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  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 
 

 

Zawód : ŚLUSARZ  –  3-letni cykl nauczania 
 
 

na podbudowie gimnazjum 
 
 
 
  

                                                                         
Wybraliśmy szkołę zawodową  
bo to gwarancja szybkiego zdobycia 

  umiejętności i ciekawej pracy       
 
 
 
 

 
 

ZAPRASZAMY CIĘ DO ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ! TO KIERUNEK, KTÓRY SPEŁNI TWOJE 
OCZEKIWANIA ZWIĄZANE Z PRAKTYCZNĄ NAUKĄ ZAWODU I DA CI PEWNOŚĆ ZNALEZIENIA DOBREJ 
PRACY! 
 
Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej i zdaniu egzaminu zawodowego (poza świadectwem ukończenia 
szkoły) absolwent otrzymuje dyplom w zawodzie ślusarz 
 
 

 

 

 

Większość zajęć dydaktycznych w procesie kształcenia   

zawodowego odbywa się w systemie laboratoryjnym,  

w nowych, zmodernizowanych i nowocześnie wyposażonych 

pracowniach dydaktycznych dzięki funduszom pozyskanym  

z dotacji Unii Europejskiej. 
 



           Szkoła zapewnia Ci optymalne warunki kształcenia: 
 

 od 1.09.2012 nowy program nauczania uwzględniający potrzeby rynku pracy 
(zwiększona liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne) 

 bardzo dobrą organizację zajęć dydaktycznych (zajęcia w małych grupach)  
 bardzo dobre warunki  lokalowe oraz doskonale wykształconą  kadrę 

nauczycielską  
 możliwość uczestnictwa w projektach unijnych w całości finansowanych  

z Europejskiego Funduszu Społecznego (masz możliwość zdobycia, całkowicie  
za darmo, dodatkowych kwalifikacji, np. prawa jazy kategorii B, kursu wózków 
jezdniowych -  więcej informacji na naszej stronie internetowej ) 

 możliwość korzystania z nowoczesnej mediateki, pracowni                
komputerowej, internetowej 

 możliwość korzystania z pomocy pedagogiczno – psychologicznej oraz opieki 
zdrowotnej i socjalnej 

 

 

Wszechstronne wykształcenie realizowane w zasadniczej szkole 
zawodowej pozwala naszym absolwentom podjąć pracę na różnych 
stanowiskach w branży mechanicznej a także kontynuować kształcenie 
w technikum mechanicznym oraz szybkie przebranżowienie do innego 
zawodu.     Droga życiowa przed tobą otwarta . 

 
 
 
 

 
Dodatkowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej  -  www.zsg.powiatsuski.pl 

 

ZAPRASZAMY CIĘ DO ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZAWODZIE ŚLUSARZ! TO KIERUNEK, KTÓRY 
SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA ZWIĄZANE Z PRAKTYCZNĄ NAUKĄ ZAWODU I DA CI PEWNOŚĆ  

ZNALEZIENIA DOBREJ PRACY! 
 

Szkoła oferuje również inne kierunki     
kształcenia w zawodach : 
 technik mechatronik 
 technik mechanik 
 technik informatyk 
 technik budownictwa 
 technik elektryk 

 
 
 

 
LOKALIZACJA  SZKOŁY   

 
 


