OFERUJEMY:

ZESPÓŁ SZKÓŁ
SAMOCHODOWYCH
I BUDOWLANYCH

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji;
Realizowanie programów Erasmus+ (staże, kursy,
wycieczki, stypendia);
Nabycie umiejętności praktycznych podczas praktyk
i staży zawodowych;
Rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych,
budowlanych poprzez korzystanie z doświadczeń
nauczycieli praktyków;
Wycieczki o tematyce samochodowej, budowlanej,
systemów energetyki odnawialnej;
Możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportowych
w Szkolnym Klubie Sportowym;
DOBRA SZKOŁA to taka, która pozwoli przygotować
Was do zawodu potrzebnego na rynku pracy;
DOBRA SZKOŁA wychodzi naprzeciw rynkowi pracy
i tworzy nowe kierunki kształcenia.

im. Leonarda da Vinci
w Głogowie

Tylko u nas kurs na prawo jazdy kat. B
bezpłatny dla uczniów branży motoryzacyjnej!

ZAPRASZAMY!

TECHNIKUM NR 5

Kształcimy w zawodach poszukiwanych w Polsce
i Unii Europejskiej!
Skutecznie wspieramy uczniów w kreowaniu przyszłości.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4

WEJDŹ NA STRONĘ www.zssglogow.hg.pl
I ZAPOZNAJ SIĘ Z AKTUALNYMI KIERUNKAMI KSZTAŁCENIA
67-200 Głogów, ul. Piastowska 2a
tel. 76 727 71 21, fax 76 727 71 20
www.zssglogow.hg.pl
zssib@zssglogow.hg.pl

znajdź nas na ZSSiB

Dobry zawód
to pewna
przyszłość!

Technikum nr 5

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4

w Głogowie kształcące w zawodach:

w Głogowie kształcąca w zawodach:

- technik pojazdów samochodowych
- technik budownictwa
- technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej

Technik pojazdów samochodowych- zapotrzebowanie na
techników pojazdów samochodowych jest coraz większe,
ponieważ "motoryzacji nie da się zatrzymać". Kształcący się
w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny
naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także
diagnostyki samochodowej.
Technik budownictwa - to atrakcyjny zawód.
Zapotrzebowanie na fachowców budowlanych zawsze
będzie istniało. Technik budownictwa bierze udział
w projektowaniu obiektów budowlanych, współuczestniczy
w kierowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu robót
budowlanych, sporządza kosztorysy robót budowlanych
oraz przygotowuje dokumentacje przetargowe.
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- według ekspertów, trwa właśnie boom na techników
energii odnawialnej w Polsce i za granicą. Technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej: organizuje i wykonuje
prace związane z montażem instalacji systemów energetyki
odnawialnej, wykonuje konserwacje oraz naprawy urządzeń
i instalacji systemów energetyki odnawialnej, kontroluje
prace urządzeń i instalacji systemów energetyki
odnawialnej, sporządza kosztorysy oraz oferty i umowy
dotyczące urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

www.zssglogow.hg.pl

- kierowca mechanik /klasa patronacka/
- mechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik pojazdów
samochodowych
- monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
Kierowca mechanik (KLASA PATRONACKA) - kieruje
samochodem
lub
zespołem
pojazdów, prowadzi
dokumentacje pojazdu i przewozową, wykonuje czynności
regulacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych.
Ze względu na dużą lukę w zawodzie kierowca mechanik
na lokalnym rynku pracy i zgłaszane zapotrzebowanie
pracodawców z branży transportowej istnieje duża szansa
natychmiastowego zatrudnienia w zawodzie.
Mechanik pojazdów samochodowych - dynamicznie
rozwijający się rynek motoryzacyjny "wypycha" na drogi coraz
to nowe rodzaje samochodów. Praca mechanika wymaga
zatem ciągłej nauki, poznawania nowych modeli, rozwiązań
i technologii. Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje
obsługę, diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych.
Elektromechanik pojazdów samochodowych - będzie
potrafił: sprawdzać stan techniczny instalacji elektrycznej
pojazdów samochodowych, wykonywać montaż i demontaż
instalacji i elektrycznych samochodów, przeprowadzać
konserwacje i przeglądy okresowe wyposażenia
elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych,
lokalizować i usuwać uszkodzenia w układach
elektronicznych pojazdów samochodowych.
Monter
zabudowy
i
robót
wykończeniowych
w budownictwie - to zawód bardzo wszechstronny, który daje
kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych,
np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich,
glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo
dynamicznie sit rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców.

Wybierz zawód z przyszłością!

