JAK DO NAS TRAFIĆ

NASZE SUKCESY EDUKACYJNE
Rok szkolny 2016/2017

= Ogólnopolska Olimpiada Policyjna organizowana przez WSPol
w Szczytnie – dwie osoby zakwalifikowały się do finału
= Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach – nasi uczniowie znaleźli się w pierwszej dwudziestce najlepszych w Polsce
= IX Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu – jeden uczeń zakwalifikował się
do 2 etapu okręgowego
= Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej WSB w Dąbrowie Górniczej – nasi uczniowie zakwalifikowali się do finału
= Ogólnopolska Olimpiada Statystyczna – trzy osoby zakwalifikowały się do 2 etapu
= Ogólnopolska III Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z zakresu Projektowania i Wytwarzania Wyrobów Odzieżowych – trzy finalistki
= Ogólnopolski Konkurs Młodych Projektantów i Krawców” Mała Pętelka” – 2016 – dwa wyróżnienia, 2017 – jedno wyróżnienie
= IV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z zakresu Projektowania
i Wytwarzania Wyrobów Odzieżowych – 4 uczennice zakwalifikowano do etapu centralnego, jedna została laureatką tej olimpiady,
a dwie finalistkami
= V Ogólnopolskim Konkursie „ Geometryczne Eksplozje” w Warszawie – pięć wyróżnień
= Wojewódzki Śląski Konkurs o Podatkach – nasze uczennice zajęły
2 i 7 miejsce
= Wojewódzki Turniej Artystyczny – dziewięć osób zdobyło 1, 2 lub
3 miejsce w różnych kategoriach i jedna została wyróżniona
= Konkursu Liga Młodych Logistyków – nasi uczniowie zakwalifikowali się do finału
= Miejski Konkurs „Przyłapani zapracowani – zawody moich dzieci”
– nasi uczniowie zajęli 1, 2 i 3 miejsce
= jedna uczennica otrzymała bezpłatny semestr na WST w Katowicach

rekrutacja
Nabór do ZSAEiO odbywa się drogą elektroniczną. Informacje o zasadach rekrutacji znajdziesz na
www.zsaeio.bytom.pl w zakładce „rekrutacja”.
Wybierając naszą szkołę jako szkołę pierwszego
wyboru (priorytet), zwiększasz swe szanse na dołączenie do grona naszych uczniów.
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Agora Bytom

NASZE SUKCESY SPORTOWE
= trzykrotni Mistrzowie Bytomia w Koszykówce Juniorek oraz

2 i 6 miejsce w województwie w latach ubiegłych

= wielokrotni Mistrzowie Bytomia w Piłce Ręcznej Juniorek
= trzykrotni Mistrzowie Bytomia w zawodach w Orientacji spor-

towej Drużyny Dziewcząt w tym dwukrotnie 6 miejsce w zawodach na szczeblu wojewódzkim w latach ubiegłych
= trzykrotni Mistrzowie Bytomia w zawodach Strzeleckich
„O srebrne muszkiety” w kategorii Dziewcząt; 2 miejsce
w zawodach na szczeblu wojewódzkim w roku szkolnym
2016/2017
= zdobywcy 6 miejsca na najbardziej usportowioną szkołę województwa śląskiego w kategorii dziewcząt

Nasze atuty to:
lokalizacja w centrum miasta
Wi-Fi HotSpot
8 pracowni komputerowych
gwarancja praktyk zawodowych
współpraca z liderami rynku pracy: LKW WALTER, Schenker, Norman, LPP, CCC, C&A, Superpharm i wieloma innymi
= współpraca z uczelniami wyższymi
= wycieczki tematyczne
= przyjazna atmosfera, muzyka na przerwach, noce filmowe i wiele, wiele innych atrakcji
=
=
=
=
=

Zespół Szkół
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Klasa policyjna pod patronatem
Wyższej Szkoły Policji ze Szczytna,
obok standardowego programu,
przewidzianego dla LO, realizuje
zajęcia z prawoznawstwa, prawa
administracyjnego, prawa karnego i cywilnego. W ramach zajęć
obowiązkowych uczniowie trenują
samoobronę, poznają psychologię
pracy policjanta, uczestniczą w zajęciach organizowanych przez WSPoL, WSZOP i Komendę Miejską
Policji w Bytomiu.
Klasa psychologii społecznej: jej uczniowie zdobywają wiedzę
z zakresu psychologii, socjologii i filozofii. Poszerzają kompetencje
społeczne i w ciekawy sposób odpowiadają na pytanie, kim jest
człowiek i jak go zrozumieć. Poznają sposoby zastosowania psychologii w życiu codziennym. Uczniowie uczestniczą w wykładach
w ramach współpracy z Uniwersytetem SWPS. Po ukończeniu nauki
mogą podjąć studia wyższe np. na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia.

Technik logistyk to poszukiwany specjalista. Ucząc się
w tej klasie odkryjesz, czym
jest logistyka, gospodarowanie zapasami i magazynem,
w jaki sposób można zorganizować transport ładunków, jak
zarządzać różnymi procesami
w firmie. Zdobędziesz ciekawy
i dobrze płatny zawód, który
da Ci możliwość zatrudnienia
w firmach logistycznych, spedycyjnych, centrach dystrybucji, firmach produkcyjnych
i dystrybucyjnych.

Fotograf – to osoba zawodowo zajmująca się fotografią, kreatywna i z zacięciem
artystycznym. W trakcie nauki nauczysz się robienia różnych zdjęć – plenerowych,
studyjnych i technicznych
oraz ich obróbki. Nauczysz
się obsługi specjalistycznego sprzętu, zasad estetyki i
kompozycji obrazu, aranżacji planu zdjęciowego oraz sposobu publikacji i archiwizacji swoich
prac. Jako fotograf znajdziesz zatrudnienie zarówno na etacie, jak
i będziesz mógł/mogła otworzyć własna firmę. Jest to zawód, który
pozwala połączyć pasję z życiem zawodowym.

Technik przemysłu mody to zawód dla osób, które pasjonują się
modą. Jeśli chcesz poznać, czym jest projektowanie, kreowanie,
modelowanie i szycie odzieży, to jest to zawód dla Ciebie. Nauczysz
się konstruować i szyć odzież, poznasz ciekawych kreatywnych ludzi, weźmiesz udział w pokazach mody, zajęciach warsztatowych
organizowanych przez Wyższą Szkołę Techniczną, zdobędziesz
doświadczenie zawodowe podczas praktyk w firmie Norman, a po
ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę lub kontynuować naukę na
wybranej przez siebie uczelni (np. w WST na kierunku projektowanie mody).

Magazynier-logistyk – to osoba, od której zależy sprawny i szybki przepływ towaru, odpowiedzialna za zaopatrzenie, planowanie
procesu produkcyjnego, dystrybucję i transport, kontrolę jakości
i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego oraz rozmieszczanie
towarów w magazynie. W trakcie nauki nauczysz się jak nadzorować pracą w magazynie, wypełniać odpowiednie dokumenty, stosować systemy informatyczne dostosowane do form organizacji produkcji oraz jak posługiwać się systemem identyfikacji produktów.
Wybierając ten kierunek zdobędziesz jeden z najbardziej cenionych
i pożądanych zawodów na rynku pracy.

sala gimnastyczna
sala fitness

Technik ekonomista to świetny zawód, dający perspektywy zatrudnienia. Ucząc się w tej klasie poznasz,
czym jest ekonomia, rachunkowość,
finanse i prawo. Nauczysz się sporządzać rozliczenia, analizować finanse firm i prowadzić dokumentację. Zdobędziesz ciekawy zawód
i możliwość zatrudnienia w instytucjach państwowych, firmach prywatnych, bankach lub będziesz
mieć możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Technik organizacji reklamy to osoba kreatywna i przebojowa.
W trakcie nauki dowiesz się, jak przeprowadzać wywiady, zbierać
dane, opracowywać ankiety, tworzyć produkty reklamowe. Po ukończeniu szkoły będziesz mieć możliwość podjęcia pracy w agencji
reklamowej, radiu, telewizji na
stanowisku agenta reklamowego, copywritera, art designera.
Możesz też ubiegać się o pracę w agencjach PR, działach
marketingu lub reklamy różnych firm. Z powodzeniem możesz podjąć dalsze studia na
dowolnie wybranym przez siebie kierunku.

2 siłownie
sala samoobrony

