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KSZTAŁCIMY W ZAWODACH Z PRZYSZŁOŚCIĄ

TECHNIKUM NR 3 im. rtm. Witolda Pileckiego
Jako technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będziesz
projektował, montował, bądź serwisował solary, lampy hybrydowe, ogniwa
fotowoltaiczne, generatory wiatrowe, dbając o zrównoważony rozwój Ziemi.
Jako technik informatyk zostaniesz grafikiem komputerowym, projektantem
stron www, będziesz konfigurował, modernizował, optymalizował i zabezpieczał
systemy oraz komputerowe i systemy zarządzania treścią (CMS) oraz
programował aplikacje internetowe, tworzył bazy danych i nimi zarządzał.
Jako technik budownictwa będziesz projektował i budował domy. Znajdziesz
zatrudnienie w biurach projektowych i konstrukcyjnych, na budowach,
w wytwórniach i hurtowniach materiałów budowlanych oraz w firmach
zarządzających i administrujących nieruchomościami.
Jako technik elektronik będziesz zarządzał systemami alarmowymi, telewizją
przemysłową, elektroniką samochodową, domowym sprzętem elektronicznym,
sterownikami programowalnymi oraz zarządzał elektroniką inteligentnych
domów.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 2
im. rtm. Witolda Pileckiego
Jako monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będziesz
montował płyty gipsowo-kartonowe, malował, tapetował ściany oraz wykańczał
wnętrza budynków kafelkami, panelami i innymi okładzinami.
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III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI
im. rtm. Witolda Pileckiego
Nowość w klasie sportowej - sekcja fitness z elementami lekkiej atletyki.
W klasie sportowej zapewnimy Ci odpowiednie warunki rozwoju, tu możesz
zdobyć wiedzę i realizować swoje sportowe pasje, umiejętności praktyczne
z zakresu fitness, dietetyki i treningu sportowego. Swoją przyszłość zawodową
będziesz mógł związać zarówno ze sportem, rekreacją, dietetyką, rehabilitacją,
psychologią oraz służbami mundurowymi.

NASI UCZNIOWIE

PAWEŁ DŁUGOSZ
zdobywca sześciu indeksów wyższych uczelni

... jestem w miarę normalny,
może potrafię trochę
szybciej myśleć ...
Natalia
Wybrałam ZST ponieważ ma imponujące wyniki
w rankingach zdawalności matury. Wiem, że właśnie ta
szkoła bardzo dobrze przygotuje mnie do egzaminu
dojrzałości. Poziom nauczania jest wysoki, nauczyciele
wymagający, ale niezwykle cierpliwi. Polecam !!!

Kamil
Wybrałem ZST, bo mój kolega ocenił tę właśnie szkołę
bardzo wysoko. Dzień otwarty utwierdził mnie w
przekonaniu, że tutaj chcę się uczyć. Wnętrze szkoły
imponuje, zaplecze sportowe jeszcze bardziej.
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Daniel
Budowlanka to jedna z najlepszych szkół na Śląsku.
Tutaj można rozwijać swoje zainteresowania.
Atmosfera w szkole mobilizuje do nauki.
Budownictwo to kierunek, który zapewni
mi pracę i przyszłość.

Mateusz
O wyborze szkoły zdecydowała moja ambicja
i kierunek studiów. Wiem, że to jedyna szkoła
w powiecie, która przygotuje mnie
do studiów na politechnice.

TAK!

ZST?

więcej: http://zstwodzislaw.net/galeria/
Poznając europejską kulturę, stajemy się ambasadorami naszego powiatu. Zbieramy
doświadczenia zawodowe na stażach w Wielkiej Brytanii (Irlandia Północna) i Niemczech.
Oferujemy Ci najlepszą bazę w całym powiecie, obejmującą: 12 pracowni komputerowych,
30 sal lekcyjnych z projektorami multimedialnymi, tablicami interaktywnymi, basen, dwie
siłownie, kort tenisowy, saunę, strzelnicę sportową, salę gimnastyczną, boisko do piłki nożnej
o sztucznej nawierzchni, bieżnię, skocznię, rzutnię oraz boisko do piłki plażowej, siłownię „pod
chmurką” - street workout, bezprzewodowy dostęp do Internetu światłowodowego, dziennika

WYBIERZ NAJLEPSZYCH!
Zapraszam, mgr Czesław PIECZKA, Dyrektor ZST
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