Technikum
TECHNIK STYLISTA - NOWOŚĆ
To zawód dla pasjonatów mody i najlepszy
wybór dla miłośników oryginalnych fryzur
oraz inspirujących makijaży. Z nami: od
projektu do efektu WOW!

TECHNIK ENERGETYK
Patronacka klasa ENERGA-OPERATOR SA
poszukiwany specjalista od nadzoru
procesów wytwarzania, przepływu
i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła

TECHNIK
TECHNOLOGII DREWNA
Patronacka klasa MEBLE WÓJCIK –
fachowiec od organizacji, prowadzenia
procesów przetwarzania drewna
i materiałów drewnopodobnych

TECHNIK URZĄDZEŃ
I SYSTEMÓW ENERGETYKI
ODNAWIALNEJ
Nauczysz się montowania, konserwacji
i naprawiania urządzeń do produkcji energetyki
odnawialnej. Zostaniesz ekspertem w dziedzinie
Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
To kierunek dla wrażliwych na piękno i wygląd
fryzury. U nas odkryjesz w sobie artystę!

TECHNIK ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE

Nabędziesz umiejętności w organizowaniu,
przeprowadzaniu i koordynowaniu prac w
obiektach budowlanych, typu: mieszkaniowego,
handlowego, czy fabrycznego.

MONTER ZABUDOWY
I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
W BUDOWNICTWIE

Uzyskasz szeroki zakres uprawnień
w zakresie wykończeniowych prac
budowlanych, typu: malarskiego,
tapeciarskiego, posadzkarskiego
i okładzinowego. Poznasz najnowsze
technologie i trendy w budownictwie.

MONTER SIECI
I INSTALACJI SANITARNYCH
Zostaniesz specjalistą w dziedzinie montażu
i naprawy urządzeń instalacji wodociągowych,
grzewczych, gazowych oraz kanalizacyjnych.

MECHANIK-OPERATOR MASZYN DO
OBRÓBKI DRZEWNEJ - NOWOŚĆ
klasa patronacka MEBLE WÓJCIK
Nasze miasto to zagłębie przemysłu drzewnego,
dlatego warto zostać specjalistą w tej
dziedzinie. Nauczymy Cię montażu i obsługi
maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej.

DEKARZ
Nauczysz się wykonywania pokryć
dachowych i montażu urządzeń związanych z
Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE).

STOLARZ
Nabędziesz umiejętności niezbędne do
wykonywania i konserwacji mebli oraz
przedmiotów codziennego użytku. Twoją
specjalizacją stanie się obróbka drewna.

MONTER STOLARKI
BUDOWLANEJ
Klasa patronacka
Związku Polskie Okna i Drzwi.
Zdobędziesz umiejętności montażu
stolarki budowlanej: okien, drzwi,
schodów

FRYZJER
To zawód dla ludzi z pasją! W naszej szkole
uzyskasz szeroką wiedzę na temat włosów, ich
pielęgnacji oraz nowatorskich technik
modelowania. Fryzjer to nie tylko stylista, ale
również przyjaciel.
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