Modyfikacja Koncepcji Pracy Szkoły Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
w Strzelcach Opolskich
Od 1 września 2012 r Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich zostanie przekształcone w
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. W skład wejdą następujące
szkoły i placówki:
 technikum
 zasadnicza szkoła zawodowa
 liceum ogólnokształcące dla dorosłych
 centrum kształcenia ustawicznego
Tak jak dotychczas będzie prowadzona nauka dla młodzieży:
1) W ramach 4-letniego technikum będziemy kształcić w zawodach:
 technik mechatronik
 technik mechanik
 technik elektryk
 technik elektronik
 technik spedytor
 technik ekonomista
 technik obsługi turystycznej
 technik żywienia i usług gastronomicznych
 technik handlowiec
2) W ramach 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej będziemy kształcić we wszystkich zawodach
określonych w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego według rozporządzenia z dnia 23 grudnia
2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Teoretyczne kształcenie
zawodowe wraz z kształceniem ogólnokształcącym w szkole będzie prowadzone głównie w
zawodach: ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych,
fryzjer, sprzedawca, kucharz, stolarz. U pracodawcy odbywać się będzie kształcenie praktyczne.
Dla zawodów: ślusarz oraz operator obrabiarek skrawających szkoła posiada warsztaty szkolne
umożliwiające kształcenie praktyczne w szkole. W innych zawodach będą nadal powstawać tzw.
klasy wielozawodowe, tzn. uczniowie u pracodawcy odbywają kształcenie praktyczne, w szkole
ogólnokształcące. Natomiast teoretyczne przygotowanie będzie prowadzone przez wyznaczone
ośrodki w każdej klasie przez 4 tygodnie.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego poszerzy swoją działalność o kształcenie dorosłych w
ramach:
1) 3-letnie liceum ogólnokształcące umożliwiające dorosłym zdobycie wykształcenia średniego
3) Centrum Kształcenia Ustawicznego - placówki realizującej zawodowe kształcenie dorosłych w
systemie zaocznym oraz stacjonarnym. Jedną z form kształcenia ustawicznego będą
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe umożliwiające zdobycie kwalifikacji (będącej równoważną
zawodowi lub jedną częścią zawodu). Dodatkowo CKU będzie można realizować płatne kursy na
zamówienie pracodawców, instytucji rynku pracy itd.)
Istotną składową kształcenia zawodowego w dalszym ciągu jest współpraca z zakładami pracy. Dlatego
też potencjalnemu pracodawcy możemy zaoferować współpracę w zakresie:

1) Utworzenia tzw. klasy patronackiej w zasadniczej szkole zawodowej. We wskazanym zawodzie
możemy wspólnie z pracodawcą opracować program nauczania opierając się na podstawach
programowych określonych rozporządzeniem MEN oraz potrzebach pracodawcy. Kształcenie
można podzielić na:
a) teoretyczne – realizowane w szkole
b) praktyczne – realizowane przez zakład pracy z tzw. pracownikami młodocianymi. Zakład
pracy zawiera umowy o przygotowanie zawodowe i prowadzi kształcenie przez 2 dni w
tygodniu (klasa I i II) oraz 3 dni w tygodniu (klasa III)
Takie rozwiązanie umożliwia pozyskanie pracowników już na etapie kształcenia, a także
specjalistyczne przygotowanie uczniów pod potrzeby zakładu. Jako gratyfikację można przyjąć
zasadę zatrudniania najlepszych uczniów. Dodatkowym atutem byłby staż dla najlepszych w
macierzystym zakładzie (staż zagraniczny). Ważna byłaby wspólna promocja z przedstawicielem
inwestora takiego rozwiązania wśród potencjalnych uczniów oraz ich rodziców.
2) Miesięcznych praktyk zawodowych dla uczniów technikum w różnych zawodach. Uczniowie
mają okazję poznać zakład oraz specyfikę pracy na różnych stanowiskach.
3) Kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla dorosłych. W ciągu roku w systemie zaocznym dorośli
mogą uzyskać niezbędna kwalifikację niezbędną w zakładzie pracy określoną przepisami prawa
(rozporządzenie MEN o klasyfikacji szkolnictwa zawodowego). Istnieje możliwość prowadzenia
części zajęć u pracodawcy. Przy kształceniu zaocznym istnieje możliwość podjęcia pracy przez
słuchaczy już w trakcie kursu. Przy współpracy z konkretnym zakładem pracodawca może
zaoferować np. dodatkowe przywileje dla podnoszących kwalifikacje
CKZiU będzie podejmować działania mające na celu realizację praktyk zawodowych za granicą (Austria,
Niemcy, promy Świnoujście-Ystad). Wysyłając uczniów na praktyki zagraniczne uczniowie stają się
bardziej mobilni na rynku pracy. Poznają styl i organizację pracy firm i przedsiębiorstw zagranicznych
rozwijają swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem niemieckim.
Nowoczesna obecnie baza dydaktyczna do kształconych zawodów pozyskana w roku 2009 w ramach
RPO WO zostanie w 2013 uzupełniona o wyposażenie również z projektu RPO WO. W ramach projektu
zaplanowano zakup nowoczesnej obrabiarki sterowanej numerycznie, sprzętu komputerowego wraz ze
specjalistycznym oprogramowaniem, wyposażenia pracowni elektroniki, mechaniki samochodowej oraz
pracowni fryzjerstwa.

