Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie
44-310 Radlin; ul. Władysława Orkana 23
Kontakt: tel. 324558304; www: zspradlin.pl; radlin.zsp@gmail.com;
facebook.com/radlin.zsp
POKAŻ A ZAPAMIĘTAM - POZWÓL WZIĄĆ UDZIAŁ A ZROZUMIEM
Szkoła kształci w systemie dualnym we współpracy z licznymi pracodawcami.
Każdy, kto ukończy Branżową Szkołę I stopnia ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji
w Branżowej Szkole II stopnia i uzyskanie tytułu technika wraz z możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego !!!
Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie w roku szkolnym 2019-2020 proponuje kształcenie w wielu zawodach, a w szczególności
Zawód
Kształcenie praktyczne
Mechanik monter maszyn i urządzeń, ślusarz
specjalność maszyny i urządzenia górnicze
Wędliniarz, Piekarz, Cukiernik, Ślusarz, Mechatronik, Elektryk,
Elektromechanik, Mechanik pojazdów samochodowych, Lakiernik,
Blacharz samochodowy, Operator obrabiarek skrawających, Stolarz,
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
Murarz –tynkarz, Stolarz, Krawiec, Sprzedawca
oraz wiele innych zawodów w ramach klasy wielozawodowej

kopalnia PGG „ROW” Ruch „Marcel”
w Radlinie.
Absolwenci są objęci gwarancją zatrudnienia
w Polskiej Grupie Górniczej i systemem
stypendialnym wraz nagrodami rocznymi
Szkoła wspiera rodziców i uczniów
w znalezieniu pracodawcy

Polecane wybrane zawody:
mechanik monter maszyn i urządzeń, ślusarz – kształcenie w tych zawodach ma w naszej szkole wieloletnią tradycję. W trakcie
nauki uczeń nabywa umiejętności z zakresu montażu i eksploatacji maszyn, specjalizując się w urządzeniach produkowanych w danej
firmie. Praca w tym zawodzie wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. Kształcenie praktyczne odbywa się
w jednej z firm: kopalnia ROW Ruch „ Marcel” w Radlinie, Michael w Rydułtowach, Tenneco w Rybniku.
Absolwenci są poszukiwani na rynku pracy i nie mają żadnych trudności ze znalezieniem zatrudnienia.
wędliniarz – jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów w kraju. Zawód oferuje wysokie zarobki oraz dodatkowe bonusy. Na
stanowiska wędliniarza zatrudniane są zarówno kobiety jak i mężczyźni. W najbliższym otoczeniu jest wiele cenionych firm z branży
wędliniarskiej bardzo dobrze wyposażonych i rozwojowych. Szkoła zapewnia praktykę w Zakładach Mięsnych „ Berger” w
Rydułtowach ,”Jantar” w Pszowie „ZPM Tomaszny” w Wodzisławiu Śląskim, Zakład Rzeźniczo Wędliniarski Ernestyn Janeta w
Lubomi. W trakcie zajęć praktycznych uczniowie otrzymują dodatkowe wynagrodzenie, a po ukończeniu szkoły pewną pracę w
branży.
Atuty szkoły to: bardzo dobra współpraca z pracodawcami, dogodne położenie, bliskość przystanków autobusowych i kolejowego.
A poza tym indywidualne podejście do każdego ucznia, dodatkowe konsultacje, realizowanie projektów zawodowych: „Młode kadry
naszą przyszłością”, ”Nowoczesne pracownie skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu
Wodzisławskiego” „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” czy kursy doskonalące w ramach praktyk zawodowych . Szkoła
umożliwia młodzieży udział w wizytach studyjnych do przodujących firm, wyjściach do kina, wyjazdach na wycieczki. W naszej
szkole systematycznie organizowane są dla uczniów warsztaty o różnorodnej ciekawej tematyce czy spotkania z interesującymi
osobami. Jesteśmy w trakcie aplikacji wniosków do projektu „Erasmus +”
Szczególne znaczenie dla Nas ma zdrowie uczniów. Dlatego jedną z głównych ról odgrywają w naszej szkole zajęcia sportowe.
Młodzież ma możliwość korzystania z sali gimnastycznej, stale doposażanej siłowni szkolnej, sali rekreacyjno - ruchowej oraz
pobliskiego boiska wielofunkcyjnego Orlik. Zdrowie to również promocja ekologicznego trybu życia w środowisku szkolnym.
Wartością dodaną jest przyznanie szkole tytułu laureata konkursu „ Nie truj sąsiada”
Szkoła jest dobrze wyposażona w sprzęt komputerowy i łącza internetowe. Wszystkie sale lekcyjne mają charakter pracowni
multimedialnych. W bieżącym roku w szkole utworzono dwie nowoczesne pracownie zawodowe: rysunku technicznego wraz z
drukarką 3D i elektrotechniki i elektroniki oraz pracownia technologii umożliwiająca praktyczne zastosowanie posiadanej wiedzy.
Szkoła to nie tylko lekcje. W czasie przerw można skorzystać PlayStation, stołu do piłkarzyków czy gry w Darta.
W szkole branżowej zyskujesz: poszukiwane kwalifikacje, pewną pracę, satysfakcjonujące zarobki, stabilizację życiową.
Zaufaj nam. Spędźmy razem najbliższe trzy lata.
Dyrektor Szkoły Jarosław Rudol

