OFERTA EDUKACYJNA
TECHNIKUM

Technik mechatronik
• projektuje i konstruuje urządzenia
z wykorzystaniem technik
komputerowych;
• buduje, programuje i obsługuje roboty
przemysłowe;
• projektuje, instaluje, uruchamia
i serwisuje układy sterowania urządzeń
i systemów mechatronicznych;
• zajmuje się obsługą automatycznych
urządzeń współczesnych linii
produkcyjnych i montażowych.

Technik logistyk
• przygotowuje oferty handlowe
w zakresie świadczenia usług
logistycznych;
• dokonuje wyboru dostawców towarów
na podstawie określonych wymagań;
• przyjmuje i kompletuje zamówienia
usług logistycznych;
• sporządza dokumenty logistyczne
w tym umowy sprzedaży usług
logistycznych;
• podejmuje działalność marketingową
na rynku usług logistycznych.

ul. Ogrodowa 2a
74 846 74 74
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Technik pojazdów
samochodowych
• organizuje obsługę i naprawy pojazdów
samochodowych;
• diagnozuje i naprawia silniki, zespoły
i układy mechaniczne oraz układy
elektryczne i elektroniczne
w pojazdach samochodowych;
• prowadzi dokumentację związaną
z obsługą i naprawą pojazdów
samochodowych;
• może organizować i prowadzić
sprzedaż pojazdów samochodowych,
części oraz artykułów motoryzacyjnych.

Technik przemysłu
mody
• analizuje trendy w modzie
i rozpoznaje grupy docelowych 		
klientów w celu opracowania
kompozycji kolorystycznych
i określenia zasad stylizacji ubioru;
• wykonuje rysunki żurnalowe
i modelowe, techniczne wyrobów
odzieżowych;
• dobiera materiały odzieżowe, dodatki
krawieckie i zdobnicze do odzieży oraz
maszyny i urządzenia potrzebne
do wykonywania określonych wyrobów
odzieżowych;
• projektuje i wykonuje wyroby
odzieżowe.

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

SZKOŁA BRANŻOWA
I STOPNIA

Technik architektury
krajobrazu
• planuje i projektuje tereny zieleni,
wyznacza miejsca do zakładania
trawników, rabat bylinowych, nasadzeń
drzew i krzewów;
• osługuje się dokumentacją projektową
w poszczególnych etapach realizacji
i konserwacji terenów zieleni;
• dokonuje wyboru drzew, krzewów,
bylin i innych roślin do wykonanych
projektów;
• opiekuje się powierzoną zielenią na
osiedlach, w parkach oraz przed
obiektami użyteczności publicznej
Technik mechanik
• organizuje, nadzoruje przebieg
instalacji i uruchamiania maszyn
i urządzeń,
• nadzoruje pracę, a także naprawy
i konserwację maszyn i urządzeń,
• wykonuje projekty obiektów
mechanicznych wraz z ich
dokumentacją konstrukcyjną.

Technik budownictwa
• organizuje roboty budowlane;
• wykonuje rysunki budowlane;
• projektuje elementy konstrukcyjne
na podstawie fachowych obliczeń;
• dobiera
optymalne
technologie
wykonania różnych robót budowlanych.

ul. Ogrodowa 2a
74 846 74 74

Operator obrabiarek
skrawających
•
•
•
•

obsługuje obrabiarki skrawające;
ustawia parametry pracy obrabiarek;
dobiera narzędzia skrawające;
wykonuje programy obróbki na
obrabiarkach sterowanych
numerycznie;
• posługiwanie się oprogramowaniem
komputerowym wspierającym
wykonywanie zadań zawodowych.
Fryzjer
• strzyże włosy na sucho
lub mokro;
• modeluje fryzury;
• wykonuje uczesania różnymi
technikami;
• farbuje lub rozjaśnia włosy;
• przeprowadzanie zabiegi
pielęgnacyjno-lecznicze włosów
i skóry głowy.
Mechanik pojazdów
samochodowych
• przyjmuje pojazdy do przeglądu
lub naprawy;
• sprawdza działanie pojazdu oraz jego
zespołów za pomocą urządzeń
diagnostycznych;
• ustala i usuwa usterki w zespołach
i układach pojazdów;
• wykonuje prace demontażowe
i montażowe, naprawia, reguluje
zespoły i podzespoły pojazdu, w tym:
silnika i skrzyni biegów, sprzęgła,
układu hamulcowego, kierowniczego,
zawieszenia i innych.

@ szkola@zs5.mail.pl
www.zs5.walbrzych.pl
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Monter sieci i instalacji
sanitarnych
• wykonuje montaż instalacji
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
• montuje przyłącza wodno-kanalizacyjne, urządzenia do pomiaru ciśnienia,
przepływu wody, gazu, przewodów kanalizacyjnych, itp.;
• wykonuje roboty związane z budową
sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
• wykonuje roboty związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci
komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

Monter zabudowy i robót
wykończeniowych
w budownictwie
• wykonuje montaż systemów suchej
zabudowy, w tym montaż ścian 		
działowych, sufitów podwieszanych,
obudowy konstrukcji dachowych,
okładzin ściennych i płyt podłogowych
w systemie suchej zabudowy;
• dobiera i przygotowuje materiały,
techniki, narzędzia i sprzęt do
wykonania powłok malarskich i robót
tapeciarskich w określonej technologii;
• dobiera i przygotowuje materiały oraz
narzędzia i sprzęt do wykonania robót
posadzkarskich.

ul. Ogrodowa 2a
74 846 74 74
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Elektromechanik pojazdów
samochodowych
• przyjmuje pojazdy do przeglądu
lub naprawy;
• ustala rodzaj niesprawności i ich
przyczyn metodami diagnostycznymi;
• montuje wiązki elektryczne,
rozruszniki, elementy układu
oświetlenia, zespołu wycieraczek,
akumulatorów, zespołu wyłączników,
regulatorów napięcia, prądnic i świateł
awaryjnych itp.
• ustawia i reguluje zapłon, reflektory
i ładowanie akumulatorów.

CENTRUM KSZTAŁCENIA
PRAKTYCZNEGO
Centrum Kształcenia Praktycznego to:
1. miejsce odbywania zajęć praktycznych młodzieży uczęszczającej do
wałbrzyskich szkół zawodowych,
2. ośrodek okręgowej komisji
egzaminacyjnej,
3. ośrodek kursowy współpracujący
z fundacjami, urzędami pracy 		
i pracodawcami,
4. miejsce świadczenia usług dla lokalnej społeczności w zakresie:
• przeglądów rejestracyjnych pojazdów
samochodowych,
• mechaniki i elektromechaniki
pojazdowej,
• obróbki skrawaniem, prac ślusarskich i monterskich,
• stolarstwa,
• prac instalatorskich i wykończeniowych w budownictwie.

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

CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO
Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
jest najstarszą w Wałbrzychu placówką
specjalizującą się w kształceniu osób
dorosłych w różnych formach szkolnych
i pozaszkolnych.
Oferta edukacyjna CKU:
• GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH
• SZKOŁA PODSTAWOWA DLA
DOROSŁYCH
• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH
• SZKOŁA POLICEALNA
»» technik administracji
»» technik rachunkowości
»» technik bhp
»» opiekunka dziecięca
»» opiekun w domu pomocy społecznej
»» opiekunka środowiskowa
»» asystent osoby z niepełnosprawnością
• KWALIFIKACYJNE KURSY
ZAWODOWE
»» technik logistyk
»» technik mechatronik
»» technik budownictwa
»» technik pojazdów samochodowych
»» technik mechanik
»» i inne

DNI OTWARTE
• 29.03.2019 godz. 12.00

ul. Ogrodowa 2a
74 846 74 74

ZAJĘCIA DODATKOWE
• CISCO IT Essentials oraz CISCO
Routing and Switching,
• Budowa motocykli trzykołowych,
• Kursy obsługi urządzeń diagnostycznych,
• Kursy spawalnicze różnymi metodami,
• Kursy na wózki widłowe,
• Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie,
• Wolontariat „Klub Ośmiu”
• Liczne oferty dodatkowych zajęć
dydaktycznych (np. z przedmiotów
ogólnokształcących zawodowych)

NASZE ATUTY

Lokalizacja szkoły umożliwia przyjęcie
młodzieży z Wałbrzycha, okolicznych
miast i miasteczek. Łatwy dojazd komunikacją miejską liniami 2, 4, 9, 12. Duże
parkingi przy szkole. Realizujemy projekty finansowane przez Unię Europejską.
Praktyki zawodowe w ramach programu
Erasmus+: Włochy, Irlandia, Hiszpania,
Niemcy, Malta. Przyjazna szkoła dla
każdego.

NASZE CERTYFIKATY
• Akademia CISCO
• Atest
Instytutu
w Gliwicach

Spawalnictwa

@ szkola@zs5.mail.pl
www.zs5.walbrzych.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7
IM. KOMISJI EDUKACJI
NARODOWEJ
TECHNIKUM NR 4
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
DYREKTOR: KATARZYNA NIEĆ

O SZKOLE
Zespół Szkół Nr 7 im. Komisji Edukacji
Narodowej w Wałbrzychu (dawniej Zespół
Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych)
jest szkołą o 70 - letniej tradycji.
Kształcimy w dwóch ważnych dla gospodarki branżach: ekonomicznej i szeroko
pojętej turystycznej. Siedziba szkoły znajduje się w zmodernizowanym budynku
przy ul. Kłodzkiej 29, w zielonej dzielnicy
Rusinowa. Bezpośredni dojazd autobusami linii 5 i 4.
Zapewniamy uczniom bardzo dobre warunki do nabywania wiedzy ogólnokształcącej oraz umiejętności praktycznych.
Dzięki pozyskanym środkom finansowym
z Unii Europejskiej posiadamy nowoczesne pracownie do praktycznej nauki
zawodu: trzy pracownie gastronomiczne, trzy pracownie komputerowe, sala
restauracyjna z barem, pokój hotelowy,
recepcja hotelowa, pracownie językowe,
pracownia przedsiębiorczości, pracownia
symulacyjna do nauki rachunkowości,
sala fitness, sale lekcyjne wyposażone
w nowoczesny sprzęt multimedialny.

ul. Kłodzka 29
74 842 36 18

13

Oferta edukacyjna naszej szkoły jest
skierowana zarówno do uczniów chcących zdobyć wykształcenie na poziomie
technikum jak i na poziomie branżowej
szkoły.
Jesteśmy szkołą nowoczesną, w której
dużą uwagę przywiązuje się do kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczych, kreatywności oraz umiejętności
planowania i organizacji własnego warsztatu pracy. Cechy te są wielce poszukiwane przez pracodawców w obecnej sytuacji gospodarczej.

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI
• Wyższa Szkoła Bankowa
we Wrocławiu
• Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu
• Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
• Dolnośląscy Pracodawcy
• Sudecka Izba Gospodarcza
• EURES

@ poczta@liceum.hm.pl
www.zs7.walbrzych.pl

OFERTA EDUKACYJNA
TECHNIKUM
Technik ekonomista
Absolwent szkoły kształcącej
w zawodzie ekonomista jest przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
• stosowanie wybranych przepisów
prawa w prowadzeniu działalności;
• prowadzenie dokumentacji biurowej
i magazynowej;
• prowadzenie dokumentacji procesu
sprzedaży;
• sporządzanie biznesplanu
• prowadzenie rekrutacji
i selekcjonowania kandydatów
do pracy;
• sporządzanie dokumentacji kadrowej;
• rozliczanie podatków oraz
wynagrodzeń i składek pobieranych
przez ZUS;
• prowadzenie analizy zatrudnienia
i wynagrodzeń;
Technik hotelarstwa
• prowadzenie działalności promocyjnej
oraz sprzedaż usług hotelarskich;
• rezerwowanie usług hotelarskich;
• wykonywanie prac związanych
z obsługą gości w recepcji;
• przygotowywanie jednostek
mieszkalnych do przyjęcia gości;
• przygotowywanie i podawanie śniadań
w obiekcie świadczącym usługi
hotelarskie;
• przyjmowanie i realizacja zamówień na
hotelarskie usługi dodatkowe.

ul. Kłodzka 29
74 842 36 18

Technik żywienia i usług
gastronomicznych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie
technik żywienia jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• ocenianie jakości żywności oraz jej
przechowywania;
• sporządzanie i ekspedycja potraw
i napojów;
• planowania i oceny żywienia;
• organizowanie produkcji
gastronomicznej;
• planowanie i realizacja usług
gastronomicznych
Technik eksploatacji
portów i terminali
• planowanie i wykonywanie prac
związanych z eksploatacją portów
i terminali
• organizowanie prac związanych
z eksploatacją środków transportu
i obsługą podróżnych
• organizowanie prac oraz prowadzenie
dokumentacji związanych
z magazynowaniem, składowaniem
oraz przeładunkiem towarów
i ładunków w portach i terminalach
• nadzorowanie ważenia ładunków,
sortowania i etykietowania
• pobieranie i zdawanie sprzętu
przeładunkowego oraz zlecanie jego
naprawy i konserwacji
• optymalizacja rozmieszczenia
ładunków w ładowniach statków
powietrznych i morskich
• organizowanie przewozów wewnątrz
portów i terminali.

@ poczta@liceum.hm.pl
www.zs7.walbrzych.pl
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SZKOŁA BRANŻOWA
I STOPNIA
Kucharz
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie
kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• przechowywanie żywności
• sporządzanie potraw i napojów
• wykonywanie czynności związanych
z ekspedycją potraw i napojów.
Możliwość
kontynuowania
nauki
w Branżowej Szkole II stopnia (2 lata)
na kierunku technik żywienia i usług
gastronomicznych.

Cukiernik
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie
cukiernik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• obsługiwanie maszyn i urządzeń
stosowanych w produkcji wyrobów
cukierniczych
• sporządzanie półproduktów
cukierniczych
• sporządzanie gotowych wyrobów
cukierniczych
• dekorowanie wyrobów cukierniczych.
Możliwość
kontynuowania
nauki
w Branżowej Szkole II stopnia (2 lata) na
kierunku technik żywności.

ul. Kłodzka 29
74 842 36 18
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Kelner - barman
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie
kelner-barman jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• sporządzanie potraw i napojów
w części handlowo - usługowej
zakładu gastronomicznego
• wykonywanie czynności związanych
z przyjmowaniem gości
• rozliczanie usług kelnerskich
• świadczenie usług barmańskich
i baristycznych.
Możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia (2 lata) na kierunku technik usług kelnerskich.

Pracownik obsługi
hotelowej
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie
jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• utrzymywanie czystości i porządku
w obiekcie hotelarskim;
• przygotowanie i podawanie śniadań;
• organizowanie usług dodatkowych
w obiekcie świadczącym usługi
hotelarskie.
• świadczenie usług barmańskich oraz
baristycznych
Możliwość
kontynuowania
nauki
w Branżowej Szkole II stopnia (2 lata) na
kierunku technik hotelarstwa.

@ poczta@liceum.hm.pl
www.zs7.walbrzych.pl

ZAJĘCIA DODATKOWE
• kursy kwalifikacyjne: barman, barista, sommelier, animator czasu wolnego, kuchnia molekularna, carving
• język obcy zawodowy
• staże zawodowe: Austria, Szwecja,
Malta, Włochy, Hiszpania, Irlandia,
Grecja
• Akademia Przedsiębiorczości
• Spółdzielnia Uczniowska
„PoProstuCiacho”
• Szkolne Koło Krajoznawczo –
Turystyczne „Nietoperki”
• Koło Fotograficzne „ZOOM”
• Koło Wolontariuszy „Ośmiu
Wspaniałych”Liga Klas

NASZE CERTYFIKATY
• Certyfikat Jakości – Szkoła 		
Przedsiębiorczości
• Szkoła Promująca Zdrowie
• Przedsiębiorcza Szkoła
• Szkoła Dobrze zaProjektowana
• Bezpieczna Szkoła
• Zdobywca Talentu Kulinarnego
Roberta Sowy

ul. Kłodzka 29
74 842 36 18

NASZE ATUTY
• nowocześnie wyposażona szkoła
• możliwość rozwijania pasji i zainteresowań
• przygotowujemy skutecznie do
egzaminu maturalnego i egzaminu
zawodowego
• oferujemy praktyki i staże zagranicz-ne (możliwość dodatkowego zarobku,
współpraca z Siecią Europejskich Ofert
Pracy (EURES), UNITY LINE i okręgiem Salzburg w Austrii oraz Saksonią
w Niemczech)
• oferujemy dodatkowe kursy zawodowe
• umożliwiamy stały kontakt z pracodawcami z naszego regionu i okolic.

DNI OTWARTE
1. Dla gimnazjalistów 10 maja
– godzina 9.00
2. Dla uczniów klas ósmych 13 maja
– godzina 9.00
3. Dla uczniów klas siódmych 13 czerwca
– godzina 9.00

@ poczta@liceum.hm.pl
www.zs7.walbrzych.pl

16

