Strefa zawodowców, bo wykształcenie ma znaczenie
Szukacie perspektywy
zawodowej?
Nasza szkoła jest placówką z tradycjami.
W ciągu 90. lat swego istnienia
wykształciła wiele pokoleń absolwentów.
Przygotowała ich do podjęcia pracy
w różnorodnych zawodach.

Swoje miejsce w naszej szkole znajdzie
każdy uczeń, który chce zdobyć zawód,
gwarantujący mu znalezienie pracy.
ZAWÓD=PRACA
Zbuduj z nami swoją przyszłość.
Bierzemy udział w projektach unijnych.
Bierzemy udział w regionalnych
projektach stypendialnych.
Twój zawód to nasza specjalność.
Zapewniamy wszechstronny rozwój
ucznia, łącząc wiedzę z praktyką.

Twoja przyszłość
w Twoich rękach!
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oferta edukacyjna

Nasza szkoła to szkoła z pasją.

Technik
elektroenergetyk
transportu szynowego

Technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
Absolwent kierunku może pracować:
• w agencjach reklamowych,
• w studiach graficznych,
• w wydawnictwach,
• w firmach zajmujących się obsługą marketingową
innych przedsiębiorstw,
• w firmach typu Press i drukarniach,
• w zakładach prowadzących usługi poligraficzne
i reklamowe,
• w firmach rzemieślniczych,
• we własnej działalności gospodarczej.
Odkryj swój własny styl, projektując pod okiem
zawodowych grafików.
Z nami nauczysz się pracować na profesjonalnych
programach graficznych.
Twórz, poszukuj i kreuj od prac manualnych po
projektowanie 3D.

Technik
pojazdów kolejowych
Absolwent kierunku może pracować:
• w kolejowych spółkach przewozowych,
w zakładach naprawczych taboru szynowego,
w zakładach produkujących tabor kolejowy na
stanowisku:
- maszynisty pojazdów trakcyjnych,
- rewidenta taboru kolejowego,
- diagnosty stanu technicznego taboru kolejowego,
- montera napraw taboru kolejowego,
- maszynisty – instruktora (jako dalszy etap rozwoju
kariery zawodowej),
- komisarza odbioru pojazdów kolejowych (jako
dalszy etap rozwoju kariery zawodowej),
- kontrolera (jako dalszy etap rozwoju kariery
zawodowej).
Z nami odbędziesz praktyki w spółce
PKP Intercity S.A. W naszej ofercie edukacyjnej
mamy też stypendia dla najlepszych uczniów.

Patronat:

Technik
geodeta
Absolwent może pracować:
• w urzędach państwowych: Starostwa,
Urzędu Miasta, Urzędu Gminy,
• w firmach geodezyjnych,
• w firmach budowlanych,
• w firmach projektowych,
• w wydawnictwach kartograficznych,
• we własnej działalności gospodarczej.
Z nami nauczysz się wykonywać pomiary
sytuacyjne i wysokościowe.
Nauczymy Cię sporządzać mapy w systemie
analogowym i cyfrowym.
Z naszymi zawodowcami nauczysz się sporządzać
kompletną dokumentację geodezyjną.

Absolwent kierunku może pracować:
• w kolejowych spółkach przewozowych,
w zakładach naprawczych taboru
szynowego na stanowisku:
- elektromontera instalacji elektrycznych,
- elektromontera napowietrznych linii
niskich i średnich napięć,
- elektromontera napowietrznych linii
wysokich i najwyższych napięć,
- elektromontera pogotowia
elektroenergetycznego,
- elektromontera sieci trakcyjnej,
- rewidenta taboru,
- montera w zakładach naprawczych
pojazdów kolejowych,
- maszynisty (po zrealizowaniu fakultetu
– dodatkowej kwalifikacji),
- maszynisty pomocniczych pojazdów
kolejowych i prowadzącego maszyny
do kolejowych robót budowlanych
(po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej
kwalifikacji),
- elektromontera maszyn elektrycznych,
- elektromontera taboru szynowego.
W naszej szkole nauczysz się na podstawie
dokumentacji wykonywać i uruchamiać sieci,
doprowadzające energię do urządzeń trakcyjnych.
Będziesz pracować z fachowcami z branży, którzy
nauczą Cię posługiwać się i sporządzać
dokumentację techniczną, schematy ideowe
i montażowe obwodów elektrycznych.
Z nami zdobędziesz wiedzę jak planować
i wykonywać przeglądy, konserwacje i naprawę
sieci zasilających i trakcji elektrycznej.

Technik budownictwa
kolejowego
Absolwent może pracować:
• w przedsiębiorstwach zarządzających infrastrukturą
kolejową,
• w przedsiębiorstwach zajmujących się naprawą,
budową i modernizacją infrastruktury kolejowej,
• w przedsiębiorstwach dysponujących taborem
tramwajowym, trolejbusowym i składami METRO,
• w przedsiębiorstwach budowlano–montażowych,
w których wykonywane są roboty torowe i mostowe,
• w jednostkach badawczych kolejnictwa,
• w biurach projektów dróg i mostów kolejowych ,
• we własnej działalności gospodarczej.
Absolwent kierunku zajmuje się budową,
utrzymaniem dróg kolejowych oraz kolejowych
obiektów inżynieryjnych.
Stypendia dla najlepszych uczniów.

Patronat:

Twoja przyszłość w Twoich rękach!
Zapraszamy na nasze kierunki w ZSP nr 6
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik geodeta
Technik budownictwa kolejowego
Technik transportu kolejowego
Technik elektroenergetyk transportu szynowego
Technik pojazdów kolejowych
Mechanik pojazdów kolejowych
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Technik transportu
kolejowego
Absolwent może pracować:
• organizuje oraz prowadzi ruch
pociągów na szlakach i posterunkach
ruchu,
• obsługuje urządzenia sterowania
ruchem kolejowym i łączności,
• nadzoruje i koordynuje pracę
przewoźników na terenie stacji
kolejowej,
• planuje i organizuje pasażerskie
i towarowe przewozy kolejowe oraz
zarządzanie taborem kolejowym,
• przygotowuje do przewozu i odprawy
przesyłki bagażowe, ładunki oraz osoby,
• zestawia, rozrządza i obsługuje pociągi.
Na tym kierunku odbędziesz praktyki w:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
PKP Intercity S.A., PKP Cargo S.A.
Masz szansę na stypendia dla najlepszych
uczniów oraz możliwość zatrudnienia w PKP.
Pod okiem zawodowców nauczysz się planować
i organizować pasażerskie i towarowe przewozy
kolejowe oraz zarządzać taborem kolejowym.

Mechanik
pojazdów kolejowych
Absolwent może pracować:
• w kolejowych spółkach przewozowych,
• w zakładach naprawczych taboru szynowego,
• w zakładach produkujących tabor kolejowy na
stanowisku:
- rzemieślnika,
- rewidenta taboru kolejowego,
- maszynisty pojazdów trakcyjnych
(po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji).
Z nami odbędziesz praktyki i zyskasz
pracę w spółce PKP Intercity S.A.
W naszej ofercie edukacyjnej mamy
też stypendia dla najlepszych uczniów
oraz ulgi na przejazdy PKP 99%.
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SZKOŁA I STOPNIA

