INFORMATOR WAŁBRZYSKICH
SZKÓŁ ZAWODOWYCH
Drodzy Rodzice i Uczniowie,
informator, który trzymacie w rękach to efekt współpracy wałbrzyskich szkół technicznych i branżowych:
Zespołu Szkół nr 5, Zespołu Szkół nr 7, Zespołu Szkół
Politechnicznych „Energetyk”. Powstał w ramach inicjatywy „Zawodowy strzał w 10!”, wychodząc tym samym
naprzeciw Waszym potrzebom.
Dzisiaj stoicie przed ważnymi i trudnymi pytaniami: Którą
szkołę wybrać? Jaka ścieżka zawodowa będzie dla mnie
właściwa? Co chcę w przyszłości robić? Rozumiemy, że
przed Wami czas trudnych wyborów, pełen niepewności
i rozterek, a możliwości wyboru są aż trzy: liceum ogólnokształcące, technikum i branżowa szkoła I stopnia.
Zgadzamy się z tym, że jest wiele zawodów, których
ścieżka edukacyjna musi prowadzić przez liceum i studia
wyższe. Jednak absolwent tzw. ogólniaka, który nie ma
jeszcze pomysłu na swoją przyszłość, nie jest przygoto-

wany do wejścia na rynek pracy i nie posiada kwalifikacji
zawodowych, musi podjąć dalszą naukę, co powoduje,
że pracę zawodową podejmie dopiero za 9-10 lat.
Inaczej sytuacja wygląda, kiedy wybierzemy kształcenie
zawodowe na poziomie technikum lub branżowej szkoły
I stopnia. W tym przypadku uczeń po ukończeniu szkoły
posiada wyuczony zawód potwierdzony egzaminem zawodowym, ma już doświadczenie zawodowe (praktyki u
lokalnych pracodawców, dodatkowe staże), jest więc gotowy do wejścia na rynek pracy. Może w związku z tym,
po 3-5 latach, podjąć pracę zawodową i samodzielnie
opłacać dalszą edukację.
Uczniowie technikum zazwyczaj podchodzą do egzaminu maturalnego, co otwiera im drogę do podjęcia
studiów wyższych. Co więcej, zdany egzamin zawodowy zwalnia uczniów technikum z obowiązku zdawania

przedmiotu maturalnego na poziomie rozszerzonym,
więc uzyskanie matury może okazać się łatwiejsze niż
w liceum ogólnokształcącym.
Absolwent branżowej szkoły I stopnia ma również możliwość dalszego rozwoju - w branżowej szkole II stopnia.
Nauka tutaj trwa 2 lata, kończy się egzaminem technika w kontynuowanym zawodzie. Absolwent zdobywa
wykształcenie średnie i zawsze ma możliwość zdawania
egzaminu maturalnego, a w konsekwencji podjęcia studiów wyższych.
Wałbrzyskie szkoły techniczne i branżowe są nowoczesne, doskonale wyposażone i kształcą dla potrzeb lokalnego rynku pracy, na którym obecnie brakuje fachowców we wszystkich branżach gospodarki. Warto więc
zastanowić się i rozważyć - może właśnie ten wybór.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru!
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Mecenas:

Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 5 www.zsee.walbrzych.pl
tel. 74 842 60 08

Patronat:
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Mecenas:

Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu
ul. Kłodzka 29
www.zs7.walbrzych.pl
tel. 74 842 36 18

Patronat:
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Mecenas:

Zespół Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 2a
www.zs5.walbrzych.pl
tel. 74 846 74 74

Patronat:

