawa jakości kształcenia zawodowego
w mieście Zielona Góra poprzez dostosowanie oferty szkół do faktycznych
potrzeb rynku pracy w regionie oraz doskonalenie zawodowe uczniów
i nauczycieli w obrębie wybranej przez nich ścieżki kształcenia zawodowego.
W ramach działań edukacyjnych ukierunkowanych na podnoszenie
wiedzy oraz kompetencji młodzieży przewiduje się możliwość skorzystania
z następujących form doskonalenia zawodowego:
1. bezpłatnych kursów i szkoleń – ponad 90 kursów wchodzących w zakres różnych ścieżek kształcenia zawodowego, w tym m.in.:
 kurs prawa jazdy kat. B;
 kurs „Operator wózka widłowego”;
 kurs „Rezydent biura podróży”;
 kurs „Animator czasu wolnego”;
 kurs „Organizacja imprez”;
 kurs „Autoprezentacja i występy publiczne”;
 kurs „Obsługa kasy fiskalnej”;
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 kurs „Kasjer walutowy”;
 kurs „Wizaż i stylizacja”;
 kurs rysunku.
2. płatnych staży i praktyk zawodowych – ukierunkowanych na praktyczne przygotowanie młodzieży do wykonywania pracy w określonym zawodzie oraz na zwiększenie ich szans na otrzymanie zatrudnienia po ukończonym cyklu kształcenia.
Program płatnych staży i praktyk to:
 150 h pracy na rzecz wybranego przez ucznia pracodawcy;
 miesięczne stypendium w wysokości 1 500 PLN;
 dyplom ukończenia stażu/praktyki, zawierający opinię pracodawcy nt.
poczynionych przez ucznia postępów.

Projekt zapewnia również kompleksowe wsparcie doradców
zawodowych, czyli przygotowanie młodzieży nie tylko do samodzielnego oraz
świadomego planowania swojej przyszłości zawodowej, ale także zachęcanie jej
do odkrywania możliwości, jakie stwarza kształcenie na poziomie zawodowym.
Wsparcie doradców zawodowych obejmuje takie działania jak:
 konsultacje indywidualne;
 poradnictwo grupowe;
 diagnostykę predyspozycji i zainteresowań zawodowych;
 wsparcie w przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania;
 organizację targów edukacyjno-zawodowych;
 organizację konkursów zawodoznawczych.
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Beneficjenci Projektu zostają również objęci dodatkowymi zajęciami
edukacyjnymi – cyklem zajęć odbywających się na Uniwersytecie
Zielonogórskim oraz w Parku Naukowo-Technologicznym, których celem jest
zapoznanie młodzieży z najświeższymi nowinkami ze świata nowoczesnych
technologii.

Więcej informacji na temat projektu:
Daria Lisiecka – Powiatowy Konsultant ds. Doradztwa Zawodowego
Powiatowe Centrum Doradztwa Zawodowego
ul. Długa 5, 65-401 Zielona Góra
e-mail: pcdz@zsek.zgora.pl
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Zespół Szkół Budowlanych
im. T. Kościuszki

Adres:
Telefon:

ul. Botaniczna 50, 65-392 Zielona Góra
(68) 451 39 51 Fax: (68) 451 39 50

e-mail:

budowlankazg@gmail.com

Strona www:

www.budowlanka.zgora.pl
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Kierunki kształcenia-kwalifikacje
•

technik budownictwa
» K.1 montaż konstrukcji budowlanych.
» K.2 organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.
» K.3 sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji
przetargowej.

•

technik budownictwa wodnego
» K.1 wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych.
» K.2 organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz
budową urządzeń wodnych.

•

technik geodeta o specjalności pomiary geodezyjne
» K.1 wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz
opracowywanie wyników pomiarów.
»  K.2 obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych.
» K.3 wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem  
i gospodarką nieruchomościami.

•

technik architektury krajobrazu
» K.1 projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów  
architektury krajobrazu.
»  K.2 organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

•

technik budowy dróg
»  K.1 wykonywanie robót drogowych.
» K.2 organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg  
i obiektów mostowych.
» K.3 sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji
przetargowej.

•

technik organizacji reklamy
»  K.1 sprzedaż produktów i usług reklamowych.
» K.2 organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.
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•

technik inżynierii sanitarnej
» K.1 wykonywanie robót związanych z budową, montażem
i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.
»   K.2 organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją
sieci oraz instalacji sanitarnych

Szkoła prowadzi również kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia
•

monter budownictwa wodnego
»  K.1 wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych

•

ogrodnik
»  K.1  zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?
Hasłem przewodnim Zespołu Szkół Budowlanych są słowa: „Kształtujemy
myśl techniczną”. Realizujemy je, nauczając wielu przedmiotów zawodowych.                  
Od września 2014 r. możemy pochwalić się warsztatami do nauki przedmiotów
zawodowych, w których uczniowie będą kształtować swoje umiejętności
w zakresie wybranego przez siebie kierunku.
Oferta edukacyjna skierowana jest do młodzieży z aspiracjami, chcącej
się uczyć. Zespół Szkół Budowlanych cieszy się dużym zainteresowaniem o miejsca w szkole konkurują uczniowie z bardzo dobrymi wynikami egzaminów
gimnazjalnych. Stawiamy na jakość i wysoki poziom nauczania.
Atutem Zespołu Szkół Budowlanych jest to, że kształci on młodzież                       
w kierunkach, w które inwestuje Unia Europejska. Placówka kładzie nacisk na
połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, wprowadzając kilkutygodniowe
praktyki zawodowe w firmach województwa lubuskiego współpracujących
z nią od lat. Poza tym uczniowie często biorą udział w wycieczkach
dydaktycznych (obserwacja budowy obiektów mieszkalnych i usługowych,
dróg i mostów, terenów zielonych), które wzbogacają ich dotychczasową
wiedzę i pozwalają zgłębiać tajniki wybranego zawodu. Współpracujemy
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z uczelniami wyższymi – Uniwersytetem Zielonogórskim, Państwową Wyższą
Szkołą Zawodową w Sulechowie oraz firmą Ziel-Bruk (objęła ona patronatem
klasy o profilu drogownictwo). Uczniowie Budowlanki uczestniczą  w zajęciach
przez nie organizowanych, przyglądają się procesom technologicznym, poznają
uniwersyteckie laboratoria i hale produkcyjne.

			

Sukcesy uczniów

Od wielu lat Budowlanka znajduje się w rankingu „Rzeczpospolitej”
i „Perspektyw” wśród najlepszych techników w Polsce. W tym roku była na
1. miejscu w województwie lubuskim i 8. w Polsce! Jest to najlepsza szkoła
kształcąca w kierunkach budowlanych w Polsce! Rokrocznie osiąga również
jedne z najwyższych w kraju wyniki z egzaminów zawodowych.
Świetnie przygotowana kadra nauczycielska Zespołu Szkół Budowlanych
umożliwia uczniom zdobycie gruntownej wiedzy, zapewniającej zdanie
egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Po
zakończeniu edukacji uczniowie   uzyskują   tytuł technika. Zdawalność matur
i egzaminu zawodowego jest na bardzo wysokim poziomie (w ostatnich
latach najwyższa w Zielonej Górze!). Absolwenci naszej szkoły mają więc duże
możliwości kontynuowania nauki na różnych kierunkach studiów.
Młodzież Zespołu Szkół Budowlanych ma do wyboru bardzo szeroki zakres
zajęć pozalekcyjnych, służących rozwojowi własnych pasji, zainteresowań oraz
poszerzaniu umiejętności.
Nasi uczniowie zdobyli najwyższe lokaty na szczeblu ogólnopolskim                    
w następujących olimpiadach i konkursach:
- Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,
- Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej,
- Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości,
- Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
- Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
- Olimpiada Budowlana,
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- Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie,
- Olimpiada „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”,
- Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej,
- Olimpiada Artystyczna,
- Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna,
- Ogólnopolskie Zawody Architektury Krajobrazu „Ogród i Ty”,
- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny,
- Ogólnopolski Konkurs „Eko-Planeta”,
- Lubuski Konkurs Matematyczny,
- Lubuski Młodzieżowy Festiwal Piosenki,
- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej,
- Diecezjalny Konkurs Papieski „Młodzież w nauczaniu Jana Pawła II”.

Wielu wychowanków Budowlanki było laureatami wyżej wymienionych
olimpiad, otrzymując w nagrodę indeksy na wymarzone kierunki studiów.
Przed rokiem Zespół Szkół Budowlanych podpisał umowę    o współpracę
z firmą Ziel-Bruk, znanym producentem materiałów budowlanych. W jej ramach
szkoła uzyska wiele profitów. Firma udostępni uczniom najnowsze technologie,
a także wyposaży nasze pracownie w różne materiały. Zapewni również liczne
szkolenia, a także sfinansuje coroczne stypendium dla najlepszego ucznia pionu
drogownictwa. Nasi uczniowie będą mogli wyjeżdżać do siedziby Ziel-Bruku, by
na miejscu przyglądać się nowym trendom technologicznym i wzbogacać swój
warsztat pracy, nie tylko teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej.
Uczniowie naszej szkoły mogą także rozwijać się artystycznie dzięki
licznym kołom zainteresowań poświęconych różnym dziadzinom kultury.
Taką możliwość realizacji rozmaitych pasji daje prężnie działający Samorząd
Uczniowski. Aktywnie działa również szkolny wolontariat, promujący rozmaite
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akcje społeczne i charytatywne. Atutem i dumą szkoły jest także prężnie
działająca Młodzieżowa Orkiestra Dęta, istniejąca od ponad 50 lat.

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych biorą także udział w licznych
zawodach sportowych i zajmują wysokie lokaty na szczeblu miejskim,
wojewódzkim   i ogólnopolskim. Do ostatnich sukcesów szkoły należą chociażby
wysokie miejsca w Turnieju Unihokeja, w skoku wzwyż i pchnięciu kulą,
w sztafetowych biegach przełajowych, siatkówce dziewcząt, i wielu innych.
Szkole przyznano następujące wyróżnienia i certyfikaty: „Szkoła
z Klasą”, „Szkoła Zaangażowana Społecznie”, status słuchaczy Młodzieżowego
Uniwersytetu Zielonogórskiego, „Szkoła Współpracy”, „WF z klasą”, „Razem
mamy siłę – stop dyskryminacji!”, Przyjaciel Fundacji „Dr Clown”.
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Zespół Szkół Budowlanych w obiektywie
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Zespół Szkół Elektronicznych
i Samochodowych

Adres:
Telefon:
e-mail:
Strona www:

ul. Staszica 2, 65-218 Zielona Góra
(68) 452 51 00-01 Fax: (68) 452 51 02
sekretariat@zseis.zgora.pl
www.zseis.zgora.pl

Zespół Szkół Elektronicznych
i Samochodowych

Kierunki kształcenia – kwalifikacje
•

technik informatyk
» K.1  montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń
peryferyjnych i sieci.
» K.2  programowanie, tworzenie i administrowanie stronami
internetowymi i bazami danych.

•

technik elektronik
» K.1 montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.
» K.2 eksploatacja urządzeń elektronicznych.

•

technik mechatronik
» K.1 montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów
mechatronicznych.
» K.2 eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów
mechatronicznych.

•

technik pojazdów samochodowych
» K.1 obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
» K.2 diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów
samochodowych.
» K.3 organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów
samochodowych.

•

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
» K.1 montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
» K.2 eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

•

technik energetyk
» K.1 eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania
energii cieplnej.
» K.2 eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania
energii elektrycznej.

•

technik chłodnictwa i klimatyzacji
» K.1 montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji
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chłodniczych.
» K.2 montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji
klimatyzacyjnych.

Szkoła prowadzi również kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia
•

mechanik pojazdów samochodowych
» K.1 diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów
samochodowych.

•

elektromechanik pojazdów samochodowych
» K.1 obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

•

elektronik
»K.1 montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.

•

mechanik motocyklowy
» K.1 diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów
motocyklowych.

•

mechatronik
» K.1  montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów
mechatronicznych.

•

kierowca mechanik
» K.1 eksploatacja środków transportu drogowego.

		

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?

- nie musisz płacić za korepetycje – szkoła oferuje zajęcia konsultacyjne, zajęcia
wyrównawcze, dodatkowe;
- możesz trenować   siatkówkę, koszykówkę, tenisa stołowego, piłkę nożną,
badmintona, lekkoatletykę, sporty walki, korzystać z siłowni, mamy silną
drużynę szachową;
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- posiadamy kompleks boisk sportowych, siłownię, salę tenisa stołowego, salę
gimnastyczną.
- prowadzimy różne koła zainteresowań, m.in. koło przyjaciół Linuxa,
programowania obiektowego, programowania PLC, programowania
mikrokontrolerów;
- posiadamy klasę patronacką SECO/CLASS, klasę patronacką GEDIA;
- współpracujemy z wieloma pracodawcami województwa lubuskiego,
organizujemy praktyki zawodowe i staże wakacyjne;
- uczestniczymy w  wielu konkursach dla młodzieży, olimpiadach, wycieczkach
dydaktycznych do pracodawców;
- we współpracy z pracodawcami organizujemy darmowe szkolenia i kursy
uzupełniające w ramach zawodu;
- posiadamy specjalistyczne pracownie: obrabiarek sterowanych numerycznie,
urządzeń i systemów mechatronicznych, programowania PLC, samochodowe,
elektrotechniki i elektroniki, napędów elektrycznych, urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej;
- dysponujemy 11 pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu
w oparciu o system operacyjny Windows, Linux;
-  w ramach zajęć prowadzimy naukę programowania CAD, grafiki komputerowej;
-  w ramach Projektu Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego oferujemy uczniom
szereg darmowych kursów takich jak prawo jazdy kategorii B i kategorii B+E,
uprawnienia elektryczne do 1kV, kursy spawania gazowego, elektrycznego,
obsługi wózków widłowych, kursy programowania CNC, kursy wysokościowe,
grafiki komputerowej, lakiernika samochodowego;
  - w ramach Projektu Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego oferujemy płatne
staże wakacyjne u pracodawców;
- osiągamy sukcesy nie tylko zawodowe  - zdawalność egzaminów zawodowych
powyżej średniej w kraju, zdawalność matury prawie na 100% (w 2017r. 95%);
- współpracujemy z Urzędem Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcją
Pracy, Agencjami Pośrednictwa Pracy, Urzędem Pracy; mamy szkolnego
doradcę zawodowego;
- korzystamy z dziennika elektronicznego, prowadzimy gazetkę szkolną;
- kształcimy w szkole policealnej i prowadzimy kursy kwalifikacyjne;
Zespół Szkół Elektronicznych
i Samochodowych

- uczestniczymy w akcjach charytatywnych i wolontariacie;
- od wielu lat honorowo oddajemy krew;
- w szkole funkcjonuje koło teatralne – współpracujemy z Teatrem Lubuskim,
organizujemy warsztaty dziennikarskie;

						

Sukcesy uczniów

- uczniowie naszej szkoły uczestniczą w międzynarodowych konkursach np.
„The European Astro Pi Challenge”;
- uczeń naszej szkoły został zwycięzcą Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
Kosmicznej w Sieradzu;
- na Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2017 uczniowie naszej
szkoły zostali finalistami w kategorii U - usprawnienie softwarowo-techniczne;
- nasz uczeń jest dwukrotnym wicemistrzem Polski kierowców kartingowych;
- nasz uczeń zdobył III miejsce   i tytuł finalisty etapu rejonowego XXVI
Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK;
-  w Mistrzostwach  Miasta Szkół Ponadgimnazjalnych w badmintonie dziewcząt
reprezentacja ZSEiS zdobyła srebrne medale;
- w Mistrzostwach Miasta Szkół Ponadgimnazjalnych w unihokeju chłopców
reprezentacja ZSEiS w zajęła trzecie miejsce;
- reprezentacja uczniów naszej Szkoły obroniła tytuł mistrza Miasta Zielonej
Góry w szachach w kategorii szkół ponadgimnazjalnych;
- w IX TURNIEJU KUMITE KARATE KYOKUSHIN w Jastrzębiu Zdrój uczeń ZSEiS
w kategorii -70kg JUNIOR zdobył złoty medal;
- w XIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie, w którym
startowało 30 szkół ponadgimnazjalnych z naszego województwa nasi
uczniowie zdobyli II miejsce w kategorii ilości oddanej krwi.

Zespół Szkół Elektronicznych
i Samochodowych

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
w obiektywie

Zespół Szkół Elektronicznych
i Samochodowych
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Zespół Szkół Ekonomicznych

Adres:
Telefon:
e-mail:
Strona www:

ul. Długa 5, 65-401 Zielona Góra
(68) 454 45 50 Fax: (68) 454 45 54
ekonomik@zsek.zgora.pl
www.zsek.zgora.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych

Kierunki kształcenia-kwalifikacje
•

technik ekonomista – innowacje: nowoczesna bankowość, prawo
w ekonomii, innowacyjna gospodarka – e-biznes
» K.1 planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
» K.2 prowadzenie rachunkowości.

•

technik handlowiec – innowacje: przedstawiciel handlowy, e-handel
» K.1 prowadzenie sprzedaży.
» K.2 prowadzenie działalności handlowej.

•

technik hotelarstwa – innowacje: manager obiektu Wellness&SPA,
manager gastronomii
» K.1 planowanie i realizacja usług w recepcji.
» K.2 obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

•

technik obsługi turystycznej – innowacja: pilotaż wycieczek
i przewodnictwo turystyczne
» K.1 planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych.
» K.2 prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług  
turystycznych.

•

technik logistyk – innowacja: logistyka służb mundurowych
» K.1 obsługa magazynów.
» K.2 organizacja transportu.

•

technik spedytor – innowacja: obsługa celna i graniczna
» K.1 organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Szkoła prowadzi również kształcenie w  Branżowej Szkole I Stopnia
•

magazynier-logistyk
»K.1 obsługa magazynów.

Zespół Szkół Ekonomicznych

•

krawiec
»K.1 projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

•

sprzedawca
»K.1 prowadzenie sprzedaży.

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?
Dysponujemy nowoczesnymi salami lekcyjnymi i pracowniami,
wyposażonymi w sprzęt najnowszej technologii z profesjonalnym
oprogramowaniem.
Posiadamy firmę symulacyjną „Kuźnia Biznesu”, symulacyjne biuro podróży
„Sueno Travel”, salę z aneksem pokojowym czterogwiazdkowego hotelu,
pracownię logistyczno-spedycyjną.
Współpracujemy z uczelniami wyższymi - Uniwersytetem Zielonogórskim
i jego filiami zamiejscowymi, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, Wyższą
Szkołą Bankową we Wrocławiu.
Od wielu lat szkoła pozyskuje środki unijne i realizuje szereg projektów,
umożliwiających naszym uczniom zdobycie nowych umiejętności  i kwalifikacji
zawodowych, takich jak prawo jazdy, uprawnienia operatora wózka widłowego,
kasjera walutowego, obsługa kasy fiskalnej, czy też  animatora czasu wolnego.
Projekty partnerskie realizowane w naszej placówce umożliwiają   poznanie
państw europejskich, zwiększają umiejętności językowe uczniów, sprzyjają
nawiązaniu międzynarodowych przyjaźni z młodzieżą między  innymi z Niemiec,
Turcji, Hiszpanii.
W celu podnoszenia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, szkoła
ściśle współpracuje ze środowiskiem biznesu. Placówka ma podpisane umowy
i porozumienia o partnerstwie merytorycznym z Raben Polska, ND Polska,
Ruben Hotel, Biuro Podróży Exodus, czy Sinersio Polska Sp. z o.o. Efektem
tej kooperacji są   wizyty studyjne uczniów w przedsiębiorstwach, szkolenia
i wykłady  prowadzone przez przedstawicieli firm oraz inne elementy wsparcia
merytorycznego.
Nasi uczniowie realizują praktyki zawodowe nie tylko u lokalnych  pracodawców,
ale w całym kraju oraz za granicą (m.in. w Niemczech, Grecji, na promach
żeglugi morskiej).
Zespół Szkół Ekonomicznych

Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje w wielu kołach zainteresowań, np.:
• Koło Logistyczne „Logikos”,
• Koło Turystyczne „Turyści”,
• Akademia Gastronomii, Hotelarstwa i Turystyki,
• Firmy Szkolne Biuromik i Artis,
• Koła teatralne, taneczne, literackie oraz wolontariatu.
Aktywnie działamy na rzecz środowiska lokalnego, organizując i zapraszając do
współpracy instytucje zielonogórskie.
W ramach tej współpracy organizujemy m.in.:
•

Koncerty międzypokoleniowe z udziałem Stowarzyszenia Pionierów
Zielonej Góry.

•

Warsztaty naukowo-literackie we współpracy z WiMBP.

•

Spektakle teatralne w Lubuskim Teatrze z udziałem dzieci  z Fundacji
Aktywnej Rehabilitacji oraz seniorów ze Stowarzyszenia   Pionierów
Zielonej Góry.

•

Spotkania potomków Powstańców Wielkopolskich w ramach
współpracy z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

•

Pokazy mody w zielonogórskiej Palmiarni.

•

Kolejne edycje Poloneza Maturzystów na zielonogórskiej Starówce.

W szkole działa Środowiskowe Centrum Doradztwa Zawodowego,  
dzięki któremu młodzi ludzie   mogą zaplanować swoją dalszą drogę edukacyjnozawodową  i nauczyć się poruszania po rynku pracy.

Sukcesy uczniów
W rankingu techników wydawnictwa „Perspektywy”
dwukrotnie - w 2017 r. i 2018 r. zostaliśmy odznaczeni „Złotą Tarczą”,
co oznacza, że jesteśmy jednym z najlepszych techników w Polsce!
Zespół Szkół Ekonomicznych

Uczniowie Ekonomika zdobywają tytuły finalistów i laureatów w licznych
konkursach i olimpiadach przedmiotowych, do których należą m.in:
• Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich,
• Olimpiada Wiedzy o Bankach,
• Olimpiada Wiedzy o Turystyce,
• Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
• Olimpiada Logistyczna,
• Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
• Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej.
Po XXIX edycjach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej szkoła zajmuje II miejsce
w kraju pod względem liczby laureatów i finalistów!

				

Osiągnięcia sportowe:

Corocznie uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki w zawodach  
sportowych, m.in. w unihokeju, tenisie stołowym, koszykówce, piłce nożnej,
lekkiej atletyce, siatkówce, badmintonie. Oto czołowe lokaty w roku szkolnym
2016/2017:
• II miejsce w Mistrzostwach Miasta Zielona  Góra w Tenisie Stołowym
dziewcząt.
• II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Miasta  Zielona Góra
w Badmintonie dziewcząt.
• II miejsce w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży w Tenisie Stołowym
dziewcząt.
• III miejsce w Mistrzostwach Miasta Zielona Góra w Koszykówce  
dziewcząt.
• IV miejsce w Mistrzostwach Miasta Zielona Góra w Piłce Nożnej
chłopców.
Uczeń szkoły Michał Niemiero zdobył w 2016 r.
brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów w Kickboxingu!
Zespół Szkół Ekonomicznych

Wyróżnienia przyznane szkole:
• Puchar Ministra Członka Rady Ministrów Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Mariusza Błaszczaka za szczególne osiągnięcia   szkoły w XX
Edycjach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
• Certyfikat - „Szkoła jak przyjaciel” przyznany przez Gazetę Lubuską
w uznaniu za tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków rozwoju uczniów.
• Certyfikat - Szkoła Przedsiębiorczości przyznany przez   Fundację
Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Ministerstwo Edukacji  Narodowej.
• Certyfikat - „Szkoła z klasą” przyznany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
i Gazetę Wyborczą.
• Certyfikat - „Szkoła bez przemocy” przyznany przez Media  Regionalne.
• Srebrna odznaka programu: „Młoda krew ratuje życie”.
• wielokrotne   Wyróżnienia w Samorządowym Konkursie „Ośmiu
Wspaniałych”.

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Ekonomicznych w obiektywie
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Zespół Szkół i Placówek
Kształcenia Zawodowego

Adres:
Telefon:
e-mail:
Strona www:

ul. Botaniczna 58, 65-039 Zielona Góra
(68) 451 38 88 Fax: (68) 451 38 90
(68) 451 38 80
zgzsipkz@wp.pl
www.zsipkz.zgora.pl

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia
Zawodowego

Kierunki kształcenia-kwalifikacje
•

technik grafiki i poligrafii cyfrowej
» K.1 przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania.
» K.2 wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.  
» K.3 drukowanie cyfrowe.

•

technik fotografii i multimediów
» K.1 rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.
» K.2 realizacja projektów multimedialnych.

•

technik żywienia i usług gastronomicznych
» K.1 sporządzanie potraw i napojów.
» K.2 organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

•

technik usług fryzjerskich
» K.1 wykonywanie zabiegów fryzjerskich.
» K.2 projektowanie fryzur.

•

technik przemysłu mody- klasa pod patronatem Ewy Minge- światowej
sławy projektantki mody
» K.1 projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.
» K.2 organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.

•

technik agrobiznesu z innowacją pedagogiczną eko-żywność  i winiarstwo
» K.1 prowadzenie produkcji rolniczej.
» K.2 organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

•

technik realizacji nagrań i nagłośnień
» K.1 realizacja nagrań.
» K.2 realizacja nagłośnień.
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia
Zawodowego

Szkoła prowadzi również kształcenie  w Branżowej Szkole I Stopnia
• fryzjer
• blacharz samochodowy
• piekarz
• kucharz
• sprzedawca
• cukiernik
• drukarz
• elektromechanik
• elektromechanik pojazdów samochodowych
• elektryk
• kamieniarz
• krawiec
• kowal
• lakiernik
• mechanik – monter maszyn i urządzeń
• mechanik precyzyjny
• monter elektronik
• monter mechatronik
• monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
• murarz –tynkarz
• ogrodnik
• operator obrabiarek skrawających
• rolnik
• wędliniarz
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia
Zawodowego

• stolarz
• ślusarz
• tapicer
• zdun
• złotnik-jubiler
• zegarmistrz
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• monter izolacji budowlanych
• kuśnierz
• mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
• mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
• mechanik pojazdów samochodowych
• monter instalacji gazowych
• monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
• monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
• monter konstrukcji budowlanych
• optyk-mechanik
• operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
• operator maszyn i urządzeń metalurgicznych
• operator maszyn i urządzeń odlewniczych

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?
Posiadamy bogatą bazę dydaktyczną, nowoczesne pracownie.
Lokalizacja zapewnia optymalne warunki bezpieczeństwa - jest bezpośrednie
połączenie PKS i PKP.
Zajęcia lekcyjne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną
kadrę pedagogiczną wykorzystującą nowoczesny sprzęt audiowizualny.
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia
Zawodowego

Absolwent szkoły przygotowany jest do pracy w zakładzie otwartym, cateringu,  
samozatrudnieniu oraz do dalszego kształcenia.
Realizujemy projekty,
Są to między innymi:

finansowane

ze

środków

Unii

Europejskiej.

• Winiarstwo i gastronomia w Zielonej Górze – tradycja i nowoczesność.
• Dobre Praktyki w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Zielonej Górze (przygotowanie i obróbka materiału do publikacji;
przygotowanie i obróbka zdjęć i filmów).
• Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne (makijaż permanentny, zdobienie
paznokci, przygotowanie przyjęć okolicznościowych, wizaż, stylizacja
fryzur, pielęgnacja włosów, tworzenie i obsługa sklepów internetowych,
obróbka zdjęć i filmów).
• Zajęcia dydaktyczno-wyrównaczne (j. polski, matematyka, j. angielski,  
j. niemiecki).
• „Innowacyjne specjalizacje w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia  
Zawodowego w Zielonej Górze”.
Prowadzimy następujące koła zainteresowań: Szkolny Klub Sportowy,
Koło Informatyczne, Klub Europejczyka, Koło Gastronomiczne, Klub Kabaretowy.
Nasi uczniowie odbywają dodatkowe praktyki zawodowe w ramach
kształcenia zawodowego w Hiszpanii, Niemczech i na Sycylii.
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego wdrożył
i stosuje system zarządzania jakością ISO 29990:2010 w zakresie kształcenia
i doskonalenia zawodowego.
Szkoła jest organizatorem takich imprez jak:
• Turnieju Mistrzostwa Zawodowego Uczniów Szkół Zawodowych  
Województwa Lubuskiego dawniej Turniej Lubuskiego Trójmiasta,
którego celem jest wyłonienie najlepszych uczniów w zawodach: kucharz,
kelner, barman, fryzjer, kosmetyczka spośród reprezentantów szkół  
z województwa lubuskiego (corocznie od 2005 r.).
• Konkursów i pokazów fryzjersko-kosmetycznych oraz gastronomicznych
z udziałem adeptów ww. zawodów z Polski i Niemiec.
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia
Zawodowego

• Międzygimnazjalnego Turnieju Matematycznego MAT-TUR
(organizowany corocznie od 2009 r.).
• Mistrzostw Miasta Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Strong Man”
(corocznie od 2004 r.).
• Warsztatów specjalistycznych, wieczorów poetyckich i kabaretowych.

					

Osiągnięcia szkoły:

• Certyfikat Wiarygodna Szkoła, Certyfikat Szkoła bez Nienawiści,
• I miejsce w Wojewódzkim konkursie „Widzisz, Nie zgadzaj się ,Reaguj”,
• III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim,
• Szczególne Wyróżnienie Jury w VI Wojewódzkim Konkursie
Astronomicznym.
Wyniki egzaminów zewnętrznych:
• technik usług fryzjerskich 95%,
• technik usług kosmetycznych 100%,
• technik cyfrowych procesów graficznych 100%,
• cukiernik 100%,
• elektryk 100%,
• stolarz 100%,
• fryzjer 99%.

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia
Zawodowego

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia
Zawodowego w obiektywie
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Zespół Szkół Technicznych

Adres:
Telefon:
e-mail:
Strona www:

ul. Wrocławska 65 a, 65-218 Zielona Góra
(68) 320 84 09 Fax: (68) 320 84 09
sekretariat_zst@wp.pl
www.mojaszkola.pl

Zespół Szkół Technicznych

Kierunki kształcenia-kwalifikacje
•

technik mechanik
» K.1 użytkowanie obrabiarek numerycznych.
» K.2 organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn
i urządzeń.

•

technik logistyk z innowacją wojskową
» K.1 obsługa magazynów.
» K.2  organizacja transportu.

•

technik elektryk
» K.1 montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn
i urządzeń elektrycznych.
» K.2 eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

•

technik gazownictwa z innowacją strażacką
» K.1 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci
gazowych.
» K.2 organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją  
instalacji gazowych.

•

technik geolog z innowacją geoturystyczną
» K.1 wykonywanie prac geologicznych.

•

technik automatyk
» K.1 montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
» K.2 przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji
automatyki przemysłowej.

Szkoła prowadzi również kształcenie w Branżowej Szkole I stopnia
•

mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
» K.1  montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń
precyzyjnych.

Zespół Szkół Technicznych

•

elektryk
» K.1 montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn
i urządzeń elektrycznych.

•

operator obrabiarek skrawających
» K.1 użytkowanie obrabiarek numerycznych.

		

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?

Zespół  Szkół   Technicznych im. Mikołaja Kopernika ma do  zaproponowania jedną z ciekawszych ofert na edukacyjnym rynku zielonogórskim,
która zainteresuje młodego człowieka. Placówka ta ma spore doświadczenie
w przygotowaniu młodych ludzi do zdobycia wykształcenia ogólnego
i osiągnięcia określonych kwalifikacji zawodowych. Uczeń w toku swojej edukacji ma szansę rozwijać znajomość języka niemieckiego i angielskiego. Nauczyciele w ZST dbają o to aby przygotować młodzież do aktywności europejskiej,
by wzmacniać ich kompetencje interkulturowe, wychowując przyszłych obywateli otwartych na europejskie wyzwania.
Wybierając czteroletnie technikum w Zespole Szkół Technicznych
masz pewność, że po jego ukończeniu będziesz miał dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe. Ta szkoła zapewnia dobre przygotowanie do wyższych
studiów technicznych. Zatem decydując się na wybór tego typu szkoły ponadgimnazjalnej, wybierzesz zawód i jednocześnie zdobywasz wykształcenie
średnie, którego ukoronowaniem jest matura. Polecamy ten typ szkoły, jeśli
marzysz o tym, by zdobyć zawód i móc szukać pracy, bądź by mając konkretny
zawód, myśleć o studiach. Absolwent technikum, który decyduje się na studia
wyższe związane tematycznie z wybranym dotychczas zawodem, ma solidne
przygotowanie do określonego kierunku na studiach wyższych. Dobry zawód
jest dzisiaj w cenie. Absolwent technikum może szukać pracy w wyuczonym
zawodzie, zdobywać kwalifikacje zawodowe także w szkole policealnej (wybierając inny zawód), jeśli np. nie zdał matury czy też nie chce podejmować studiów wyższych. Może też łączyć je ze studiami. Możliwości dalszego rozwoju po
ukończeniu technikum jest kilka. Wybór zależy od absolwenta, od jego potrzeb
i możliwości.
Zespół Szkół Technicznych

Wybierając Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych,
pamiętaj o tym, że jej ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Polecamy ten typ szkoły, jeśli jesteś
zainteresowany szybkim zdobyciem konkretnego zawodu i chcesz szybko
podjąć pracę. Wybierając branżową szkołę I stopnia, możesz spodziewać się
dużej liczby godzin zajęć praktycznych, które służą przede wszystkim nabywaniu
kompetencji zawodowych potrzebnych w wybranym zawodzie. Wybór tego
typu szkoły to świetne przygotowanie do tego, by w przyszłości pracować
i dalej się uczyć. Ukończenie tego typu szkoły nie przekreśla też szansy na bycie
w przyszłości studentem!
W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja
Kopernika mają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień
przypisanych do kierunków kształcenia w zawodach:
technik mechanik – „Spawanie gazowe” i „Spawanie MAG”;
technik logistyk – „Operator wózków widłowych”;
Technik elektryk – „Uprawnienia energetyczne do 1 kV”
technik gazownictwa – „Uprawnienia gazownicze E i D dla konserwatorów
urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu do 5 kPa (wewnątrz budynków)”
i „Spawanie gazowe”;
technik logistyk, Technik mechanik, Technik gazownictwa, Technik geolog –
„Prawo jazdy kat. B”.
Zespół Szkół Technicznych w Zielonej Górze jest szkołą, w której uczeń
nie jest anonimowy. W szkole promuje się nowatorstwo, inwencję twórczą
zarówno u uczniów jak i u nauczycieli pracujących w ZST. Jesteśmy nastawieni
na sukces naszych uczniów. Dbamy o to aby każdy z nich był dobry w swojej
dziedzinie.

Egzaminy kwalifikacji zawodowych odbywają się w naszej szkole,
gdyż posiadamy status ośrodka egzaminacyjnego.

Zespół Szkół Technicznych

Zespół Szkół Technicznych w obiektywie

Zespół Szkół Technicznych
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Zespół Szkół Zawodowych PBO

Adres:
Telefon:
e-mail:
Strona www:

Zespół Szkół Zawodowych PBO

ul. Botaniczna 77, 65-392 Zielona Góra
(68) 323 88 04 Fax: (68) 323 88 01
sekretariat@list.pl, zszpbo@zg.home.pl
www.zszpbo.zgora.pl

55 lat doświadczenia w kształceniu zawodowym!
			
•

Kierunki kształcenia-kwalifikacje

technik budownictwa
» K.1 wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjnobudowlanych.
» K.2 organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie
kosztorysów.

•

technik inżynierii sanitarnej
» K.1 wykonywanie robót związanych z budową, montażem
i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.
» K.2 organizacja robót związanych z budową, montażem
i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

•

technik renowacji elementów architektury
» K.1 wykonywanie i renowacja detali architektonicznych.
» K.2 prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

•

technik ochrony środowiska
» K.1 ocena stanu środowiska.
» K.2 planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.

•

technik handlowiec
» K.1 prowadzenie sprzedaży.
» K.2 prowadzenie działalności handlowej.

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Szkoła prowadzi również kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia
•

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
» K.1 wykonywanie robót montażowych, okładzinowych
i wykończeniowych.

•

murarz-tynkarz
» K.1 wykonywanie robót murarsko- tynkarskich.

•

monter sieci i instalacji sanitarnych
» K.1 wykonywanie robót związanych z budową, montażem  
i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych.

•

mechanik pojazdów samochodowych
» K.1 diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów
samochodowych.

•

operator maszyn i urządzeń odlewniczych
» K.1 użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych.

•

operator obrabiarek skrawających
» K.1 użytkowanie obrabiarek skrawających.

•

ślusarz
» K.1 wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

•

betoniarz-zbrojarz
» K.1 wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

•

cieśla
» K.1 wykonywanie robót ciesielskich.

•

dekarz
» K.1 wykonywanie robót dekarskich.

•

monter konstrukcji budowlanych
» K.1 montaż konstrukcji budowlanych.

•

kierowca mechanik
» K.1 eksploatacja środków transportu drogowego.

Zespół Szkół Zawodowych PBO

•

sprzedawca
» K.1 prowadzenie sprzedaży.

•

stolarz
» K.1 wytwarzanie wyrobów stolarskich.

		

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?

Prowadzimy dualny system kształcenia (połączenie teorii i praktyki)
i posiadamy własne Centrum Kształcenia Praktycznego. Wszystkie   praktyki
odbywają się u pracodawców m.in. w: Lumel S.A.,  Gobi Transport Sp. z o.o.
S.K.A, PBO Sp. z o.o., MZK, ANNEBERG TRANSPOL INT. SP. Z O.O.
Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej oraz branżowej szkoły
I stopnia zatrudniani są u pracodawców jako młodociani pracownicy (uczą się
i zarabiają). Pracodawcy oferują dodatkowe premie finansowe dla uczniów
wyróżniających się na praktykach.
Zapraszamy do rozwijającej się klasy patronackiej firmy „Lumel” S.A.
Kształcimy w najbardziej poszukiwanych obecnie zawodach na rynku: operator
obrabiarek skrawających oraz ślusarz. „Lumel”   gwarantuje bardzo dobre
praktyki, dodatki finansowe, a w przyszłości pracę w rozwijającej się firmie.
W szkole uczniowie mają do dyspozycji 6 pracowni komputerowych
z dostępem do Internetu, w których rozwijają swoje umiejętności budowlane,
mechaniczne  i  językowe.
Przedmioty zawodowe prowadzone są w programach: AutoCad, Norma Pro.
Posiadamy w szkole znakomitą pracownię mechaniki samochodowej.
Gwarantujemy konsultacje ze wszystkich przedmiotów mające na celu  
rozwijanie wiedzy i umiejętności u uczniów. Zapewniamy dodatkowe zajęcia
przygotowujące do egzaminu zawodowego i maturalnego.
Oferujemy uczniom dodatkowe zdobycie   kwalifikacji zawodowych
m.in. kursy  na operatorów koparki, ładowarki, itp.
Organizujemy corocznie konferencję zawodoznawczą: „Szkoła
branżowa - szkoła niezawodna” oraz   festiwal „Pomocna Dłoń”. Dwukrotnie
zorganizowaliśmy także wystawę  “Centrum Nauki Kopernik”.
Zespół Szkół Zawodowych PBO

Realizujemy   program rozwijania umiejętności budowlanych wśród
gimnazjalistów „Branżowo-kolorowo” mający na celu zainteresowanie uczniów
gimnazjów  malowaniem, tapetowaniem, itp. poprzez włącznie ich w remonty
sal w ich szkołach.
Prowadzimy monitorowanie zanieczyszczeń rzeki „Pustelnik” – projekt
„Zaadoptuj rzekę”. Zapraszamy do prężnie działającego Szkolnego Koło PCK –
realizacja projektów WORD Zielona Góra pt.  „Świeć przykładem i odblaskiem”,  
„W drogę ruszam z głową” oraz kółek sportowych – tenis stołowy, siłownia,
piłka  nożna, siatkowa itd. I artystycznych – scrapbooking, decoupage itp.
Mamy dziennik elektroniczny oraz bogato wyposażoną bibliotekę szkolną.
Oferujemy opiekę szkolnej pielęgniarki i stomatologa.

Szkoła posiada internat i stołówkę szkolną.
Realizujemy projekty unijne wspierające kształcenie zawodowe
uczniów. W ramach projektu oferujemy uczniom kursy: prawa jazdy,
glazurnika, brukarza, malarza itp. Uczniowie mają możliwość odbycia
płatnych staży zawodowych u pracodawców.

Sukcesy
• posiadamy certyfikat „Szkoła z klasą”,
• bardzo wysokie wyniki z praktycznej części egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej,
• wysokie lokaty uczniów w konkursach zawodowych: „Złota Kielnia”;
„Magiczna Kielnia”,
• laureaci mikołajkowego konkursu z wiedzy o Programie Operacyjnym
Infrastruktura i Środowisko,
• wyróżnienie dla uczniów Marszałka Województwa w kategorii  
artystycznej (2014), stypendium Prezydenta Miasta Zielona Góra twórcze  
i artystyczne w dziedzinie muzyki (2013r.) oraz inne stypendia naukowe;
• czołowe miejsca w Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu
Życia PCK,
• nagroda za najlepszą wystawę w konkursie galerii szkolnych
Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zielonogórskiego Ośrodka Kultury za działalność szkolnej Galerii
„Pakamera”  - 2013r., 2015r., 2017r.,
• I miejsce w skoku w dal w Mistrzostwach Miasta w Lekkoatletyce 2013r.,
• I miejsce w Mistrzostwach Ziem Zachodnich w Kickboxingu Juniorów 2013r.,
• I miejsce w Miejskich Indywidualnych Biegach Przełajowych - 2013r.,
• I miejsce w biegu na 800m w Mistrzostwach Miasta w Lekkoatletyce  2013r., 2014r.,
• III miejsce w Mistrzostwach Uczniów Strongmenów 2016r.,
• II miejsce na 110m przez płotki w Mistrzostwach Miasta
w Lekkoatletyce 2014r.,
• III miejsce w Miejskim Turnieju Piłki Nożnej  2017r.

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zespół Szkół Zawodowych PBO w obiektywie

Zespół Szkół Zawodowych
PBO
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Lubuska Akademia Rzemiosła

Adres:
Telefon:
e-mail:
Strona www:

ul. Reja 9, 65-076 Zielona Góra
(68) 327 24 61 Fax: (68) 327 17 33
biuro@izba.zgora.pl
www.izba.zgora.pl

Kierunki kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia:
1. betoniarz-zbrojarz
2. blacharz
3. blacharz izolacji przemysłowych
4. blacharz samochodowy
5. cieśla
6. cukiernik
7. dekarz
8. drukarz
9. elektryk
10. elektromechanik
11. elektromechanik pojazdów samochodowych
12. fotograf
13. fryzjer
14. introligator

Lubuska Akademia Rzemiosła

15. kamieniarz
16. kominiarz
17. krawiec
18. kucharz
19. lakiernik
20. mechanik pojazdów samochodowych
21. monter-elektronik
22. monter-mechatronik
23. monter izolacji budowlanych
24. monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
25. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
26. murarz-tynkarz
27. piekarz
28. sprzedawca
29. stolarz
30. ślusarz
31. tapicer
32. wędliniarz

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?
Nauka na każdym z kierunków odbywa się na poziomie kształcenia
ogólnokształcącego oraz zawodowego – realizowanego w wymiarze
teoretycznym oraz praktycznym. W ramach teoretycznej nauki zawodu,
która realizowana jest w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
uczniowie weryfikują swoje predyspozycje do wykonywania wybranego przez
nich zawodu. Młodzież, która na tym etapie edukacji napotka na trudności
w nauce obejmowana jest przez nauczycieli dodatkowym wsparciem, mającym
na celu zmotywowanie ich do bardziej wytężonej pracy. Dzięki takiej postawie
uczniowie nie tylko z chęcią uczestniczą w zajęciach teoretycznych, ale także
bez większych problemów zdają egzaminy czeladnicze.
Lubuska Akademia Rzemiosła

Ważnym elementem nauczania w Szkole Branżowej I stopnia jest
praktyczna nauka zawodu. Szkoła współpracuje w tym zakresie z ponad
dwudziestoma firmami, które rok w rok podejmują się trudu wdrożenia młodych
ludzi w specyfikę pracy w wybranych przez nich zawodach. W trakcie praktyk
uczniowie zapoznają się nie tylko z przepisami bhp właściwymi dla danego
środowiska pracy, ale także z poszczególnymi czynnościami zawodowymi,
ważnymi z punktu widzenia obranej przez nich ścieżki kształcenia. Mają
także szansę doskonalić swoje umiejętności praktyczne poprzez wymianę
doświadczeń oraz stały kontakt z wieloletnimi pracownikami zakładu, który
umożliwia im weryfikację swoich wyobrażeń na temat tajników ich przyszłej
profesji.

S

Branżowa Szkoła I Stopnia

Adres:
Telefon:
e-mail:

ul. Stary Rynek 17, 65-067 Zielona Góra,
(68) 415 21 30
sekr@zdz.zgora.pl

Szkoła prowadzi kształcenie w zawodach:
• piekarz
• elektryk
• murarz -tynkarz
• kucharz
• tapicer
• lakiernik
• monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
• mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
Branżowa Szkoła I Stopnia

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• mechanik pojazdów samochodowych
• sprzedawca
• ślusarz
• ogrodnik
• cukiernik
• fryzjer
• stolarz
Kształcenie zawodowe prowadzone jest w zakładach pracy z możliwością
zatrudnienia po ukończeniu Szkoły.

Dlaczego warto uczyć się w naszej Szkole?
• stosujemy nowoczesne metody nauczania
• pośredniczymy w znalezieniu praktyk zawodowych
• zapewniamy stałą opiekę pedagoga i doświadczonej kadry nauczycieli
• dostosowujemy warunki edukacyjne do możliwości ucznia (indywidualizacja
procesu nauczania)
• oferujemy praktyki i wyjazdy zagraniczne
• posiadamy doskonałą lokalizację (centrum miasta)
• prowadzimy doradztwo zawodowe
• zapewniamy przyjazną atmosferę
• realizujemy program edukacyjny połączony z nauką zawodu w 16
specjalnościach
• współpracujemy z wieloma przedsiębiorcami
• oferujemy zdobywanie dodatkowych kwalifikacji na kursach zawodowych:
spawanie metodą MAG, TIG, spawanie elektryczne, spawanie gazowe,
uprawnienia elektryczne, uprawnienia gazowe, obsługa wózków widłowych,
obsługa suwnic.
Szkoła stosuje system zarządzania jakością ISO DIN EN ISO 9001:2008
Branżowa Szkoła I Stopnia

