OFERTA EDUKACYJNA
NOWORUDZKIEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

TECHNIKUM

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Uczymy rzeczy przydatnych…
Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie
ul. Stara Droga 4
57-401 Nowa Ruda
tel. 074 872 22 42,
e-mail: szkola@zsp.nowaruda.
www.nst.nowaruda.pl

•

Noworudzka Szkoła Techniczna jest laureatem Nagrody Ministra Gospodarki za szczególne
osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, efektywną współpracę z
pracodawcami w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy.

•

Patronaty:






zakładowy – ZPAS GROUP, BEDAX, MATPLAST
naukowy – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
sportowy – Centrum Turystyczno-Sportowe w Nowej Rudzie
medialny – tygodnik „NOWORUDZIANIN”

•

Realizowane projekty unijne:







„ERASMUS”
„Badacz, matematyk, lingwista, noworudzki noblista”
„E-usługi”
„Zawodowy Dolny Śląsk”
„Mobilność kadry edukacji szkolnej”

•

Współpraca:

•

Inne działania:













projekt „Akademia 3.0 Apki.org”
staże i praktyki zagraniczne
Uczniowski Mini Projekt Badawczy
projekt „Enter your future”
program „Insta.Ling”
udział w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości („Otwarta Firma”, „Biznes przy tablicy”)
Szkolna Gala Talentów
Dzień Bezpiecznego Internetu
Szkolny Klub Wolontariusza, Klub PCK
Młodzieżowa Grupa Wsparcia
Uczniowskie Mini Przedsiębiorstwo

•

Atuty:

 wykwalifikowana, doświadczona kadra nauczycielska
 kształcenie w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy
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solidne przygotowanie do egzaminów zawodowych i maturalnych
nowoczesne pracownie zawodowe dla wszystkich nauczanych branż
profesjonalne przygotowanie do wejścia na rynek pracy
możliwość zdobycia doświadczenia podczas praktyk w nowoczesnych zakładach współpracujących
ze szkołą
stypendia dla uczniów
wycieczki zawodoznawcze
współpraca z instytucjami zewnętrznymi
certyfikat Akademii CISCO
Certyfikat Jakości Kształcenia Języków Obcych
1 miejsce na Dolnym Śląsku i 9 w Polsce w rankingi IT-Szkoła (2016 r.)
przyjazna i bezpieczna atmosfera
szkoła bez barier – przystosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych
członek Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”

•











senatorzy: Mieczysław Szyszka, Aleksander Szwed
Burmistrz Miasta Nowa Ruda - Tomasz Kiliński
kolarze: Jan Smyrak, Stanisław Machała, Jan Trybała, Jan Jankiewicz (dwukrotny wicemistrz świata)
pływacy: Artur Szablewski, Mariusz Wojtoń
piłkarze: Tadeusz Nowak, Czesław Owczarek
kulturysta Leszek Grzebień
kadra zarządzająca zakładów przemysłowych
wykładowcy wyższych uczeni
właściciele firm
duchowni, m.in. Ks. Marian, Józef Kopko Proboszcz i Kustosz z Krzeszowa

•

Baza dydaktyczna:

Absolwenci:

 wyposażone z projektów unijnych pracownie:
- hotelarskie (obsługa konsumenta w barze, recepcja hotelowa, oraz technicznej obsługi
konsumenta)
- mechaniczne (spawania i łączenia metali, mechatroniki samochodowej oraz wytwarzania
elementów konstrukcyjnych
- elektryczne (wytwarzania elementów konstrukcyjnych, automatyzacji procesów oraz
elektrotechniki, elektroniki i automatyki)
- informatyczne (urządzeń techniki komputerowej oraz komputerowego wspomagania
projektowania)
- budowlana (pracownia murarska)
- pracownie ogólno dydaktyczne (samochodowa, hotelarstwa, logistyczna, cyfrowych
procesów graficznych, elektryczna, informatyczna)
 8 tablic interaktywnych
 dziennik elektroniczny LIBRUS (od 2010 r.)
 powiatowy ośrodek egzaminacyjny dla kwalifikacji M18, M42, M12
 ośrodek egzaminacyjny dla wszystkich kwalifikacji w nauczanych zawodach.
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•

Dodatkowe zajęcia:

•

w ramach projektu unijnego „Badacz, matematyk, lingwista, noworudzki noblista” do 2019 roku:
- zajęcia dodatkowe z matematyki, „Studium talent”,
- koło matematyczne połączone z formą on-line,
- warsztaty w stronę matury,
- zajęcia „Niemiecki dla każdego”,
- język niemiecki na piątkę,
- „Aktywnie i twórczo z j. niemieckim”’,
- zajęcia dodatkowe z j. angielskiego,
- warsztaty rozwijające posługiwanie się j. angielskim,
- „Angielski z kamerą” zajęcia połączone z formą on-line,
- „Chemia w doświadczeniach”,
- „Chemia – jestem na tak”.

•

w ramach projekty „Zawodowy Dolny Śląsk” uczniowie biorą udział w warsztatach na Politechnice
Wrocławskiej.
uczniowie NST, dzięki współpracy z CTS w Nowej Rudzie, mają możliwość rozwijania uzdolnień
sportowych w wielu dyscyplinach.
w ramach zajęć wychowania fizycznego przygotowujmy absolwentów do egzaminów
sprawnościowych na wyższe uczelnie wojskowe, policyjne i straży pożarnej oraz do pracy w
służbach mundurowych.
dzięki współpracy z firmą zewnętrzną uczniowie NST mogą realizować kurs prawa jazdy na
preferencyjnych warunkach.

•
•

•

OFERTA EDUKACYJNA
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ROK SZKOLNY 2018/2019
TECHNIKUM (4-letnie)
 technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 technik elektryk (klasa patronacka ZPAS GROUP)
 technik górnictwa odkrywkowego
 technik hotelarstwa (innowacje: język migowy, dietetyka, Welless
& SPA)
 technik informatyk (innowacja: gry komputerowe, multimedia,
e-sport)
 technik mechanik monter maszyn i urządzeń
 technik pojazdów samochodowych

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – (3-letnia):
 monter stolarki budowlanej ( klasa patronacka MATPLAST)
 mechanik samochodowy
 kierowca mechanik
 wielozawodowa:

- elektromechanik pojazdów samochodowych
- murarz tynkarz
- sprzedawca
- cukiernik
- fryzjer
- piekarz
- każdy inny dowolnie wybrany zawód
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TECHNIKUM

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje
materiały cyfrowe do publikacji w mediach, tworzy i publikuje projekty
multimedialne oraz wykonuje wydruki cyfrowe.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej zostaje przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania;
2) obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
3) przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;
4) wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych;
5) prowadzenia procesów drukowania.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w
podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej :
− efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ);
− efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego
stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.i) i PKZ(A.l);
− efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie:
AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych;
AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
W programie nauczania dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych uwzględniono przedmioty
ogólnokształcące: język obcy nowożytny, matematyka, których nauka odbywać się będzie na poziomie
rozszerzonym oraz uwzględniono przedmiot historia i społeczeństwo, jako przedmiot uzupełniający.
KARIERA ZAWODOWA
Pracę znajdziesz w przemyśle poligraficznym, drukarniach cyfrowych, wydawnictwach, agencjach
reklamowych, agencjach public relations, firmach projektujących strony internetowe, opracowujących
animacje, klipy filmowe oraz prezentacje multimedialne. Możesz także prowadzić własną działalność
gospodarczą.

Praktyki dla uczniów BEDAX.
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TECHNIKUM
Technik elektryk wykonuje instalacje
elektryczne, montuje, uruchamia
i konserwuje maszyny oraz urządzenia
elektryczne. Ocenia stan techniczny
instalacji,
maszyn
i
urządzeń
elektrycznych po montażu
i konserwacji.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik
elektryk zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji
technicznej;
2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na
podstawie pomiarów;
4) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na
podstawie dokumentacji technicznej;
5) montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie
dokumentacji technicznej.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w
podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik elektryk:
− efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS),
− efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w
ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub
grupie zawodów;
− efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
W programie nauczania dla zawodu technik elektryk uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: matematyka i fizyka,
których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym oraz uwzględniono przedmiot historia i społeczeństwo,
jako przedmiot uzupełniający.
KARIERA ZAWODOWA
Pracę znajdziesz 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).
Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Praktyki dla uczniów w ZPAS NET, REGNARS KMT - kopalnia melafiru Tłumaczów.
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TECHNIKUM
Technik górnictwa odkrywkowego
organizuje lub prowadzi procesy
wydobywcze, transportowe,
składowiskowe, zwałowe, przeróbcze
oraz obróbcze wydobytej kopaliny na
terenie kopalni odkrywkowej.

Absolwent technikum kształcącego w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenie robót strzałowych metodą krótkich otworów;
2) prowadzenie robót związanych z urabianianiem, transportowaniem, składowaniem i
zwałowaniem kopaliny i nadkładu;
3) likwidowanie nawisów skalnych;
4) odwadnianie górotworu i zwałowisk.
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów
kształcenia, na które składają się:
− efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
− efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczohutniczego
PKZ(M.e) i PKZ(M.l);
− efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik górnictwa odkrywkowego opisane w
wyodrębnionych kwalifikacjach:
M.10 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową;
M.42 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową.
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
W programie nauczania dla zawodu technik górnictwa odkrywkowego uwzględniono przedmioty
ogólnokształcące: język obcy nowożytny i matematyka, których nauka odbywać się będzie na poziomie
rozszerzonym.
KARIERA ZAWODOWA
Pracę znajdziesz w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego, surowców skalnych, kruszyw naturalnych i
piasków, zakładach produkcji spoiw naturalnych, topików dla hut, materiałów chemicznych, przemysłu
caramicznego, zakładach obróbki kamienia, zakładach przetwórczych surowców skalnych, zakładach
prowadzących roboty wyburzeniowe i inżynierskie z zastosowaniem materiałów wybuchowych, w biurach
projektowych i instytucjach naukowo-badawczych.

8

OFERTA EDUKACYJNA NOWORUDZKIEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

TECHNIKUM

Technik hotelarstwa wykonuje prace w zakresie
kompleksowej obsługi gościa obiektu świadczącego usługi hotelarskie.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa zostaje przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
2) rezerwowania usług hotelarskich;
3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w
podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa:
−
−

efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ),
efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego
stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(T.f),
− efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:
TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji;
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
W programie nauczania dla zawodu technik hotelarstwa uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: język
obcy nowożytny, matematyka, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym.
KARIERA ZAWODOWA
Pracę znajdziesz w zakładach hotelarskich, pensjonatach, kwaterach prywatnych, a także w bazach
ruchomych: promowej, żeglugowej i innych instytucjach posiadających bazę noclegową. Możesz także
prowadzić własną działalność gospodarczą.
INNOWACJE: język migowy, WELLNESS & SPA, dietetyka.
Praktyki dla uczniów: zapewniamy praktyki w obiektach hotelarskich na terenie całego kraju (m.in. w
Hotelu SPA dr Ireny Eris oraz Nowym Zdroju Centrum Zdrowia i Wypoczynku w Polanicy), czy też na
promach Unity Line pływających do Szwecji, w Austrii oraz we Francji – Port Grimaud.
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TECHNIKUM

Technik informatyk przygotowuje stanowiska
komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia.
Projektuje i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi. Tworzy i
administruje strony internetowe i bazy danych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk zostaje przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:
1)
2)
3)
4)

montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w
podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik informatyk:
−
−
−

efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ);
efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego,
stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.b);
efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:
EE.8. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci;
EE.9. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
W programie nauczania dla zawodu technik informatyk uwzględniono przedmioty ogólnokształcące:
informatyka i matematyka, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym.
KARIERA ZAWODOWA
Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy,
konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci), a nawet w domu (projektanci,
graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Możesz
także prowadzić własną działalność gospodarczą.
INNOWACJA: gry komputerowe, multimedia, e-sport.
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TECHNIKUM
Technik pojazdów samochodowych
organizuje i wykonuje obsługę
pojazdów samochodowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych zostaje przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w
podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych:
−

efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ; KPS, OMZ);

−

efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego
stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a);

−

efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczemu
stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a), PKZ(M.b),
PKZ(M.g);

−

efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie:
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
W programie nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych uwzględniono przedmioty
ogólnokształcące: matematyka i język obcy nowożytny, których nauka odbywać się będzie na poziomie
rozszerzonym.
KARIERA ZAWODOWA
Pracę znajdziesz w firmach branży motoryzacyjnej, usługowych zakładach obsługowo-naprawczych. Możesz
także prowadzić własną firmę obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.
Praktyki dla uczniów m.in.: PKS S.A. w Kłodzku
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OFERTA EDUKACYJNA NOWORUDZKIEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

TECHNIKUM

Technik mechanik monter maszyn i urządzeń
organizuje, wykonuje i nadzoruje prace związane z wytwarzaniem części maszyn
oraz obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik monter maszyn i urządzeń zostaje
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wytwarzania części maszyn i urządzeń
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń
4) obsługiwania maszyn i urządzeń
5) organizowania procesu produkcji.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych
w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik mechanik monter maszyn i urządzeń:
−

efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, OMZ, KPS),

−

efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego
stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a), PKZ(M.b) i
PKZ(M.h);

−

efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie:
MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń;
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
W programie nauczania dla zawodu technik mechanik uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: fizyka i
język obcy nowożytny, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym.
KARIERA ZAWODOWA
Pracę znajdziesz w przemyśle, w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i
w różnych innych dziedzinach gospodarki oraz w ich zapleczu badawczo-rozwojowym. Możesz prowadzić
własny warsztat. W ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich możesz
zdobywać specjalizacje zawodowe oraz tytuły rzeczoznawców.
Praktyki dla uczniów w ZPAS Group.
Dodatkowo uczniowie w trakcie kształcenia zdobędą uprawnienia spawacza!!!
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Monter stolarki budowlanej – klasa patronacka.
Zgodnie z zapisami podpisanej umowy firma MATPLAST prowadzić będzie zajęcia
praktyczne dla uczniów nowej klasy, wyposaży ich w ubranie robocze, zapewni posiłek
w czasie zajęć praktycznych oraz będzie wypłacała uczniom stypendia. Uczniowie przez
trzy lata nauki będą uczyć się zawodu z wykorzystaniem najnowocześniejszych
technologii stosowanych w firmie oraz uczestniczyć w procesie produkcyjnym i
instalacjach stolarki budowlanej. Firma Matplast Sp. z o. o. jest wiodącym producentem
stolarki okiennej, dysponującym najnowszą technologią, co gwarantuje właściwy
poziom realizowanych zajęć praktycznych.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter stolarki budowlanej zostaje przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:
1) udziału w procesie produkcji okien i drzwi;
2) montażu okien i drzwi balkonowych;
3) montażu okien dachowych;
4) montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
5) montażu bram;
6) montażu systemów osłon okiennych i drzwiowych;
7) montażu schodów modułowych.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w
podstawie programowej kształcenia w zawodzie monter stolarki budowlanej:
−

efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS);

−

efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie:
K.1. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej

Zgodnie z zapisami Ośrodka Rozwoju Edukacji: „Praktyczna nauka zawodu może odbywać się u
pracodawców, w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach
szkolnych, pracowniach szkolnych. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest realizacja praktycznej nauki
zawodu w firmach wykonujących montaż stolarki budowlanej, które stanowią potencjalne miejsce
zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie monter stolarki budowlanej”.
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Mechanik pojazdów samochodowych
obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów samochodowych.

wykonuje

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych zostaje przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) użytkowania pojazdów samochodowych;
2) diagnozowania pojazdów samochodowych;
3) naprawiania pojazdów samochodowych.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w
podstawie programowej kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych:
−

efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS);

−

efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego
stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a) oraz efekty
kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego
stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ (M.a), PKZ(M.g);

−

efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie:
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

KARIERA ZAWODOWA
Pracę znajdziesz w warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych, w przedsiębiorstwach
produkujących pojazdy i ich zespoły, małych zakładach obsługowo-naprawczych. Możesz prowadzić własny
warsztat. Po ukończeniu dodatkowego kursu możesz uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy.
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Kierowca mechanik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik zostaje przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenia pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów;
2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w
podstawie programowej kształcenia w zawodzie kierowca mechanik:
− efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS);
−

efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie:
AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego.

KARIERA ZAWODOWA
Pracę znajdziesz w firmach spedycyjno-transportowych lokalnie i na terenie całego kraju.
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wielozawodowa:
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- sprzedawca
- cukiernik
- fryzjer
- inny wybrany zawód
Przykłady:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych zostaje
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów
samochodowych;
2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
3) prowadzenia pojazdów samochodowych.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwie zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania systemów suchej zabudowy;
2) wykonywania robót malarskich;
3) wykonywania robót tapeciarskich;
4) wykonywania robót posadzkarskich;
5) wykonywania robót okładzinowych.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i
sprzedaży.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik zostaje przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:
1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
2) magazynowania surowców cukierniczych;
4) sporządzania półproduktów cukierniczych;
5) sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
6) dekorowania wyrobów cukierniczych i przygotowania do ich dystrybucji.
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PESEL
……………………………………………
(nazwa gimnazjum)

PODANIE
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
Dyrektor
Noworudzkiej Szkoły Technicznej
ul. Stara Droga 4, 57-401 Nowa Ruda
tel. 74 872 22 42

I. Dane osobowe kandydata do szkoły:

- imiona i nazwisko: ………………………………………………………………………………..

- imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów: ……………………………………………….

- data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………..
(dzień, miesiąc, rok, miejscowość)

- adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………….
- telefon kontaktowy: rodzic: ……………………….. uczeń: ………………………………….
II. Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej
…………………………………………………………………………………………………………
(typ szkoły – technikum/szkoła branżowa*)

1. ………………………………………………………………………………………………………
(klasa/profil, zawód)

2. ………………………………………………………………………………………………………
(inna klasa w NST – profil/zawód)

wybieram języki obce: 1. ………………………………………………………………..
(język obcy - poziom 3.1 w gimnazjum)

2. ………………………………………………………………..
(język obcy - poziom 3.0 w gimnazjum)

III. Inne szkoły, do których składam podanie o przyjęcie do klasy pierwszej:
1. ………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, ulica, kod pocztowy, miejscowość)

2. ………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, ulica, kod pocztowy, miejscowość)

IV. Załączniki:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa załącznika

+/-

Świadectwo ukończenia gimnazjum
Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Dwie fotografie
Zaświadczenie lekarskie (medycyna pracy) – po zakończonej rekrutacji
Informacja o potrzebie wyrobienia wkładki do biletu miesięcznego
Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej
Zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe

……………………………………………

………………………………………

(podpis rodzica, prawnego opiekuna)

(podpis ucznia)

V. Wyniki rekrutacji (wypełnia szkoła ponadgimnazjalna):
Liczba uzyskanych punktów
egzamin – część I humanistyczna
egzamin – część II matematyczno-przyrodnicza
egzamin – część III j. obcy nowożytny
suma punktów za oceny na świadectwie
suma punktów za inne osiągnięcia
Suma uzyskanych punktów

Zastosowano preferencje:
…………………………………………………………………………………………………………
VI. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej (wypełnia szkoła ponadgimnazjalna):
Szkolna Komisja Rekrutacyjna postanowiła przyjąć / nie przyjąć* ucznia do klasy
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………
(pieczęć szkoły)

…………………………………
(podpis przewodniczącego SKR)

W przypadku decyzji negatywnej:

……………………………………………
(data i podpis osoby wydającej dokumenty)

* niewłaściwe skreślić

……………………………………………….
(podpis osoby odbierającej dokumenty)

