NOWORUDZKA SZKOLA TECHNICZNA
www.nst.nowaruda.pl

Rok IX

Nowa Ruda 2022 r.

Nr 9

...uczymy rzeczy przydatnych...

Szanowni Państwo!
To już dziewiąte wydanie Biuletynu Informacyjnego
Noworudzkiej Szkoły Technicznej,
w którym zostały zawarte
najważniejsze wydarzenia z jej życia w 2021 roku.
W tym roku nasze życie szkolne przebiegało zupełnie inaczej.
Zdominowała je pandemia i nauka zdalna.
Dlatego też formuła naszego Biuletynu jest nieco inna.
Mniej jest w nim zdarzeń społecznych i kulturalnych.

Umowa o współpracy
z Firmą Framo Morat
oraz Morat Swoboda Motion
Nowa klasa patronacka!

Jednak nie zwalniamy, otwieramy nowe kierunki,
mamy podpisane nowe umowy patronackie z zakładami pracy .
Zapraszamy do lektury naszego Biuletynu
i do Naszej Szkoły!!!

Klasy patronackie!!!
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Migawki z życia szkoły
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Noworudzka Szkoła Techniczna z akredytacją Erasmusa
Narodowa Agencja ogłosiła wyniki konkursu w sektorze „Kształcenie i Szkolenia Zawodowe” w ramach akcji 1 programu Erasmus+. Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie
uzyskała akredytację i została zakwalifikowana do programu Erasmus+.
W chwili obecnej NST jest w trakcie realizacji kilku programów unijnych:
1. „ Szkoły sukcesu zawodowego”.
2. „ Mobilność kadry edukacji szkolnej”.
3. „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim”.
4. „Wsparcie kształcenia zawodowego”.
Udział w tych programach umożliwia uczniom rozwój zawodowy i osobisty, a także poszerzenie
kompetencji kluczowych. Płatne staże w kraju oraz za granicą pozwalają na zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych. Kolejne projekty pozwolą na ich doskonalenie.
Poniżej obszerne relacje z naszych pobytów na zagranicznych praktykach zawodowych. Zachęcamy do lektury i polubienia:
NST - Erasmus+ praktyka zawodowa w Bolonii 14.01 - 12.02.2017: https://www.facebook.com/nst2017bolonia/
NST - Erasmus+ praktyka zawodowa w Berlinie 12.03 - 09.04.2017: https://www.facebook.com/nst2017berlin/
NST - Erasmus+ praktyka zawodowa w Bolonii 01.06 - 28.06.2019: https://www.facebook.com/nst2019bolonia/

,,Czy znasz patrona swojej szkoły ?”
,,Talent jest jak kawałek szlachetnego ale surowego metalu:
dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada. „
St. Staszic

2 lutego odbyła się ósma edycja szkolnego konkursu historycznego ,, Czy znasz patrona swojej szkoły?.
Walka toczyła się o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły NST w Nowej Rudzie. Celem konkursu jest
upowszechnianie postaci patrona szkoły - Stanisława Staszica, jego twórczości i myśli społeczno-filozoficznej. Do
konkursu stanęły 3-osobowe drużyny klas pierwszych, drugich, trzecich.
W tym roku po zaciętej rywalizacji i dogrywce 1 miejsce i Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły wywalczyła drużyna
klasy 1aT/5 w składzie: Błażej Mikusiak, Krzysztof Mikusiak i Mateusz Tuleja; drugie miejsce zdobyły drużyny klas:
2aT/5 i 3aT/5 , trzecie miejsce –kl.3bT.
Współpraca NST z firmą Legrand
15 stycznia nauczyciele przedmiotów elektrycznych wraz z dyrektorem NST spotkali się
z przedstawicielami firmy Legrand z Ząbkowic.
Szkoła od kilku lat współpracuje z firmą Legrand. W lutym 2019 roku firma przekazała na rzecz
szkoły makiety i gabloty poglądowe z osprzętem i aparaturą prezentujące profil produkcyjny
firmy.
Styczniowe spotkanie dotyczyło poszerzenia możliwości realizacji praktyk, staży na
terenie zakładu oraz szkoleń w działającym już od listopada 2018 nowoczesnym Centrum
Szkoleniowym. Zakres szkoleń to:
·
systemy zarządzania energią,
·
UPS , urządzenia podtrzymujące napięcie zasilania obiektów,
·
układy samoczynnego załączania rezerwowego zasilania,
·
inteligentne instalacje domowe w oparciu o elementy bezprzewodowej automatyki domowej.
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Firma Legrand z Ząbkowic jest częścią międzynarodowego koncernu Grupy Legrand, eksperta w zakresie produktów i systemów instalacji
elektrycznych oraz sieci informatycznych w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym. Specjalizuje się w produkcji
aparatury zabezpieczeniowej niskiego napięcia, rozdzielnic, listew i kanałów elektroinstalacyjnych. W ofercie handlowej Legrand Polska
znajdują się produkty i systemy uznanych na całym świecie marek, gwarantując dostarczanie kompletnych rozwiązań, od oferty
produktowej poprzez know-how do serwisu.

Międzywojewódzki Konkurs Hotelarski
„Matematyka w hotelu”
25 lutego Nasza Szkoła była współorganizatorem Międzywojewódzkiego Konkursu Hotelarskiego
„Matematyka w hotelu” online.
W konkursie wzięło udział 357 osób z 10 szkół z woj. dolnośląskiego, warmińsko- mazurskiego,
pomorskiego i opolskiego, w tym Noworudzka Szkoła Techniczna (25 osób).
Najwyższy wynik - 29 punktów na 30 możliwych – uzyskała nasza uczennica z klasy 2bT4 ex aequo
z uczennicami ze szkół w Prudniku i Bolesławcu. Wyniki różniły się jedynie czasem wykonania zadań,
w związku z tym Noworudzka Szkoła Techniczna zajęła w klasyfikacji generalnej 3 miejsce. Nagrody
rzeczowe – gry planszowe oraz bilet na spływ pontonowy zostały wręczone zwycięzcom.
Grupa patronacka Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach:
operator obrabiarek skrawających oraz operator maszyn i urządzeń odlewniczych

12 marca

została podpisana umowa trójstronna o współpracy dydaktycznej pomiędzy Powiatem Kłodzkim reprezentowanym przez
Starostę Macieja Awiżenia a firmą ZETKAMA SPÓŁKA z o. o. z siedzibą w Ścinawce Średniej oraz Noworudzką Szkołą Techniczną.
Zgodnie z podpisaną umową, w Noworudzkiej Szkole Technicznej utworzona zostanie grupa patronacka branżowej szkoły 1 stopnia
wzawodach: operator obrabiarek skrawających oraz operator maszyn i urządzeń odlewniczych.
Umowa oraz ustalenia poczynione z firmą ZETKAMA przewidują, że firma prowadzić będzie zajęcia praktyczne dla uczniów, wyposaży ich
w ubranie robocze, zapewni posiłek w czasie zajęć praktycznych oraz będzie wypłacała uczniom stypendia (150 zł. w klasie pierwszej, 200
zł. w klasie drugiej oraz 250 zł. w klasie trzeciej).
Uczniowie przez trzy lata nauki będą uczyć się zawodu z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii stosowanych w firmie oraz będą uczestniczyć w procesie produkcyjnym.
Firma ZETKAMA to jeden z największych producentów armatury przemysłowej w Europie
Środkowo-Wschodniej, z własną odlewnią żeliwa. Oferuje ponad 2000 wyrobów
armaturowych, takich jak zawory zaporowe, zwrotne, mieszkowe, przepustnice, filtry, kurki
kulowe i inne, które sprzedaje do ponad 70 krajów na całym świecie. Dysponuje najnowszą
technologią, co gwarantuje właściwy poziom realizowania zajęć praktycznych.
Dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej umowa podpisana z firmą ma na celu
wzbogacenie oferty dydaktycznej szkoły oraz lepsze powiązanie kształcenia zawodowego
z potrzebami regionalnego rynku pracy.
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Katyń 1940
14 kwietnia

poznaliśmy laureatów II edycji konkursu literacko-plastycznego „Polskie
Serce Pękło. Katyń 1940”, konkursu z okazji rocznicy zbrodni katyńskiej, przeznaczonego dla
uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs został ogłoszony z inicjatywy Marszałek Sejmu
Elżbiety Witek. Do II edycji konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940” wpłynęło ok. 4 000 prac
w trzech kategoriach: praca plastyczna , tekst piosenki , praca literacka.
W kategorii „tekst piosenki” - zadaniem kandydatów było napisanie słów utworu muzycznego poświęconego katyńskiej tragedii. W tej
kategorii udział wzięła uczennica naszej szkoły - Kornelia Chwiałkowska z klasy 2bT/4 utworem pt. ,,Katyńska zamieć”.

Stypendium dla najlepszego ucznia
30 kwietnia mury Noworudzkiej Szkoły Technicznej opuścili tegoroczni absolwenci. Uroczystość
ze względu na pandemię przebiegała w odmiennej niż zwykle formule. Wśród nich znalazł się najlepszy
absolwent kierunków technicznych, który otrzymał od Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników
Polskich (Odział w Wałbrzychu), nagrodę pieniężną.
Nagrodzony Tomasz Kocher z klasy technik informatyk (średnia ocen 5,41) odebrał nagrodę z rąk
dyrektora szkoły mgr Brygidy Gąsior. Dzięki współpracy szkoły ze Stowarzyszeniem Inżynierów i
Mechaników Polskich, które od wielu lat funduje nagrodę, uczniowie Noworudzkiej Szkoły Technicznej
mają co roku dodatkową motywację do osiągania najlepszych wyników na świadectwie końcowym.

Dzień flagi
2 maja na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej
z 20 lutego 2004 r., obchodzimy Dzień Flagi RP.
Wraz z Dniem Flagi 2 maja w Polsce jest obchodzony Dzień Polonii i Polaków poza granicami
kraju, ustanowiony przez Sejm 20 marca 2002 r. w uznaniu wielowiekowego dorobku i wkładu
Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie
do polskości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach.

Święto Konstytucji
3 maja
„Mimo rozbiorów pamięć o drugiej w dziejach świata spisanej konstytucji narodowej
(uznawanej przez politologów za bardzo postępowy jak na swoje czasy dokument) przez
kolejne pokolenia pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i stworzenia
sprawiedliwego społeczeństwa.
W Polsce uznaje się ją za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej
historii i kulturze. Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku, Święto Konstytucji 3 Maja
było obchodzone jako najważniejsze święto państwowe”.
W 230 rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. uczniowie klasy 3bT4 przygotowali
prezentację multimedialną aby uczcić to doniosłe wydarzenie.

Wycieczka zawodoznawcza elektryków
27 maja elektrycy wybrali się na plac budowy farmy fotowoltaicznej

3 MW w Przygórzu.
Farma fotowoltaiczna na naszym terenie to nowość i to w dodatku na taką skalę. Farma
posadowiona jest na gruncie na specjalnych konstrukcjach wsporczych, na których
zabudowane będzie ok. 7000 paneli Jinko Solar (dwustronnych) o mocy 450 Wp każdy ,
Ainwertery Huawei będą przetwarzały prąd stały na przemienny. Inwestycję realizuje firma
z Wrocławia. Cały teren jest już ogrodzony oraz uruchamiany jest system monitoringu. Przy tak
dużej inwestycji koszt samego ogrodzenia i monitoringu jest już ogromny. Energia elektryczna
wytworzona na farmie będzie bezpośrednio przekazana do sieci SN. Nasi uczniowie jako
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przyszli technicy elektrycy chcą i powinni przyswajać sobie wiedzę z najnowszych technologii również z zakresu Odnawialnych Źródeł
Energii. Całość oglądaliśmy tylko z bezpiecznej odległości z za ogrodzenia, gdyż wstęp na tego typu obiekty osobom postronnym jest
zabroniony. Podczas wycieczki dowiedzieliśmy się o sposobie wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej do naszych domów i nie tylko.
Dzięki takiej wycieczce łatwiej będzie nam przyswoić sobie wiedzę teoretyczną oraz zbudować w sobie właściwe wyobrażenie o pracy
elektryka.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
25 czerwca Uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2020/201.

Nasi najlepsi uczniowie
zakończyli go z wyróżnieniem:
¨ Wojciech Błażejczyk (3bT technik grafiki i poligrafii cyfro wej) – 5,23
¨ Bartosz Myśliwski (3bT technik grafiki i poligrafii cyfrowej) – 5,17
¨ Michał Klein (2bT5 technik grafiki i poligrafii cyfrowej) – 5,11
¨ Marta Szymborska (3bT technik grafiki i poligrafii cyfrowej) – 5,08
¨ Aneta Szymborska (1aBS1 sprzedawca) – 4,92
¨ Joanna Bomersbach (1bT5 technik hotelarstwa) – 4,85
¨ Jakub Gargol (1aBS1 sprzedawca) – 4,85
¨ Krzysztof Serafin (3aT technik informatyk) – 4,81
¨ Michał Flaszyński ( 3aT technik informatyk) – 4,80 (przez trzy lata nauki ma 100% frekwencję)
¨ Angelika Rachwał (3BS1 fryzjer) – 4,64
¨ Daniel Olszewski (3BS1 kucharz) – 4,30
¨ Kamil Kuczaj (3aT technik informatyk) – mistrz Dolnego Śląska w pchnięciu kulą.

26 czerwca - 31 sierpnia

to czas spędzony na zasłużonych wakacjach.
Odpoczywaliśmy aktywnie zwiedzając nasz kraj,
morze, góry i jeziora były dla nas.

Podziękowanie dla szkoły
1 lipca Noworudzka Szkoła Techniczna otrzymała PODZIĘKOWANIE DLA
SZKOŁY za udział w badaniu Monitorowanie losów absolwentów szkól zawodowych - II i III runda ~ realizowanym
w2021 r. w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji i Nauki,
współ-finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.

Nowy rok szkolny 2021/2022
1 września w Naszej Szkole rok szkolny 2021/2022 rozpoczęło 433 uczniów w 14
oddziałach, w klasach pierwszych 106 uczniów w 3 oddziałach.
Kształcimy w zawodach
Technikum:
č technik grafiki i poligrafii cyfrowej – symbol zawodu 311943;
č technik elektryk – symbol zawodu 311303;
č technik hotelarstwa – symbol zawodu 422402;
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technik informatyk – symbol zawodu 351203;
č technik pojazdów samochodowych – symbol zawodu 311513;
Branżowa Szkoła I Stopnia – wielozawodowa.
č

Ř

W zawodzie technik informatyk jest realizowana innowacja programowa
„E-sport, projektowanie i programowanie gier komputerowych” we współpracy z Krajową Federacją Sportów Elektronicznych.

Ř

W zawodzie technik hotelarstwa realizowana jest innowacja programowa
„Hotelarstwo w zgodzie z potrzebami gości – język migowy, Wellness & SPA” we współpracy z hotelami.

Zajęcia integracyjne
6-13 września Integracja zespołu klasowego w szkole jest sprawą pierwszorzędną.
Pierwszego dnia nauki wychowawca otrzymuje listę osób, które szybko należy przekształcić
w jednolity twór, stanowiący jedną całość, jedną „rodzinę”.
Wychodząc naprzeciw tej idei w Noworudzkiej Szkole Technicznej stało się tradycją
organizowanie zajęć integracyjnych dla uczniów klas pierwszych, na których mamy możliwość
budowania pozytywnych relacji grupowych, kształtowania klasy jako grupy, mającej
świadomość wspólnoty zadań oraz równych praw i obowiązków osób do niej należących.
W drugim tygodniu nauki wszystkie klasy pierwsze w asyście wychowawców oraz pedagoga
szkolnego p. Marty Leśniak wybrały się na zajęcia integracyjne połączone z ogniskiem
i zwiedzaniem pobliskich terenów. Przepiękne szlaki Wzgórz Włodzickich pokierowały Nas
wstronę Jawornika. Wspólny wysiłek po zdobyciu szczytu, gry i zabawy integracyjne oraz
ognisko stały się doskonałą okazją do zespolenia uczniów, wychowawców i pedagoga we wszystkich klasach pierwszych Miejmy
nadzieję, że reszta roku szkolnego upłynie pierwszakom równie przyjemnie jak wspólne zajęcia integracyjne.
Nasze Pierwszaki:
đ klasa Ia technikum informatyczne/ technikum pojazdów samochodowych - wychowawca mgr Bogumiła Szostak,
đ klasa Ib technikum hotelarskie/ technikum grafiki i poligrafii cyfrowej - wychowawca mgr Jolanta Chuchla,
đ klasa Ia Branżowej Szkoły I Stopnia - wychowawca mgr Renata Szostak- Chmielarz.

Certyfikat za udział w badaniach naukowych
16 września otrzymaliśmy Certyfikat Uczestnictwa za wzorowy

udział w ogólnopolskich badaniach naukowych budżetów obywatelskich, realizowanych ze środków
Narodowego Centrum Nauki, pt. ,,Ewolucja budżetu obywatelskiego w Polsce - w kierunku
deliberacji czy plebiscytu?" (NCN OPUS 17 - 2019/33/B/HSS/00353).

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
17 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W wyniku

przeprowadzonego głosowania:
Przewodniczącą SU została Alicja Pulit z klasy 3bT5,
Zastępcą przewodniczącego SU została Oliwia Absalam z klasy 2bT5,
Sekretarzem SU została Amelia Sabieraj z klasy 2aBSI.
W skład Pocztu Sztandarowego wchodzą: Jakub Kukuryk kl. 4aT, Patryk Tomczuk kl. 4aT, Przemysław Dziedzina kl.. 4aT.
Uczniowie prowadzący apele i uroczystości szkolne:
Alicja Pulit kl. 3bT5 i Jakub Rudzki kl. 3aT5.
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest mgr Marta Leśniak – pedagog szkolny.

Integracja klasowa
17 września uczniowie klasy 3aT4 o specjalności technik elektryk, technik informatyk
oraz technik pojazdów samochodowych, pod opieką wychowawców udała się na pieszą
wycieczkę na górę Anny. A ponieważ pogoda oraz humory dopisały, to o resztę nie trzeba się

www.nst.nowaruda.pl * www.nst.nowaruda.pl * www.nst.nowaruda.pl * www.nst.nowaruda.pl*

7

...uczymy rzeczy przydatnych...
było martwić. Ognisko rozpalał profesjonalista, bo członek OSP nasz kolega Rafał. Kiełbaski oraz pieczone jabłka smakowały wyśmienicie.
Przy okazji dowiedzieliśmy się trochę na temat historii wieży widokowej, schroniska oraz pochodzącego z XVII wieku barokowego
kościółka św. Anny. Widoki z samej wieży na pasmo Wzgórz Włodzickich były fascynujące biorąc pod uwagę dobrą widoczność
i przejrzystość powietrza.

Narodowe czytanie
24 września w czytelni biblioteki szkolnej

odbyło się Narodowe Czytanie. Lekturą
jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania była „Moralność pani Dulskiej”
Gabrieli Zapolskiej. Udział w dziesiątej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania wzięli
uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja naszej szkoły.
Podczas Narodowego Czytania można było ostemplować książki okolicznościową pieczęcią
przygotowaną przez Kancelarię Prezydenta RP, upamiętniającą dziesiątą odsłonę akcji
społecznej.
Przy okazji spotkania, tradycyjnie, został przeprowadzony konkurs nt.: „Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej”. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą. Nagrodzeni uczniowie to:
I miejsce - Bartłomiej Miśkiewicz z klasy 3aT5,
II miejsce - Justyna Bizoń klasa 3aT5,
III miejsce - Igor Puzio klasa 3aT5.

Kacper złotym medalistą Mistrzostw Polski
26 września nasz uczeń Kacper Kuczaj został złotym medalistą Mistrzostw Polski.
Kacper zwyciężył w konkursie pchnięcia kulą podczas Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce,
które odbyły się w Karpaczu. W zawodach rywalizowali zawodnicy do 16 -go roku życia. Uczeń
Noworudzkiej Szkoły Technicznej do końca zawodów nie był pewny zwycięstwa, jednakże
swoim ostatnim pchnięciem zdecydowanie wyprzedził zawodnika z Białegostoku. Kacper
wytrzymał presję i udowodnił, że ten rok w pchnięciu kulą należy do niego! Uzyskany wynik
16.58m oraz złoty medal to niewątpliwie ogromne osiągnięcie zawodnika z Nowej Rudy.

Europejski Dzień Języków
28 września nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego zorganizowali Europejski
Dzień Języków – European Day of Languages. Celem tej inicjatywy jest zachęcenie uczniów do
nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej. Świętowanie
rozpoczęliśmy od porannej gimnastyki prowadzonej w języku angielskim i niemieckim, nauki
języka włoskiego oraz licznych ciekawostek językowych. Kolejnym punktem programu były
lekcje otwarte, na które zostali zaproszeni dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz uczniowie.
Zaproszeni goście mieli okazję poznać fachowe słownictwo i przyjrzeć się zajęciom
praktycznym w naszych warsztatach szkolnych na lekcji języka zawodowego dla branży
elektrycznej oraz lekcji języka zawodowego dla branży hotelarskiej. Na lekcji otwartej języka
rosyjskiego uczniowie poznali cyrylicę - alfabet rosyjski, zwroty służące przedstawianiu się. Lekcja zakończyła się wysłuchaniem
rosyjskiego hitu z roku 1987 Biełyje Rozy.

Lekcja zawodoznawcza w terenie
30 września uczniowie klasy 2AT5 o specjalności technik elektryk wyruszyli na pieszą
wycieczkę na stację transformatora SN na Starej Drodze. Okazuje się, że na odcinku zaledwie
kilku kilometrów (oczywiście jak się wie na co zwrócić uwagę) można zobaczyć i porównać
rozwiązania techniczne przyłączy, jakie stosowano kilkadziesiąt lat temu, jak i te realizowane
współcześnie. Uczniowie obserwowali jak wykonane są przyłącza energetyczne do budynków
mieszkalnych, sklepów oraz zakładów produkcyjnych; jak zbudowane są napowietrzne linie
energetyczne, stacje transformatorów oraz transformatory nasłupowe SN/nn.
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Światowy Dzień Drzewa
10 października obchodzimy Światowy Dzień Drzewa. Z tej okazji Nasza Szkoła po raz kolejny
wzięła udział w akcji sadzenia młodych drzewek. Sadzonki otrzymaliśmy od Nadleśnictwa Jugów i przy
współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie wsparliśmy
organizację Dnia Drzewa na naszym terenie. 11 października razem z Panią Agnieszką Łaskarzewską
wyruszyliśmy na wyznaczone dla nas miejsce, a tam już czekał na nas Pan leśniczy ze wskazówkami jak
dobrze zasadzić nasze sadzonki i dlaczego właśnie sadzimy kosówkę na naszym skwerku. Każdy z nas
zasadził kilka sadzonek i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli już podziwiać jak nasza
kosówka urosła i uprzyjemniła widok niezbyt pięknego do tej pory miejsca w centrum Nowej Rudy.

Dzień Edukacji Narodowej
13 października odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie mieli
okazję złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania dyrekcji, nauczycielom,
wychowawcom i wszystkim pracownikom szkoły. Było to wyjątkowe i uroczyste wydarzenie
z nutką historii polskiego szkolnictwa, występami i kwiatami złożonymi na ręce dyrekcji
i wszystkich nauczycieli.
Tradycją szkoły jest, by w tym szczególnym dniu, uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie
na sztandar szkoły i przedstawili się całej społeczności szkolnej. Zatem, po uroczystym
ślubowaniu, w mury szkolne oficjalnie przyjęliśmy uczniów następujących klas:
·
1aT5- technik mechanik/technik informatyk,
·
1bT5- technik grafiki i poligrafii cyfrowej/technik hotelarz,
·
1a Branżowej Szkoły I Stopnia.

Lekcja historii w Gross-Rosen
19 października uczniowie z klasy 1aT i 1bT aby zachować pamięć o minionych
wydarzeniach - rozpętania najkrwawszego konfliktu zbrojnego XX wieku, udali się z wizytą do
obozu Gross-Rosen w Rogoźnicy. Młodzież zapoznała się z tragiczną historią niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen oraz z prezentowanymi wystawami
stałymi i czasowymi z komentarzem przewodnika. Po projekcji filmu historycznego
przygotowanego w oparciu o wspomnienia byłych więźniów, młodzież przeszła po terenie
byłego obozu. Celem wycieczki było zapoznanie z bohaterami walczącymi o wolność i niepodległość ojczyzny, a także przekazanie uczniom pamięci o martyrologii przodków.
Wycieczka była okazją do poszerzenia swojej wiedzy na temat historii własnego regionu.

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
28 października młodzież NST, pielęgnując dawne tradycje Szkoły Poligraficznej,
nie zapomniała o grobowcu rodzinnym Familie Rose, właścicieli przedwojennej drukarni
i wydawnictwa w Nowej Rudzie oraz założycieli Szkoły Poligraficznej. Uczniowie 3 klasy technikum grafiki i poligrafii cyfrowej, następcy dawnych klas poligraficznych, udali się na miejski
cmentarz by uporządkować ten zapomniany grobowiec. Był również czas na refleksję oraz
chwila wspomnień jak poligrafii uczono tuż po założeniu szkoły, a jak to wygląda dzisiaj.
Uczniowie zapalili przyniesione znicze.

Szkolenie SEP dla elektryków
9 listopada technicy elektrycy uczestniczyli w szkoleniu przygotowującym do egzaminu Państwowego Kwalifikacyjnego SEP „E” uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Grupa 1 - Urządzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną. Szkolenie przeprowadzał Ośrodek Doskonalenia
Zawodowego z Kłodzka , a następnie na terenie Naszej Szkoły odbył się Egzamin Państwowy. Z dumą możemy poinformować, że wszyscy
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uczestnicy kursu zdali egzamin (100%) i obecnie cieszą się z uprawnień, które są ważne 5 lat,
apotem kolejny egzamin … bo elektryk musi być na bieżąco z przepisami i normami.
Uczniowie z NST korzystają ze środków unijnych uczestnicząc w projekcie „Szkoły sukcesu
zawodowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
,,Szkoła do hymnu’’

10 listopada o godzinie 11.11 w ramach akcji ,,Szkoła do hymnu’’ odśpiewaliśmy
wspólnie ,,Mazurka Dąbrowskiego’’.
Szkolenie w ramach projektu
,,Szkoły Sukcesu Zawodowego’’
15-16 listopada uczniowie NST uczestniczyli w szkoleniu „Podstawy przedsiębiorczości i negocjacje w biznesie”.
Szkolenie odbyło się na terenie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w ramach
projektu „Szkoły Sukcesu Zawodowego”.

Poeci bez granic
18 listopada gościliśmy w Naszej Szkole uczestników XVIII festiwalu „Poeci bez granic”. Panowie Andrzej Dębkowski, Szymon Koprowski i Franciszek Haber odwiedzili nas już
kolejny raz. Spotkanie odbyło się w naszej „Świątyni Dumania”, klimatycznej bibliotece szkolnej, a uczestniczyli w nim uczniowie klas trzecich. Nasi goście opowiadali młodym ludziom o
swojej pracy i życiu, czytali fragmenty utworów oraz odpowiadali na pytania.
Młodzież pytała przede wszystkim o to , jak pogodzić współczesny pęd do kariery i konsumpcjonizm z wrażliwością twórczą i poezją? Gdzie jest miejsce dla poezji w naszym życiu?

Międzynarodowy Dzień Tolerancji
18 listopada w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji w NST odbył się
konkurs na plakat tematyczny. Wzięło w nim udział 7 klas i wszyscy wykazali się pomysłowością i kreatywnością.
Jak w każdym konkursie komisja musiała wyłonić 3 pierwsze miejsca, nie było to łatwe
zadanie, jednak po ciężkich obradach ogłoszono:
1 miejsce klasa 3aT5,
2 miejsce klasa 1aT5,
3 miejsce klasa 2aBSI.

Projekt ,,Otwarta firma’’
18 listopada na lekcji z zawodowych przedmiotów hotelarskich odbyło się spotkanie z projektu ,,Otwarta Firma" z przedstawicielem firmy Panem Wiesławem Miśkiewiczem na temat hotelarstwa, marketingu oraz działalności przedsiębiorstwa. Pan Miśkiewicz jest
kierownikiem oraz prokurentem Centrum Turystyczno-Sportowego w Nowej Rudzie. W części hotelowej Centrum miały miejsce praktyki
uczniów naszej szkoły. Na terenie przedstawionego obiektu występują różnego rodzaju miejsca takie jak: główne boisko do piłki nożnej, boiska do tenisa ziemnego, basen rekreacyjny i
sportowy, dwie hale sportowe oraz restauracje. Obiekt ten zawiera także oferty turystyczne
takie jak.: obozy sportowe, kolonie letnie i zielone szkoły, szkolenia konferencyjne, zimowiska,
pobyty sylwestrowe, pobyty 1,2,3 dniowe, organizacja zawodów i imprez sportowych. Był także
przedstawiony temat marketingu, w którym Pan Miśkiewicz zaprezentował jak zareklamować
CTS, kiedy i w jakiej formie uczestniczy w targach oraz spotkaniach promujących walory obiektu. Dalszymi planami rozwoju obiektu i realizacją celów rozbudowania są: grota solna i skate
park. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, mogliśmy również zapoznać się z materiałami
informacyjnymi oraz rolą Pana Miśkiewicza w firmie.
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Promocja Ziemi Kłodzkiej
29 listopada uczniowie NST uczestniczyli w spotkaniu promocyjnym ,,Rocznika Ziemi
Kłodzkiej” zorganizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej w L O im B. Chrobrego w Kłodzku.
,,Rocznik Ziemi Kłodzkiej’’ to popularno-naukowe wydawnictwo regionalne TMZK,
pisane z pasją i miłością do regionu od 1948 r. Rocznik, po 14 latach przerwy, został wznowiony
i jak przed laty zawiera unikatowe opracowania dokumentujące bogactwo ziemi kłodzkiej w
różnych dziedzinach. Spotkanie promocyjne z udziałem mieszkańców ziemi kłodzkiej, samorządowców, uczniów szkół średnich urozmaiciły prezentacje autorów i konkursy z nagrodami.

Edukacja językowa z e-Twinning
30 listopada nasze nauczycielki języka niemieckiego

wzięły udział w konferencji
regionalnej „Edukacja językowa z e-Twinning” we Wrocławiu. Konferencja składała się z sesji
plenarnej i trzech sesji warsztatowych. W sesji plenarnej zaprezentowano program e-Twinning
i dobre praktyki e-Twinning. e-Twinning został zainaugurowany w 2005 roku, jako główna akcja
Programu eLearning Komisji Europejskiej, a od 2014 roku jest ściśle związany z Erasmus+,
programem Unii Europejskiej wspierającym edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz
sportowe.
e-Twinning promuje współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjnokomunikacyjnych (TIK), oferując szkołom wsparcie, narzędzia oraz usługi. Nauczycielom e-Twinning udostępnia też inne bezpłatne
możliwości oraz stały rozwój zawodowy realizowany online.
W sesjach warsztatowych nauczycielki poznały platformę e-Twinning Live i Twinspice, gdzie można nawiązać kontakt z klasami i szkołami
z różnych stron Europy w celu współpracy nad projektami, a także różne aplikacje i programy pozwalające współpracować partnerom na
odległość. Są to ciekawe propozycje, które można wykorzystać na lekcjach, w pracy codziennej, np. Trimino, Wheitbard.fi, Akinator.com,
BaBaDumi, Quick, draw czy Educandy.com. Narzędzia te pomogą uatrakcyjnić zajęcia w szkole, a udział w konferencji przyczyni się do
współpracy międzynarodowej.

Szkolenie ,,Inteligenty budynek’’
1 grudnia uczniowie klasy 4aT o specjalności technik elektryk

oraz technik informatyk
odbyli specjalistyczne szkolenie z zakresu – INTELIGENTNY BUDYNEK. Firma Legrand ma
nowocześnie wyposażone stanowiska do projektowania, programowania i testowania instalacji
inteligentnego budynku na bazie komponentów własnego dedykowanego systemu dla
budynków mieszkalnych, jak i zakładów przemysłowych. W trakcie prezentacji zapoznano
uczniów z historią zakładu i profilem produkcji. Uczniowie mieli okazję prześledzić cały cykl
produkcyjny m.in. wyłączników nadmiarowo-prądowych typu S, koryt kablowych, obudów
rozdzielnic oraz wyłączników silnikowych, wreszcie uczniowie mieli okazję zobaczyć i przetestować komponenty systemów BMS. Wyjazd ten wzbogacił wiedzę teoretyczną uczniów o aspekt praktyczny. Zakład specjalizuje się
w produkcji aparatury zabezpieczeniowej niskiego napięcia, rozdzielnic, listew i kanałów elektroinstalacyjnych.
Grupa Legrand jest liderem na kluczowych rynkach świata - we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Polsce,
Wielkiej Brytanii, USA, Meksyku, Brazylii, Indiach, Korei Południowej i Australii. Produkcja odbywa się
w ponad 30 fabrykach na całym świecie.

,,Klasa z klasą’’
1 grudnia grupa uczniów szkoły branżowej miło spędziła czas na lodowisku w Świdnicy. Celem
wyjazdu była integracja uczniów szkoły branżowej oraz doskonalenie techniki jazdy na łyżwach i propagowanie aktywnego stylu życia. Bawiliśmy się doskonale na lodzie. Niektórzy stawiali swoje pierwsze
kroki (spacerowali), inni jeździli grupowo trzymając się za ręce. Bardziej doświadczeni urządzali małe
zawody lub tańczyli na tafli lodu. Uczestnicy wycieczki na lodowisko z klas szkoły branżowej postanowili
podzielić się dobrem i zaangażowali się w akcję „ Klasa z klasą”. Za kwotę, która została po rozliczeniu
wyjazdu uczniowie zakupili Misia dla dzieci przebywających w szpitalu.
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Zawody w wyciskaniu sztangi
3 grudnia odbyły się zawody w wyciskaniu sztangi na ławeczce leżąc. Do rywalizacji stanęło 12
uczniów, a najwięcej razy 50 kg ciężar wycisnął Kamil Kuczaj 62pow. W styczniu najlepsi zawodnicy
naszej szkoły zmierza się z drużyną Noworudzkiego LO w siłowni NOWAR. Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy powodzenia.

,,Wielka Radość - Mały Gest’’
6 grudnia zakończyła się 21 edycja świątecznej akcji charytatywnej ,, WIELKA RADOŚĆ - MAŁY
GEST'', jak każda poprzednia - sukcesem. Nauczyciele i uczniowie Naszej Szkoły podarowali dary
dobrego serca , które zostały przekazane dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej KOLOROWY ŚWIAT
w Nowej Rudzie, na stan świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 oraz dla młodzieży NST w Nowej
Rudzie.
,,Dobroci nie trzeba siły. Dobroć sama jest siłą!’’

,,Konkurs Mikołajkowy z języka polskiego’’
6 grudnia uczniowie klas pierwszych brali udział w konkursie języka polskiego pod
hasłem: „ ZNAM, UŻYWAM, ROZUMIEM ”, w którym trzeba było wykazać się wiedzą z zakresu
znajomości terminów i wyrazów obcych oraz umiejętności ich stosowania. Uczestnicy
doskonale poradzili sobie z trudnymi zadaniami, wyjaśnili pojęcia i zastosowali je w tekście.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Kurs baristy i barmana
17 grudnia uczniowie technikum hotelarskiego Naszej Szkoły
w ramach projektu „Szkoły Sukcesu Zawodowego” uczestniczyli w profesjonalnym kursie baristycznym, zdobywając certyfikat. Kursanci
poznali zasady parzenia różnych rodzajów kaw, przygotowując je
samodzielnie pod okiem baristy, pana Pawła Buczka – właściciela
Coffee Break.
W ramach projektu „Szkoły sukcesu zawodowego” odbył się także kurs
barmana. Celem kursu było nabycie umiejętności sporządzania
napojów i koktajli.

Dodatkowe uprawnienia dla uczniów NST
Uczniowie Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie w ramach projektu „Szkoły
Sukcesu Zawodowego” mają możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień zawodowych.
Technicy pojazdów samochodowych oprócz prawa jazdy kat. B ukończyli kurs spawacza i po
zdaniu egzaminu otrzymali stosowne uprawnienia.

Szkolenie w hotelu
W ramach projektu „Szkoły sukcesu zawodowego”
uczniowie klas hotelarskich wzięli udział w szkoleniu, które odbyło się w Hotelu Medical SPA w
Polanicy Zdroju.
Celem szkolenia było przybliżenie uczniom realizacji usług Welles & SPA w obiekcie hotelowym, nabycie nowych umiejętności zawodowych oraz poszerzenie wiedzy zawodowej.
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Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Symbol zawodu 311943
Uczniowie w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej w ramach zadań zawodowych pracują w pracowniach do składu komputerowego, drukowania 3D i drukowania cyfrowego. Biorą udział w dodatkowych zajęciach w ramach projektu Szkoła Sukcesu Zawodowego, Razem dla Kształcenia Zawodowego, podnosząc swoje
umiejętności zawodowe. Współpracują z drukarniami i uczelniami
wyższymi.
Na zajęciach uczniowie przygotowują publikacje i prace graficzne do
drukowania, wykonują skład komputerowy, obrabiają zdjęcia, tworzą projekty graficzne, prezentacje graficzne i multimedialne, przygotowują prace
do procesów drukowania i procesów wykończeniowych, wykonują modelowanie 3D.
Efektem pracy jest wydruk projektu, wykonane opakowanie kartonowe,
broszura, plakat, etykieta, widokówka, wizytówka, ulotka, kalendarz,
księga znaku, bajka, koperta firmowa itp.
Podczas nauki uczniowie przygotowują się do egzaminu zawodowego w
dwóch kwalifikacjach:
PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac
graficznych i publikacji cyfrowych,
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.
Praktyki dla uczniów odbywają się w Firmie BEDAX.
Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje tytuł technik grafiki i poligrafii
cyfrowej.
Kariera zawodowa
Uczeń po skończeniu szkoły może pracować w przemyśle poligraficznym,
drukarniach cyfrowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych, agencjach public relations, firmach projektujących strony internetowe, opracowujących animacje, klipy filmowe oraz prezentacje multimedialne. Może
prowadzić własną działalność gospodarczą.
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Technik elektryk
Symbol zawodu 311303
Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w dwóch pracowniach wyposażonych w sieć TN-S, silniki elektryczne jednofazowe i trójfazowe, aparaty i osprzęt elektryczny oraz przyrządy i narzędzia potrzebne do montażu,
uruchomienia i eksploatacji maszyn i instalacji oświetleniowo-gniazdowej.
Uczniowie, poza wiedzą teoretyczną, zdobywają umiejętności praktyczne,
uczą się czytać schematy elektryczne ideowe i montażowe, a na podstawie
schematów elektrycznych, montują układy elektryczne zasilania i sterowania silnikami. Po podłączeniu układu sterowania i połączeniu silnika, uruchamiają silnik i
sprawdzają działanie układu. Na ściance montażowej wykonują instalację mieszkaniową oświetleniowo-gniazdową zaopatrzoną w aparaty np. schodowe, zmierzchowe, ruchowe do sterowania oświetleniem.
W ramach projektów uczniowie uczestniczą w kursach i uzyskują uprawnienia
SEP-eksploatacja do 1 kV, które pomogą im w lepszym starcie zawodowym. Po
ukończeniu kształcenia zawodowego uczniowie zdają egzaminy i otrzymują tytuł
zawodowy- technik elektryk.
Kształcenie w zawodzie technik elektryk przygotowuje do wykonywania zadań
zawodowych w zakresie kwalifikacji:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,
maszyn i urządzeń elektrycznych,
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji
elektrycznych,
Praktyki dla uczniów odbywają się w ZPAS w Przygórzu oraz LEGRAND w Ząbkowicach Śląskich.
Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje tytuł technik elektryk.
Kariera zawodowa
Uczeń po skończeniu szkoły może pracować w zakładach: wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, transport kolejowy i wodny, gospodarka komunalna), produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku
(w tym zakłady rzemieślnicze), budowlanych (przy wykonywaniu instalacji elektrycznych). Może prowadzić własną działalność gospodarczą.
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...uczymy rzeczy przydatnych...

Technik informatyk
Symbol zawodu 351203
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik
informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
2. wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
3. projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz
danych;
4. programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz
mobilnych;
5. projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW
i systemami zarządzania treścią.
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych,
urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami
internetowymi oraz bazami danych.
Praktyki dla uczniów odbywają się w branży IT.
Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje tytuł technik informatyk.
Kariera zawodowa
Uczeń po skończeniu szkoły może pracować w wyspecjalizowanych
firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci), w domu
(projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.
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...uczymy rzeczy przydatnych...

Technik hotelarstwa
Symbol zawodu 422402
Uczniowie w zawodzie technik hotelarstwa pracują w pracowniach do
obsługi konsumenta w restauracji hotelowej i obsługi gościa w recepcji
hotelowej. Pracownie są wyposażone w sprzęt specjalistyczny: bar
dydaktyczny z ekspresem ciśnieniowym, stół do prezentacji, ladę recepcyjną oraz urządzenia niezbędnie do kompleksowej obsługi gościa
w recepcji.
W gabinetach lekcyjnych uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną i
praktyczną z zakresu obsługi konsumenta w restauracji, z dietetyki, usług
gastronomicznych, usług dodatkowych w obiektach hotelarskich, z zakresu podstaw hotelarstwa, marketingu i działalności recepcji.
Pracownie wyposażone są w bieliznę i zastawę stołową do obsługi gościa w
restauracji. Na zajęciach ćwiczymy nakrywanie stołu, obsługę gościa
metodą niemiecką, francuską i kompleksową obsługę gościa przy stole.
Wykorzystujemy wizualizer, flipchart, rzutnik multimedialny do
prezentacji, inne urządzenia usprawniające prowadzenie zajęć i ułatwiające
zapamiętywanie wiedzy.
Podczas nauki uczniowie przygotowują się do egzaminu zawodowego
w dwóch kwalifikacjach:
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi
hotelarskie.
HGT.06. Realizacja usług w recepcji.
Praktyki dla uczniów odbywają się w obiektach hotelarskich na terenie
całego kraju (m.in. w Hotelu SPA dr Ireny Eris oraz Nowym Zdroju Centrum
Zdrowia i Wypoczynku w Polanicy), także za granicą.
Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje tytuł technik hotelarstwa.
Kariera zawodowa
Uczeń po skończeniu szkoły może pracować w zakładach hotelarskich,
pensjonatach, kwaterach prywatnych, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej i innych instytucjach posiadających bazę nocle-gową.
Może prowadzić własną działalność gospodarczą.
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...uczymy rzeczy przydatnych...

Technik pojazdów samochodowych
Symbol zawodu 311513
Kształcenie w zawodach samochodowych trwa nieprzerwanie w Naszej Szkole od trzydziestu
lat. W tym czasie wykształciliśmy ok. 2000 najwyższej klasy mechaników i techników samochodowych.
Pojazdy samochodowe to jedne z najbardziej rozpowszechnionych urządzeń o ogromnym
zaawansowaniu technicznym, elektronicznym i mechatronicznym, stosowane w codziennym
użytku. Ich obsługa wymaga wysoko wyspecjalizowanej kadry specjalistów, których kształcimy.
Podczas nauki uczniowie przygotowują się do egzaminu zawodowego w dwóch kwalifikacjach:
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów
samochodowych.
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów
samochodowych.
Noworudzka Szkoła Techniczna jako jedyna w Powiecie Kłodzkim, zapewnia możliwość odbywania
zajęć praktycznych, ponieważ posiadamy własne doskonale wyposażone pracownie kształcenia praktycznego dla zawodu technik pojazdów samochodowych.
Nasze pracownie: v Naprawy pojazdów
v Naprawy podzespołów samochodowych.
v Weryfikacji i diagnostyki.
v Mechatroniki samochodowej,
spełniają standardy egzaminacyjne i właśnie w nich absolwenci Naszej Szkoły i wszystkich szkół
Powiatu Kłodzkiego zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów
samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych.
Organizowane są wycieczki zawodoznawcze i dodatkowe zajęcia.
Uczniowie zdobywają w formie kursowej dodatkowe zawody; ś Spawacz elektrodą otuloną,
ś Spawacz metodą MAG,
ś Operator wózków jezdniowych,
ś Operator koparko – ładowarki.
ś Kierowca kat. B.
O jakości kształcenia techników pojazdów samochodowych świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych. Nasi uczniowie zdają je na poziomie wyższym niż wszelkie średnie; powiatowe, wojewódzkie i krajowe.
Praktyki dla uczniów - NST, jako jedyna w Powiecie Kłodzkim, zapewnia możliwość
odbywania zajęć praktycznych, ponieważ posiadamy własne doskonale wyposażone pracownie
kształcenia praktycznego dla zawodu technik pojazdów samochodowych.
Współpracujemy także z najlepszymi zakładami naprawy pojazdów samochodowych.
Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje tytuł technik pojazdów samochodowych
Kariera zawodowa
Nasi Absolwenci tworzą średnią kadrę techniczną w zakładach zajmujących się obsługą i naprawą
pojazdów samochodowych i nie tylko. Posiadają dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte podczas
kursów i szkoleń, mogą kontynuować naukę na studiach wyższych lub poszerzać swoje kwalifikacje
zawodowe zdobywając dodatkowe kwalifikacje np. diagnosty pojazdów samochodowych. Mogą
pracować w firmach branży motoryzacyjnej, usługowych zakładach obsługowo-naprawczych lub
prowadzić własną firmę obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.
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...uczymy rzeczy przydatnych...

Edukacja językowa
Gabinety języka angielskiego i niemieckiego wyposażone są w
nowoczesny sprzęt audiowizualny, telewizory, projektory oraz
tablice multimedialne. Uczniowie na zajęciach korzystają z
zasobów internetowych i wszelkich portali edukacyjnych takich
jak; quizlet, quizziz czy kahoot, dzięki czemu nauka języków
staje się skuteczniejsza i przyjemniejsza.
Uczniowie angażują wszystkie swoje emocje, żeby wygrywać gry
językowe, dzięki czemu przyswajają wiedzę bez większego wysiłku.
Do utrwalania słownictwa służy też znana od lat platforma
InstaLing. Na naszych zajęciach uczniowie doświadczają uczenia się
metodą "odwróconej klasy"- "flipped clasroom”.

Multimedialne Centrum Biblioteczne
Biblioteka szkolna zachęca i angażuje uczniów w proces czytania,
oglądania, słuchania oraz rozrywki.
Organizujemy spotkania autorskie, akcje ogólnopolskie tj.: Narodowe Czytanie, Jak nie czytam – jak czytam, Przerwa na czytanie,
Akcja Żonkile, konkursy, kiermasze, wystawy okolicznościowe.
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...uczymy rzeczy przydatnych...
Umowa o współpracy
z Firmą Framo Morat oraz Morat Swoboda Motion
Noworudzka Szkoła Techniczna podpisała umowę o współpracy z Firmą Framo Morat oraz Morat Swoboda Motion.
W ramach tej współpracy zostanie utworzona od września
2022 roku klasa patronacka dla branżowej szkoły 1 stopnia
w zawodzie - operator obrabiarek skrawających.
Umowa oraz ustalenia poczynione z firmami Framo Morat
oraz Morat Swoboda Motion, przewidują, że firmy te będą prowadzić zajęcia praktyczne dla uczniów nowej klasy, wyposażając uczniów w ubrania robocze, zapewnią posiłek w czasie
zajęć praktycznych oraz będą wypłacać uczniom stypendia.
Uczniowie przez trzy lata nauki będą uczyć się zawodu z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii stosowanych
w firmie oraz uczestniczyć w procesie produkcyjnym.
Obie firmy mają swoje zakłady produkcyjne w Nowej Rudzie Słupcu.

Firma Framo Morat https://pl.framo-morat.com/
projektuje i realizuje rozwiązania napędowe począwszy od kół zębatych, poprzez przekładnie planetarne i ślimakowe, aż do kompletnych silników przekładniowych. Jest niezawodnym partnerem
podczas prac rozwojowych i konstrukcyjnych, w fazie prototypowania i testów, także na etapie montażu oraz produkcji seryjnej.

Morat Swoboda Motion

https://pl.morat-swoboda.com/
produkuje komponenty napędowe i systemy zapewniające niezawodny i precyzyjny komfort i ruch dla wszystkich typów pojazdów
elektrycznych. Oferta obejmuje wały napędowe z zębatkami,
przekładnie planetarne, przekładnie walcowo-czołowe, koła zębate
i części obudowy technicznej, które łączą w sobie zalety metalu
i tworzywa sztucznego. Produkowane systemy napędowe łączą
dziesięciolecia doświadczeń w technice przekładni i napędów
z Know-How z obszaru mechatroniki, elektroniki, czujników
i elementów wykonawczych.
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Projekty realizowane w NST:

Patronat nad NST sprawują:

Programowanie z eTwinning

Erasmus+ Power

Europejska Nowa Ruda

Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
,,SZKOŁY SUKCESU ZAWODOWEGO"

Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej
programu Erasmus+ i PoWer

Razem dla kształcenia zawodowego
w Powiecie Kłodzkim

Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów
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Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2022/2023
TECHNIKUM 5-letnie

3-letnia SZKOŁA
BRANŻOWA I STOPNIA

INNOWACJE: GRY KOMPUTEROWE,
MULTIMEDIA, E-SPORT

Jeśli masz pytania lub chcesz
dowiedzieć się o nas więcej:

www.nst.nowaruda.pl

Projekt graficzny i skład komputerowy - Urszula Słoninka
Korekta - Renata Kowalska

57-401 Nowa Ruda, ul. Stara Droga 4, tel. 74 872 22 42, fax 74 872 94 14, e-mail: szkola @zsp. nowa ruda.pl

