EDUKACJA ZAWODOWA
W WAŁBRZYCHU
Broszura przedstawia ofertę wałbrzyskich szkół technicznych
i branżowych, które umożliwiają zdobycie ciekawego zawodu oczekiwanego na lokalnym, ogólnopolskim i europejskim rynku pracy, jest kontynuacją
konferencji „Zawodowy strzał w 10!”
oraz uzupełnieniem Targów Zawodów,
które odbyły się w Hali Wałbrzyskich
Mistrzów w dniu 28 lutego 2019 r.
Ukończenie szkoły technicznej lub
branżowej umożliwia podjęcie atrakcyjnej i zgodnej z zainteresowaniami
pracy.
Technikum przygotowuje do
takiej samej matury, jaką zdają absolwenci liceum ogólnokształcącego,
ponadto część przedmiotów zawodowych jest kontynuowanych na studiach zawodowych czy politechnicznych. Tytuł technika nadaje pełne
kwalifikacje w danym zawodzie.
Szkoły branżowe proponują
kształcenie w wielu zawodach, ich niewątpliwą zaletą jest to, że poszczególne
kwalifikacje uczeń może zdobywać etapami, a ukończenie szkoły branżowej
II stopnia również umożliwia przystąpienie do matury. Nauka w wałbrzyskich szkołach technicznych to także
możliwość wyjazdów zagranicznych
dla uczniów, którzy zdobywają dodatkowe umiejętności, np. nauka języka
obcego zawodowego. Szkoły organizują ponadto praktyki zawodowe
w kraju u najlepszych pracodawców.
Dzisiejsza szkoła techniczna, bran-
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żowa jest znakomicie wyposażona
w najnowszy sprzęt techniczny dla
danego zawodu, a zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli. Naukę w szkole
uzupełniają zajęcia, warsztaty na
wyższych
uczelniach,
wycieczki
i wyjazdy dydaktyczne, koła zainteresowań i zajęcia sportowe.
Dla kandydatów spoza Wałbrzycha
przygotowane są miejsca w internacie szkolnym znajdującym się
w centrum miasta. Nauka w szkole branżowej czy nauka w technikum jest bardzo dobrym wyborem,
gdyż daje wiele możliwości- zawód,
tytuł technika, matura, możliwość dalszej edukacji na studiach wyższych.

SPIS TREŚCI
Ogólne zasady
rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych
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Zespół Szkół
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„Energetyk”
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ZASADY REKRUTACJI DO CZTEROLETNIEGO
I PIĘCIOLETNIEGO TECHNIKUM
ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
Uzupełnienie wniosku od
21 czerwca do 25 czerwca

Rekrutacja
elektroniczna
od 13 maja
do 25 czerwca
Kandydaci rejestrują się w systemie
elektronicznym http://edu.um.walbrzych.pl
i składają on-line wniosek o przyjęcie do
szkoły. Ustalają priorytety co do kolejności wyboru szkoły i konkretnego kierunku
oraz składają papierowe podanie tylko
w szkole pierwszego wyboru.

Rekrutacja
uzupełniająca
od 26 lipca

Kandydaci nieprzyjęci do wybranych
przez siebie szkół składają dokumenty do
placówek prowadzących rekrutację uzupełniającą, która jest prowadzona poza
systemem elektronicznym.

Kandydaci uzupełniają elektronicznie wniosek o wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły i wyniki uzyskane na egzaminie
ósmoklasisty lub gimnazjalisty. Następnie dostarczają do szkoły pierwszego wyboru wymagane dokumenty:świadectwo ukończenia
szkoły, zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty lub gimnazjalisty, kartę zdrowia,
2 zdjęcia legitymacyjne,

Weryfikacja dokumentów
do 28 czerwca
Szkoły
rekrutujące
weryfikują
złożone
w systemie wnioski kandydatów oraz
dostarczone
przez
nich
dokumenty.
Uzupełniają braki.

Wyniki rekrutacji
16 lipca
Komisje rekrutacyjne poszczególnych szkół podają do publicznej wiadomości listykandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Skierowanie na
badania lekarskie
od 16 lipca do 18 lipca
Szkoły wydają skierowania lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych. Kandydat wykonuje bezpłatnie badania w Medycynie Pracy
i uzyskuje zaświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do wykonywania wybranego
zawodu.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH
„ENERGETYK”
TECHNIKUM NR 5
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
DYREKTOR: RYSZARD JANAS
O SZKOLE
Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk
(dawniej
Zespół
Szkół
Górniczo
Energetycznych) jest szkołą techniczną
z 70 letnią tradycją. Od wielu lat, kształci młodzież w poszukiwanych i atrakcyjnych zawodach na rynku pracy na poziomie Technikum i Szkoły Branżowej.
Jednocześnie
absolwenci
uzyskują
maturę analogiczną jak w liceum ogólnokształcącym, dającą wstęp na studia.
Szkoła osiąga wysokie wyniki w egzaminach zawodowych i egzaminie maturalnym. Uczniowie w trakcie nauki odbywają specjalistyczne praktyki zawodowe
w kraju i za granicą, swobodnie posługują się językiem obcym także w słownictwie zawodowym, uzyskują uprawnienia
SEP, jak również certyfikaty z umiejętności technicznych, uczestniczą także
w zajęciach specjalistycznych na uczelniach wyższych, ośrodkach kursowych
i w zakładach przemysłowych. Szkoła
znajduje się w centrum Wałbrzycha, co
ułatwia dojazd na zajęcia z każdej strony. Uczniowie także mogą w trakcie nauki
mieszkać w pobliskim internacie Julia.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i przyjazną kadrę nauczycieli, silną stroną Szkoły jest wyposażenie
pracowni przedmiotowych pozyskane
z projektów Unii Europejskiej. Klasy
Szkoły Branżowej są prowadzone we
współpracy z Zakładami Koksowniczymi
Victoria S.A. i Cersanit III S.A.
Aleja Wyzwolenia 5

74 842 60 08

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI
Szkoła współpracuje z uczelniami takimi
jak:
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
• Politechnika Wrocławska
• Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
• Akademia Sztuk Pięknych
we Wrocławiu
• Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

WSPÓŁPRACUJEMY Z
• Cersanit III S.A.
• Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze
„Victoria”
• Zakład Usług Energetycznych 		
„epeKoks” Sp. z o.o.
• Wałbrzyska Specjalna Strefa 		
Ekonomiczna „Invest-Park”
• TAURON Polska Energia S.A.

DNI OTWARTE
1. Dla uczniów klas ósmych 25 kwietnia
– godzina 9.00
2. Dla gimnazjalistów 26 kwietnia
– godzina 9.00

@ szkola@energetyk.walbrzych.pl
www.energetyk.walbrzych.pl
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OFERTA EDUKACYJNA
TECHNIKUM

Technik informatyk
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Zajmuje się:
• montażem, eksploatacją
i serwisowaniem komputerów
• projektowaniem i wykonywaniem
lokalnych sieci komputerowych
• projektowaniem i tworzeniem baz
danych
• instalowaniem drukarek i innych
urządzeń
• tworzeniem stron WWW
• programowaniem w języku C++

Technik elektronik

Technik elektronik w zakresie układów
elektronicznych i linii produkcyjnych jest
przygotowany do wdrażania, uruchamiania, serwisowania i programowania:
• systemów nadzoru i monitoringu
• systemów automatyki przemysłowej
• robotów przemysłowych
• układów HMI
• systemów utrzymania ruchu

Aleja Wyzwolenia 5

74 842 60 08
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Technik urządzeń
i systemów energetyki
odnawialnej
W zakresie kolektorów słonecznych,
pomp ciepła, elektrowni wiatrowych i ekologicznych kotłów CO przygotowany do
uruchamiania i serwisowania:
• Kolektorów słonecznych cieczowych
• Kolektorów fotowoltaicznych
• Pomp ciepła różnych typów
• Kotłów CO na biomasę
• Układów geotermalnych
• Układów sterowania i regulacji
• Optymalizacji parametrów

Technik reklamy
Technik organizaci reklamy zajmuje się:
• pozyskiwaniem klientów do współpracy
z agencjami reklamowymi i mediami
• dobieraniem metody prowadzenia
badań rynkowych
• stosowaniem różnorodnych technik
reklamowych
• organizacją działań promocyjnych
przedsiębiorstwa
• organizacją działalności
wystawienniczej
• tworzeniem wizualnych środków 		
reklamy

@ szkola@energetyk.walbrzych.pl
www.energetyk.walbrzych.pl

Technik elektryk

Technik elektryk w dziedzinie maszyn, instalacji i urządzeń elektrycznych jest przygotowany w zakresie nadzoru i wykonania
do:
• montowania i uruchomiania
• oceniania stanu technicznego
• aplikacji układów sterowania,
• napraw i konserwacji
• prowadzenia działalności gospodarczej
w branży elektrycznej

Technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje
się:
• projektowaniem i przygotowaniem
materiałów graficznych do drukowania
• obsługą programów do obróbki grafiki
• doborem procesów i parametrów
drukowania
• obsługą cyfrowych maszyn
drukujących
• komputerowym łamaniem tekstu
• korekcją kolorów w plikach graficznych
• prowadzeniem własnej działalności
gospodarczej

Aleja Wyzwolenia 5

74 842 60 08

Technik teleinformatyk
• projektuje i wykonuje
systemy komuputerowe 		
administruje tymi sieciami
• uruchamiania i utrzymuje systemy
komuterowe oraz terminale
i telefoniczne przyłącza abonenckie
• montuje i eksploatuje systemy
transmisji danych, administruje
rozległymi sieciami
teleinformatycznymi
• prowadzi działalność gospodarczą
w branży teleinformatycznej

SZKOŁA BRANŻOWA
I STOPNIA

Elektromechanik
Elektromechanik w zakresie maszyn
i urządzeń elektrycznych jest przygotowany do:
• montowania i uruchomiania
• oceniania stanu technicznego
• aplikacji układów sterowania,
• napraw i konserwacji

@ szkola@energetyk.walbrzych.pl
www.energetyk.walbrzych.pl
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NASZE ATUTY
Elektryk

• Lokalizacja w centrum miasta
Wałbrzycha
• Dogodny dojazd z okolicznych
miejscowości
• Położenie blisko internatu,
• Realizujemy projekty finansowane
przez Unię Europejską
• Praktyki zagraniczne w Niemczech,
Włoszech, Hiszpanii i na Malcie - w ramach programu Erasmus,
• Współpraca z pracodawcami,
• Szkoła przyjazna uczniom
• Otwarta droga na wyższe uczelnie.

Elektryk w zakresie maszyn i urządzeń
elektrycznych jest przygotowany do:
• montowania i uruchomiania
• oceniania stanu technicznego
• aplikacji układów sterowania,
• napraw i konserwacji

ZAJĘCIA DODATKOWE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurs na uprawnienia SEP 1kW
Szkolna Grupa Filmowa Energetyk TV
Szkolne Koło Fotograficzne
Koło Teatralne „Krótkie spięcie”
Koła przedmiotowe
Sekcja Strzelecka
Wałbrzyskie Koło Robotyki
Szkolna Gazetka „Alkatraz”
Szkolne Koło Sportowe
Zespół muzyczny
Wolontariat „Klub Ośmiu”
Szkolne koło krajoznawczo turystyczne
Zajęcia artystyczne
Liczne oferty dodatkowych zajęć
specjalistycznych

Aleja Wyzwolenia 5
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NASZE CERTYFIKATY
•
•
•
•
•
•
•
•

Ceryfikat USEP
Certyfikat CISCO
Laboratorium LCN
Laboratorium ECDL
„Bezpieczna szkola”
„Wiarygodna szkola”
„Szkoła przyjazna rodzinie”
„Szkoła odkrywców talentów”

@ szkola@energetyk.walbrzych.pl
www.energetyk.walbrzych.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5
IM. MAKSYMILIANA TYTUSA
HUBERA
TECHNIKUM NR 2
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO ORAZ CENTRUM
KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
DYREKTOR: IWONA HNATIUK
O SZKOLE
Zespół Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera to
szkoła z ponad 60 - letnimi tradycjami
w kształceniu zawodowym. Obecnie to
szkoła młodzieżowa, przygotowująca
młodzież do pracy w zawodach poszukiwanych i atrakcyjnych na rynku pracy
(technikum i branżowa szkoła I stopnia).
Zespół Szkół Nr 5 pełni także rolę ośrodka egzaminacyjnego (głównie dotyczy to
zawodów z branży samochodowej, mechatronicznej, logistycznej i budowlanej).
Oznacza to, że szkoła dysponuje bazą,
profesjonalnym przygotowaniem zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie standardami. Szkoła przygotowuje młodych ludzi
do pracy w zawodach, które znajdują się
w jej ofercie, dba o jakość uczenia, rozwój
kompetencji zawodowych i ponadzawodowych uczniów. W miarę swoich możliwości przygotowuje dla swoich uczniów
dodatkowe oferty kursów, aby wyposażyć
ich w dodatkowe uprawnienia, kompetencje mile widziane na rynku pracy. Stara
się o to, aby absolwenci byli dobrze przygotowani do radzenia sobie na rynku pracy. Młodzi ludzie biorą udział w różnych
olimpiadach, konkursach i turniejach.

ul. Ogrodowa 2a
74 846 74 74

Szkoła od kilku lat buduje dobre relacje
z pracodawcami, dba o to, by uczniowie/
absolwenci byli aktywni na rynku pracy (klasy patronackie: SEGEPO-REFA,
Zakłady Koksownicze „VICTORIA”, WIP
(Wałbrzych International Production); listy
intencyjne dotyczące współpracy: Toyota
Motor Manufacturing Poland, Toyota Wałbrzych Nowakowski, Autorforte.pl, VEGA
CAR, RONAL Polska, Faurecia).
Uczniowie angażują się w wolontariat,
biorą udział w wielu zewnętrznych przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym,
społecznym, pomocowym.
Podsumowując, szkoła poprzez prowadzenie bardzo wielu działań o charakterze
edukacyjnym, wychowawczym, dbałość
o kontakty z rynkiem pracy, stara się, by
szkoła zawodowa była postrzegana w środowisku jako szkoła pozytywnego wyboru.

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI
• Politechnika Wrocławska (Wrocław, filia
Wałbrzych)
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
• Międzynarodowa Wyższa Szkoła
Logistyki i Transportu we Wrocławiu
• Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
• TUV Academie GMBH

@ szkola@zs5.mail.pl
www.zs5.walbrzych.pl
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