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profesjonalne przygotowanie do pracy w branży IT
nauka montażu i serwisu komputerów osobistych,
laptopów, urządzeń peryferyjnych
 zarządzanie sieciami i systemami operacyjnymi
Windows/Linux
projektowanie sieci i ich administrowanie
programowanie stacjonarne oraz aplikacji WWW 

udział w zajęciach na Politechnice, Uniwersytecie
Śląskim oraz Uniwersytecie Ekonomicznym
bogato wyposażone pracownie
wysoka zdawalność egzaminów zawodowych
publikacja własnych książek
możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów
CISCO (rozpoznawanych na całym świecie):

IoT (Internet wszechrzeczy – projektowanie oraz 
 zarządzanie Smart Home i Smart City)
dodatkowe uprawnienia ECCC, ECDL
WIFI na terenie całej szkoły

 

     w tym (PHP, Java Script,mysql)

      - serwisant IT
      - administrator sieci komputerowych
      - programista C++, Python
      - administrator systemu LINUX

Kierunek - technik
informatyk:



Kierunek - technik 
grafiki i poligrafii cyfrowej:

wyjście naprzeciw potrzebom rynku pracy
obróbka graficzna materiałów przeznaczonych do druku

programowanie PHP oraz CSS
nauka Adobe CC w tym: Photoshop CC, Illustrator CC,
InDesign CC, Dreamweaver CC, After Effects CC,

konstrukcja i oprawa stron internetowych, tworzenie
materiałów reklamowych
projektowanie 3D (kontekst budowlany i architektoniczny)
wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów
multimedialnych
uzyskanie pełnych kwalifikacji do pracy w branży IT
możliwość podjęcia studiów na kierunkach
politechnicznych, architektonicznych oraz ASP

       lub publikacji internetowych: tekstów, wykresów, tabel,
       fotografii, projektów, itp.

      Animate CC oraz pakiet COREL Draw GraphicSuite X7



Kierunek - technik 
elektryk:

nowoczesne podejście do kształcenia – nauka w zakresie
programowania i  sterowania maszynami technicznymi
bogato wyposażone pracownie
zajęcia również na komputerach (zajęcia symulacyjne, 

realizacja własnych projektów (elektryczny rower,
winda, suwnica oraz wiele innych)
rzetelne przygotowanie do zawodu
współpraca z firmami branżowymi z regionu
wyjazdy dydaktyczne: Elektrownia, Fabryka Kabli,
Maszyn Elektrycznych, Politechnika Śląska
pracownie wyposażone w nowoczesne sterowniki PLC
możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień SEP 

udział i wysokie lokaty w konkursach
zajęcia w pracowniach Wydziału Elektrycznego

      programistyczne)

      oraz CISCO (jak w przypadku technika informatyka)

      i Mechaniczno Technologicznego Politechniki Śląskiej
 



Kierunek - technik 
logistyk:

możliwość zdobycia jednego z najbardziej pożądanych
zawodów na aktualnym rynku pracy
nauka planowania, organizacji, kierowania i kontrolowania
transportu towarów od producenta do konsumenta
optymalizacja kosztów i spedycji międzynarodowej
logistyka organizacji transportu ludzi
wyjazdy do firm logistycznych
rzetelne przygotowanie do zawodu
możliwe stanowiska pracy: 

      -  logistyk, spedytor, ekspedytor,
      -  specjalista ds. zaopatrzenia, sprzedaży i prognozowania
         popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego 
         (e-commerce)
      -  manager obiektów logistycznych 
      - operator systemów informacyjnych wspomagających
         dystrybucję gospodarki odpadami, planowania produkcji
         i zapasów gospodarki materiałowej, pakowania 
         i opakowań, transportu wewnętrznego, konstruowania
         rozkładów transportowych



Kierunek - technik 
ekonomista:

ponad ćwierć wieku doświadczenia w kształceniu
ekonomistów
profesjonalne przygotowanie do pracy w działach
ekonomicznych firm wszystkich branż, w tym szczególnie
w dziale księgowości oraz  kadr i płac
liczne zajęcia w pracowni komputerowej wyposażonej

przygotowanie do egzaminu zawodowego z pod okiem
egzaminatorów OKE - wysoka zdawalność egzaminów
nauka w przyjaznej atmosferze
wieloletni program współpracy z lokalnymi instytucjami -
banki, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych
możliwość uzyskania dodatkowych  kwalifikacji -  kurs kas
fiskalnych,  program PŁATNIK
współpraca z prężnie działającym Uniwersytetem
Ekonomicznym w Katowicach
przygotowanie do studiów z zakresu ekonomii, finansów,
rachunkowości i prawa

       w  oprogramowanie księgowe - pakiet INSERT GT



Klasa policyjna:

patronat Komendanta Miejskiej Policji 

wszechstronne wykształcenie
zajęcia z samoobrony
profesjonalni instruktorzy
obóz survivalowy
dni mundurowe
kurs pierwszej pomocy
rzetelne przygotowanie do egzaminów
maturalnych
wycieczki: więzienie, komenda
zajęcia w KMP w Piekarach Śląskich

      w Piekarach Śląskich



Klasa celna:

dni mundurowe
wyjazdy min.  na lotnisko w Pyrzowicach,
do Urzędu Celno-Skarbowego w
Katowicach
nauka w zakresie: administracji celnej,
międzynarodowego obrotu towarami,
obsługi celnej
regulacje celne Wspólnoty Europejskiej

prawo karno – skarbowe, celne oraz inne
pokrewne dziedziny prawa
samoobrona i techniki interwencji
rzetelne przygotowanie do egzaminów
maturalnych

       i Agencji Celnych


