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PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

UCZ SIĘ Z NAMI

GIMNAZJALISTO!
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(4555– letnie)

ZAWÓD:

(3 – letnia)

� TECHNIK BUDOWNICTWA
� TECHNIK BUDOWNICTWA
– KLASA MUNDUROWA STRAŻACKA – NOWOŚĆ!!!
� TECHNIK BUDOWNICTWA
– PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE – NOWOŚĆ!!!
� TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ – NOWOŚĆ!!!
� TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE – NOWOŚĆ!
� TECHNIK GEODETA

ZAWÓD:
� STOLARZ
� MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
� MONTER ZABUDOWY I ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Edukacja kończy się egzaminem maturalnym, a także egzaminem potwierdzającym kwaliﬁkacje w zawodach: technik budownictwa, technik geodeta lub technik inżynierii sanitarnej. Absolwent jest doskonale przygotowany do dalszego kształcenia na wyższych uczelniach.
Nie ma też najmniejszych problemów ze znalezieniem dobrze płatnej
pracy zarówno w Polsce jak również krajach Unii Europejskiej.

Edukacja kończy się egzaminem zawodowym, jej atutem jest możliwość zdobycia kwaliﬁkacji w każdym zawodzie budowlanym, tak
bardzo poszukiwanym na rynku pracy zarówno w kraju jak również
w innych krajach Unii Europejskiej.
Nasza szkoła to wyjątkowa placówka oświatowa, która oferuje kształcenie w nowoczesnych zawodach w Technikum Nr 2 lub w Branżowej
Szkole I Stopnia Nr 2. Budynek szkoły jest piękny, nowoczesny i doskonale wyposażony. Imponująca baza techniczna zachęca do zdobywania wiedzy i rozwijania wszechstronnych zainteresowań. Nauczyciele pomagają rozwinąć skrzydła, odkrywają w uczniach talenty
i pomagają w przygotowaniach do zawodów, olimpiad i konkursów.
Szkoła tętni życiem, a przy tym dba o przestrzeganie zasad, dyscyplinę
i bezpieczeństwo. Podstawową wartością w szkole jest „szacunek dla
drugiego człowieka”.

Od roku 2015/2016 w naszej szkole funkcjonuje technikum budowlane
– klasa mundurowa strażacka. Uczniowie kształcą się zgodnie z poszerzonym programem nauczania z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i
wychowania ﬁzycznego przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną.
Od roku szkolnego 2016/2017 w technikum budowlanym wprowadzono innowację pedagogiczną: projektowanie architektoniczne. Skierowaną do uczniów, którzy chcą rozwijać zainteresowania rysunkiem
architektonicznym, projektowaniem obiektów budowlanych i przygotowujących się na studia: architektura, architektura krajobrazu, architektura wnętrz, urbanistyka.
Od roku 2017/2018 wprowadzono nowy kierunek - technik robót
wykończeniowych w budownictwie. Uczmiowie staną się specjalistami wykonującymi roboty tynkarskie, glazurnicze, posadzkarskie
oraz malarsko - tapeciarskie. Absolwent może pełnić rolę kierownika
zespołu, będąc liderem, wyznaczając zadania i kontrolując postępy
prac wykończeniowych.

PAMIĘTAJ!
W wyborze elektronicznym zaznacz
naszą szkołę na pierwszym miejscu!

