Zespół Szkół nr 8
im. Tadeusza Kościuszki

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU
Technikum Zawodowe nr 2

praktyczną naukę zawodu realizuje w formie:

 zajęć praktycznych w szkole
w nowoczesnych pracowniach
zawodowych: usług fryzjerskich
i technologii żywności

 praktyk zawodowych organizowanych przez szkołę w
koszalińskich zakładach

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Dlaczego my?


kształcimy w zawodach poszukiwanych na

rynku pracy


posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną



uczymy

zawodu

w

specjalistycznych

laboratoriach i pracowniach



warsztaty przygotowujące do matury
i egzaminów zawodowych
kursy

kształci uczniów w systemie dualnym, który zakłada
połączenie nauki teoretycznej w szkole z nauką praktyczną
zawodu u pracodawców:



szkolenia



staże i praktyki (w tym zagraniczne)

 największą grupę stanowią

W SZKOLE MOŻESZ LICZYĆ
NA POMOC I INDYWIDUALNE WSPARCIE
NAUCZYCIELI, PEDAGOGA I DORADCY
ZAWODOWEGO

 największym zakładem pracy,

Zespół Szkół nr 8
im. T. Kościuszki
w Koszalinie

organizujemy:



rzemieślnicy (fryzjerzy,
cukiernicy, piekarze, stolarze)
zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych

2017/2018

Technikum Zawodowe nr 2
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

szkolącym przyszłych
mechaników–monterów maszyn
i urządzeń jest Kospel S.A.

 liczną grupę stanowią właściciele
sklepów skupieni w Zrzeszeniu Kupców
i Przedsiębiorców

 nowym pracodawcą, który przygotuje do pracy przyszłych
operatorów maszyn i urządzeń
jest Veraplast S.C.

ul. Morska 108
75-235 Koszalin
telefon: 94 343 24 21
faks: 94 343 80 71
e-mail:sekretariat@zs8.koszalin.pl
www.zs8.koszalin.pl

www.zs8.koszalin.pl
www.facebook.com/zs8koszalin/

Nabór 2017/2018
4 - letnie Technikum Zawodowe nr 2:
 technik technologii żywności
 technik usług fryzjerskich

Zasady naboru do
Technikum Zawodowego nr 2
Nie ustala się minimalnego limitu punktowego.

3 - letnia Branżowa Szkoła I stopnia nr 2:
 fryzjer
 sprzedawca
 cukiernik
 piekarz

W ramach porozumienia, uczniowie klasy wielozawodowej:

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Technikum
Zawodowego zdecyduje liczba punktów ustalona w toku
postępowania kwalifikacyjnego.
Dokumenty wymagane do TECHNIKUM:



mechanik – monter maszyn i urządzeń



operator maszyn i urządzeń
tworzyw sztucznych

mają możliwość
w zakładach:

odbywania

do przetwórstwa

praktycznej

nauki

zawodu

KOSPEL S.A. - TECHNIKA GRZEWCZA

 ślusarz
 tapicer
 stolarz
 elektromechanik
 mechanik-monter maszyn i urządzeń
 operator obrabiarek skrawających
 mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej
 mechanik-monter maszyn i urządzeń
 operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw
sztucznych
 inne



podanie o przyjęcie do szkoły + 3 podpisane zdjęcia



karta zdrowia



świadectwo ukończenia gimnazjum



zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego



zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie



ewentualne wnioski lub
Psychologiczno-Pedagogicznej.

Veraplast s.c. - Przetwórstwo tworzyw sztucznych.
Dokumenty wymagane do Branżowej Szkoły I stopnia nr 2:


podanie o przyjęcie do szkoły + 3 podpisane zdjęcia



odpis umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego, względnie zaświadczenie o przyjęciu na
odbywanie praktycznej nauki zawodu



karta zdrowia



świadectwo ukończenia gimnazjum



zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego

Nie ustala się minimalnego limitu punktowego.



zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Branżowej Szkoły
I stopnia nr 2 w wybranym przez niego zawodzie zdecyduje
kolejność złożenia kompletu dokumentów.



ewentualne wnioski lub
Psychologiczno-Pedagogicznej

orzeczenia

Poradni

Zasady naboru do
Branżowej Szkoły I stopnia nr 2

Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia przyjmowani są szkoły
na prawach pracownika młodocianego. Dlatego powinni we
własnym zakresie podpisać z pracodawcą umowę o pracę w celu
przygotowania zawodowego.

orzeczenia

Poradni

