ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

TECHNIKUM ZAWODOWE (4 LATA)
Zawody:
- technik
- technik
- technik
- technik
- technik
- technik

spedytor – NOWOŚĆ!
organizacji reklamy – NOWOŚĆ!
usług fryzjerskich
handlowiec
pojazdów samochodowych
mechatronik

TYLKO U NAS:
- wielofunkcyjne boisko z lodowiskiem,
- internat ze stołówką
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ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Zawody:
- monter mechatronik (3 lata)
- sprzedawca (2 lata)
- mechanik pojazdów samochodowych (3 lata)
- ślusarz (3 lata)
- operator obrabiarek skrawających (tokarz)
(3 lata)
- kucharz małej gastronomii (2 lata)
- fryzjer (3 lata)
- inne zawody (2 lub 3 lata)

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
po Zasadniczej Szkole Zawodowej (2 LATA)

ZS NR 3 – TWÓJ DOBRY WYBÓR!
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ul. Bankowa 13, 78-600 Wałcz
tel. / faks (67) 349 41 02
kom. + 48 728 588 128
www.zs3walcz.com
e-mail: zs3_walcz@op.pl
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OFERUJEMY:







bezpłatne, dodatkowe zajęcia praktyczne
umożliwiające zdobycie uprawnień w
poszukiwanych zawodach oraz podniesienie
poziomu wiedzy;
wyjazdy na staże zagraniczne w ramach
projektów unijnych;
możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B;
Szkolny Klub Wolontariusza;
Szkolną Grupę Amnesty International;



Koło Fotograficzne „Chwila”;
Szkole Koło Strzeleckie;
Szkolne Koło Historii Wojskowości;
Szkolne Koło Sportowe;
zespoły wokalny i instrumentalno – wokalny;
laboratorium mechatroniczne i specjalistyczną
salę wykładową;
pracownię maszynopisania;





salę gimnastyczną;
siłownię;
internat ze stołówką.

















nowoczesny sprzęt (kasy fiskalne i wagi
elektroniczne) niezbędny w kształceniu w
zawodach handlowych i ekonomicznych, a także
w przeprowadzaniu egzaminów zawodowych;
trzy pracownie komputerowe ze stałym
dostępem do Internetu;
bibliotekę szkolną z czytelnią i minicentrum
multimedialnym;
warsztaty szkolne;
spawalnię z certyfikatem europejskim;
opiekę pedagoga szkolnego i pielęgniarki;
wielofunkcyjne boisko z lodowiskiem;

Udział uczniów ZS nr 3 w projekcie „Szkoła Sukcesu” jest dla nich możliwością rozwijania kompetencji językowych
i rozwoju na płaszczyźnie ekonomicznej. Chcielibyśmy przygotować uczniów do dobrego funkcjonowania w świecie
ekonomii, a wiedza i umiejętności jakie zdobędą uczestnicząc w zajęciach na pewno przyniosą im korzyści w tym
zakresie. Uczestnictwo w projekcie „Szkoła Sukcesu” daje uczniom, nauczycielom oraz szkole wiele ciekawych
możliwości. Przyczynia się do nabycia nowych umiejętności, doskonalenia warsztatu pracy, a także podniesienia
efektywności kształcenia. Mamy nadzieję, że w przyszłości pomoże to uczniom w odnalezieniu się na rynku pracy.

Zespół Szkół nr 3 to:




*

połączenie ponad 60 lat tradycji z nowoczesnością.
możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych i zdobycia średniego wykształcenia z maturą włącznie,
ośrodek egzaminacyjny OKE do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
w zawodach: sprzedawca, technik ekonomista, technik handlowiec, technik mechanik,
uczniowie i nauczyciele z klasą*,

„Nauczyciel z klasą” i „Uczniowie z klasą” – to ogólnopolskie programy pod patronatem „Gazety Wyborczej” i CEO, w których uczestniczyliśmy.

