W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy nabór do:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. ks. Piotra Ściegiennego – kształcenie
w zakresie ogólnym dla wszystkich, którzy planują kontynuowanie nauki na studiach
wyższych. Od klasy pierwszej uczniowie wybierają przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym, spośród zaproponowanych: język polski, język angielski, historia lub
matematyka, język angielski, geografia.
W ofercie mamy również klasę MUNDUROWĄ – WOJSKOWĄ!!!
Planujemy: NOWOŚĆ – TECHNIK LOGISTYK!!! – planuje, organizuje, kieruje
i kontroluje transport towaru od producenta do konsumenta, przyjmuje i wydaje towar
z magazynu, prowadzi dokumentację magazynową, nadzoruje pracę osób zatrudnionych
w magazynie.
Uzyskane kwalifikacje zawodowe: AU. 22 Obsługa magazynów oraz AU. 32 Organizacja
transportu
NOWOŚĆ – TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH – organizuje,
wykonuje, sporządza kosztorysy robót wykończeniowych, realizuje projekty wnętrz,
kontroluje przebieg robót remontowych oraz ocenia jakość ich wykonania w obiektach
budowlanych. W ramach nauki istnieje możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji
poprzez udział w bezpłatnych, certyfikowanych kursach np. Układanie glazury i terakoty,
Aranżacja wnętrz, Monter suchej zabudowy i inne.
Uzyskane kwalifikacje zawodowe: BD. 04 Wykonywanie robót montażowych,
okładzinowych i wykończeniowych oraz BD. 21 Organizacja, kontrola i sporządzanie
kosztorysów robót budowlanych.
TECHNIK BUDOWNICTWA –specjalizacja murarz – tynkarz, prowadzi roboty
budowlane i kieruje zespołami, opracowuje dokumentację budowlaną, sporządza obmiary
i kosztorysy, sprawuje nadzór budowlany, zna prawo budowlane. Kierunek umożliwiający
podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, laboratoriach, nadzorze budowlanym,
w biurach projektów jako asystent projektanta. W ramach nauki istnieje możliwość
uzyskania dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w bezpłatnych, certyfikowanych
kursach np. Operator podajnika do betonu MIXOKRET, Operator wózków widłowych,
Operator koparko – ładowarki i inne.
Uzyskane kwalifikacje zawodowe: BD. 29 wykonywanie i kontrolowanie robót
konstrukcyjno – budowlanych oraz BD. 30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz
sporządzanie kosztorysów.
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH –po ukończeniu tej szkoły uczeń
zdobywa kwalifikacje pozwalające na diagnostykę, naprawę i obsługę współczesnych
pojazdów samochodowych.
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – klasa wielozawodowa – uczniowie mają
możliwość kształcenia w dowolnie wybranym przez siebie zawodzie spośród wielu
interesujących, np. sprzedawca, fryzjer, kucharz, cukiernik, mechanik itp. Szkoła pośredniczy
w wyborze miejsca odbywania praktyk zawodowych, które stanowią integralny element nauki
w całym cyklu kształcenia.

