BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
kształcąca w różnych zawodach, m.in.:
• monter elektronik (możliwość odbycia praktyk w TechniSacie)
• mechatronik (możliwość odbycia praktyk w TechniSacie) NOWOŚĆ!!!
• magazynier-logistyk (możliwość odbycia praktyk w TechniSacie) NOWOŚĆ!!!
• blacharz samochodowy,
• cukiernik
• elektromechanik pojazdów samochodowych
• elektryk
• fryzjer
• malarz-tapeciarz
• mechanik pojazdów samochodowych
• piekarz
• rolnik
• sprzedawca
• stolarz

NOWY NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019
DO ZAWODÓW:
MONTER ELEKTRONIK

MECHATRONIK

MAGAZYNIER-LOGISTYK

DOBRA PRAKTYKA UCZYNI Z UCZNIA PRACOWNIKA
Od nowego roku szkolnego nabór do zawodów:
• Monter elektronik
• Mechatronik
• Magazynier
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

Monter-elektronik to osoba odpowiedzialna
za
naprawę
różnego
rodzaju
urządzeń
elektronicznych,
ich
montaż,
instalację
i konserwację. Elektronik zajmuje się więc
sprzętem i jego oprogramowaniem w zakładach
produkcyjnych lub usługowych (w drugim
przypadku elektronik wyjeżdża do klientów
w celu naprawy urządzeń w ich domach). Może
być serwisantem, konstruktorem, kontrolerem
jakości, a także sprzedawcą.

JEŚLI:
 interesujesz się urządzeniami elektronicznymi
 chcesz zdobyć zawód gwarantujący pracę
 masz sprecyzowane zainteresowania

Podejmij naukę
W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZAWODZIE:
MONTER ELETRONIK
w Powiatowym Zespole Szkół Zawodowych w Obornikach Śląskich.

W SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:

 montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych w
urządzeniach
 wykonywania instalacji i instalowania urządzeń elektronicznych
 uruchamiania układów i instalacji na podstawie dokumentacji;
 demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji
elektronicznych
 zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk w

TechniSacie

MECHATRONIK NOWOŚĆ!
Słowo klucz: „mechatronika” czyli „co?”… „łączenie rozwiązań mechaniki
i elektroniki w funkcjonalną całość, pozwalającą na efektywne programowanie
i sterowanie procesami i produkcją”
Mechatronik to specjalista, który projektuje, wytwarza i obsługuje zespoły maszyn,
urządzenia mechaniczne oraz całe linie produkcyjne z wykorzystaniem
nowoczesnych technik sterowania.
Z mechatroniką stykamy się, gdy przechodzimy przez automatycznie otwierane
drzwi, korzystamy z nowoczesnych aparatów fotograficznych, cyfrowych kamer,
drukarek, odtwarzaczy CD albo obsługujemy automatyczną pralkę. Każdy
mechatronik powinien dobrze radzić sobie z doborem elementów, podzespołów,
modułów, wskaźników i połączeń do urządzeń oraz systemów mechatronicznych.

JEŚLI:
 interesujesz się elektroniką i mechaniką
 chcesz zdobyć zawód gwarantujący pracę

Podejmij naukę
W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZAWODZIE:
MECHATRONIK
w Powiatowym Zespole Szkół Zawodowych w Obornikach Śląskich.
NAUCZYSZ SIĘ:

 montowania urządzeń i systemów mechatronicznych
 wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych
 wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.
 zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk w

TechniSacie

TechniSat w ramach praktyk oferuje :



Możliwość kształcenia pod okiem specjalistów



Dodatkowe wynagrodzenia dla najlepszych uczniów



Świadczenia socjalne



Kartę żywieniową



Darmowy dowóz do zakładu pracy i szkoły (z Trzebnicy,

Żmigrodu, Wołowa, Brzegu Dolnego i Wińska)



Możliwość dalszej współpracy – po zakończeniu Szkoły

