ZALETY

FACH W RĘKU
Kończąc technikum, już po
szkole średniej będziesz mieć
doświadczenie zawodowe.

KONTAKT
ul. Graniczna 2
22-100 Chełm
tel. 82 560 39 31
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kontakt@zst.chelm.pl

JESTEŚMY NA PIĘĆ
Edukacja trwająca rok dłużej
z pewnością da Ci LEPSZE
przygotowanie do zawodu i matury.

TYTUŁ TECHNIKA
Tytuł technika zdobyty po
ukończeniu nauki pozwoli Ci o wiele
łatwiej znaleźć atrakcyjną pracę!

www.google.maps.pl

Śledź nas na
Facebooku!
www.facebook.com/chelm.zst

Dołącz do
najlepszych!
Spełnij swoje
marzenia!

WWW.ZST.CHELM.PL
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OFERTA EDUKACYJNA NASZEJ SZKOŁY
Technik elektryk

Technik programista
Programista to osoba, która za pomocą
specjalistycznego języka pisze programy
komputerowe i wprowadza je do użytku.

Technik informatyk

Projektuje i wykonuje instalacje elektryczne,
nadzoruje działanie maszyn i urządzeń elektrycznych, linii napowietrznych i kablowych,
tworzy inteligentne instalacje domowe.

Technik elektronik

Informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje
własne programy aplikacyjne. Projektuje,
wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie.

Zajmuje się wykonywaniem układów
elektronicznych, podzespołów sterowania
urządzeń i maszyn, automatyki przemysłowej
oraz naprawą sprzętu elektronicznego.

Technik grafiki
i poligrafii cyfrowej

Technik mechanik

Grafik zajmuje się tworzeniem projektów
graficznych przy użyciu specjalnych
programów komputerowych.

Technik pojazdów
samochodowych
Wybierając ten kierunek nauczysz się
diagnozowania stanu technicznego
pojazdów samochodowych,
ich obsługi i naprawy.

Nauka w tym zawodzie obejmuje
projektowanie, konstruowanie, wytwarzanie
i naprawę elementów maszyn i urzadzeń.

Technik mechatronik
Wykorzystuje w pracy wiedzę nie tylko
z zakresu mechaniki i elektroniki, lecz także
informatyki, automatyki, inżynierii czy optyki.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Elektryk
Elektryk wykonuje i uruchamia instalacje
elektyczne, konserwuje instalacje, maszyny
i urządzenia.

Elektromechanik pojazdów
samochodowych

Mechanik pojazdów
samochodowych

Ocenia i naprawia stan techniczny
układów elektrycznych i elektronicznych
pojazdów samochodowych.

Kierunek ten, to przede wszystkim nauka
użytkowania pojazdów samochodowych,
ich diagnozowania oraz naprawiania.

