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Cześć! Nazywam się Wejherek!
Jestem maskotką „Samochodówki”
Oto moja rodzina:

Zapraszamy do nas!!!
Szanowni kandydaci!
Przed Wami jeden z ważniejszych życiowych wyborów, wybór szkoły ponadpodstawowej. Zapraszamy Was więc do
znanej wejherowskiej Samochodówki. Możecie tu liczyć na przyjazną atmosferę pracy, imprezy i przedsięwzięcia sprzyjające integracji z zespołem klasowym i społecznością szkolną oraz na możliwość rozwoju motoryzacyjnych i mechanicznych
pasji. To dobra szkoła, szkoła z tradycjami! Można tu zdobywać gruntowną wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania. Dla
niemal każdego znajdzie się coś interesującego: kandydaci do V LO wybierać mogą wśród pięciu ścieżek rozwoju; Technikum nr 3 wśród czterech zawodów, zaś w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 (dawniej szkole zawodowej) wśród siedmiu
zawodów.
Zależy nam, by jak najlepiej przygotować uczniów do wykonywania przydatnego i cenionego na rynku pracy zawodu.
Umożliwiamy też naszym uczniom zdobywanie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, co w przyszłości ułatwi im znalezienie atrakcyjnej pracy w Polsce i poza jej granicami.
I tak w Technikum nr 3 - technicy pojazdów samochodowych, technicy mechanicy (ze specjalizacją spawalnictwo), technicy fotografii i multimediów czy technicy chłodnictwa i klimatyzacji nie będą mieć problemów ze
znalezieniem pracy, ponieważ brakuje fachowców o takich właśnie kwalifikacjach.
Ciągły rozwój motoryzacji, coraz większa popularność motocykli i skuterów oraz zmiany w otaczającej nas rzeczywistości sprawiają, że obserwujemy duże zapotrzebowanie na specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach. W niektórych
zawodach natomiast wszyscy obserwujemy luki pokoleniowe, brakuje młodych, nowych kadr, które mogłyby zastąpić
starszych pracowników. Oferta Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 (dawniej szkoły zawodowej) skierowana jest głównie
do zainteresowanych branżą samochodową. Tutaj proponujemy kształcenie w zawodach: mechanika pojazdów samochodowych, blacharza samochodowego, elektromechanika pojazdów samochodowych, lakiernika samochodowego, kierowcy mechanika, mechatronika (klasa patronacka ZOELLER TECH.) oraz typowo mechanicznych
ślusarza - montera konstrukcji (klasa patronacka ZOELLER TECH.).
Potwierdzeniem zdobytej w naszej szkole wiedzy i umiejętności są sukcesy uczniów w wojewódzkich i ogólnopolskich
olimpiadach i konkursach, a także dotychczasowe wyniki z matury, jak również zdawalność na egzaminie potwierdzającym
kwalifikacje zawodowe. Wszyscy absolwenci technikum oraz szkoły branżowej nie mają problemu ze znalezieniem
pracy.
Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera włącza się w życie kulturalne środowiska lokalnego. Szkoła poszczycić się może współpracą z wieloma instytucjami samorządowymi, placówkami oświaty i ośrodkami naukowymi,
m.in. Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach oraz Instytutem Goethego
i English Unlimited (certyfikaty), z którymi związani jesteśmy umowami patronackimi. Nasze kontakty międzynarodowe
rozciągają się na całą Unię Europejską, a nawet poza nią dzięki realizacji licznych projektów w ramach programu Erasmus. Wierzymy, że nasza oferta edukacyjna otworzy przed Wami szerokie możliwości kształcenia.

Drodzy Rodzice,

powierzając nam dalszą edukację Waszych dzieci, możecie być Państwo pewni, że dokonaliście właściwego
wyboru. Ze swej strony postaramy się jak najlepiej zadbać o wykształcenie i wychowanie Waszych pociech.
-2-

KRYTERIA PUNKTOWANIA

Maksymalna liczba punktów

Punkty za świadectwo
Ocena celująca
Ocena bardzo dobra
Ocena dobra
Ocena dostateczna
Ocena dopuszczająca
Szczególne osiągnięcia (sportowe, artystyczne, tematyczne)
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
Aktywność społeczna (np. wolontariat, praca na rzecz środowiska)
Punkty za egzamin ósmoklasisty
Wyniki z języka polskiego
Wyniki z matematyki
Wyniki z języka obcego nowożytnego

100 punktów
18 punktów
17 punktów
14 punktów
8 punktów
2 punkty
18 punktów
7 punktów
3 punkty
100 punktów
100% x 0,35 = 35 punktów
100% x 0,35 = 35 punktów
100% x 0,30 = 30 punktów

TERMINY REKRURUTACJI

DATY

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 13 maja 2019 r.
do 18 czerwca 2019 r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej oraz sprawdzenie predyspozycji
i kompetencji językowych
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty - kopie lub oryginał
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badania lekarskie
Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
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do 06 czerwca 2019 r.
do 10 czerwca 2019 r.
do 19 czerwca 2019 r.
od 21 czerwca 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r.
od 13 maja 2019 r.
do 04 lipca 2019 r.
05 lipca 2019 r.
godz. 10.00
do 08 lipca 2019 r.

do 10 lipca 2019 r.
do godz. 14.00

12 lipca 2019 r. godz. 12.00
od 12 lipca 2019 r.
do 08 sierpnia 2019 r.

SZKOLENIA I PATRONATY ZAWODOWE

PATRONATY

SZESNAŚCIE powodów, dla których powinieneś wybrać szkołę Wejhera
1. WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA 96% uczniów zdaje maturę, 90% uczniów dostaje się na studia dzienne
2. SZKOŁA JĘZYKOWA każdy uczeń kończy szkołę z bardzo dobrą znajomością dwóch języków obcych,
angielski i niemiecki po 9 godzin w tygodniu; certyfikaty: Goethe-Cer fikat B1, B2, C1, PET, FCE, CAE
3. ATRAKCYJNE KIERUNKI szeroki wybór języków obcych, w tym język rosyjski i język hiszpański, bardzo
liczne kontakty zagraniczne,
4. NOWOCZESNA PEŁNOWYMIAROWA HALA SPORTOWA, NOWOCZESNY KOMPLEKS PRACOWNI ZAWODOWYCH
5. INTERAKTYWNE I AUDIOWIZUALNE SALE LEKCYJNE, PRACOWNIE SAMOCHODOWE, MECHANICZNE,
FOTOGRAFICZNE, DWIE NOWOCZESNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE I CYFROWEJ OBRÓBKI ZDJĘĆ,
szkoła na miarę XXI wieku, świetnie wyposażone pracownie,
6. SZEROKI WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH dużo by wymieniać,
7. KOMPLEKS OŚWIETLONYCH BOISK SPORTOWYCH boisko do piłki ręcznej, koszykówki i do tenisa
8. KLASA SPORTOWA 10 godzin zajęć sportowych,
9. PROFESJONALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE,
10. OBOZY JĘZYKOWE W KRAJU I ZAGRANICĄ coroczne wyjazdy do Niemiec i Anglii,
11. MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ SPAWALNICZYCH - szkolimy w metodach 135, 136, 141,
na podstawie i na 1 poziomie,
12. MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KURSU NAUKI JAZDY - wszystkie kategorie; dla naszych uczniów zniżki od 10-15%
13. MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA CERTYFIKATÓW KOMPUTEROWYCH ECDL I ECDL CAD - zajęcia bez dodatkowych opłat
14. NAJLEPSI UCZNIOWIE SĄ NAGRADZANI nagrody w różnej formie, warto się starać,
15. KAWIARENKA dla każdego coś dobrego,
16. DOGODNE POŁOŻENIE - 8 minut od stacji SKM i dworca PKS.

Szkoła, w której nie jest nudno - nie wierzysz! - obejrzyj zakładkę z życia szkoły
na stronie www.pzs4.wejher.pl. Każdy u nas znajdzie coś ciekawego dla siebie.
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V Liceum
Ogólnokształcące
Profile, w których kształcimy:
 biologiczno-sportowy,
 matematyczno-informatyczny,
 lingwistyczny,
 teatralny,
 prawniczy.

Samochodówka słynie z tego,
że nauczy Cię wszystkiego!
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WYBIERZ COŚ DLA SIEBIE

PATRZ NASTĘPNE STRONY

SZKOLNA BIBLIOTEKA Z CZYTELNIĄ

NOWA PEŁNOWYMIAROWA HALA SPORTOWA
U

VL

O

• w klasach: biologiczno-sportowej, matematyczno-informatycznej i prawniczej oprócz

wiodącego języka angielskiego kandydaci do szkoły deklarują wybór drugiego języka
pomiędzy kontynuacją języka niemieckiego, a językiem rosyjskim dla początkujących.
• w klasie teatralnej oprócz wiodącego języka angielskiego, drugim językiem jest język
hiszpański.
• w klasie lingwistycznej wiodącymi językami są: język angielski
i język niemiecki (na poziomie dwujęzycznym).
w oparciu o uwieńczone wieloma sukcesami doświadczenia
z prowadzonym w naszej szkole intensywnym systemem nauczania
języka niemieckiego w Euroklasach
PROPONUJEMY NAUKĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EUROGRUPACH

Patronat merytoryczno-metodyczny objęły: Centrum Egzaminów Językowych

English Unlimited i szkoła języków obcych The New School of English
Program przewiduje 8 godzin języka angielskiego w tygodniu,
w tym cotygodniowe zajęcia z rodowitym Anglikiem.
Realizując nasz program możesz zdobyć:
- w trzeciej klasie (marzec) First Certificate In English (FCE) lub PET
- w czwartej klasie (marzec) Certificate In Advanced English (CAE) lub FCE.
Szkoła zapewnia 4-5 godzin j. angielskiego w tygodniu (tylko w LO ) w ramach realizacji programu rozszerzonego.
Opłata za kolejne 3 godziny j.angielskiego w tygodniu wynosi 90 zł miesięcznie.
W cenę wliczone są podręczniki oraz dodatkowe materiały do nauki języka
 Oferujemy stypendium Dyrektora Szkoły dla uczniów zdolnych (średnia powyżej 4,3), lecz nieposiadających
środków finansowych na opłatę zajęć (informacja w sekretariacie).
 Kandydaci, którzy zadeklarowali chęć kształcenia w systemie EURO, kwalifikowani są do odpowiednich grup
zaawansowania językowego w oparciu o pozytywny wynik obowiązkowego testu przeprowadzanego przed
rozpoczęciem roku szkolnego.

Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzywydziałowych w zależności
od zaawansowania znajomości języka
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Jeśli marzysz o medycynie, weterynarii, biotechnologii, karierze sportowej lub tytule
inżyniera, przyjdź do nas!! Dzięki rzetelnej pracy w V LO przygotujesz się do egzaminów
maturalnych, by dostać się na wybrany kierunek studiów! Mariaż sportu i nauki.

W tej klasie poszerzysz wiedzę o człowieku i świecie przyrody oraz będziesz mieć
możliwość aktywnie uprawiać sport. Tu nauczysz się biologii w typowo
akademickim stylu i zrozumiesz, jak atomy łączą się w związki i do czego
może to doprowadzić. Poznasz metody analizy przebiegu procesów
sów
technologicznych, które są nieodzowne do zapobiegania otrzymymywania produktów niezgodnych z obowiązującymi normami
technologicznymi. Nauka w tej klasie przygotuje Cię do wielu
atrakcyjnych i pożądanych w XXI wieku kierunków studiów przyrodniczych, medycznych, kosmetologicznych, służb publicznych
h
i związanych z szeroko pojęta kulturą fizyczną.





























Przedmioty rozszerzone:

 język angielski  biologia  chemia  dodatkowe zajęcia

z wychowania fizycznego

Zajęcia rozwijające zainteresowania:

Uwaga: Próba sprawności fizycznej dla kandydatów:
03.06.2019 r. o godz. 15.00
(przystąpienie do sprawdziamu obowiązkowe)
Aby być uczniem „Samochodówki”, musisz złożyć komplet dokumentów w naszym sekretariacie.
Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne
na poziomie podstawowym w tej klasie to:

 podstawy analityki chemicznej
Drugi język:

 język niemiecki lub język rosyjski

język polski - język obcy - biologia - matematyka

WICEMISTRZOWIE WOJEWÓDZTWA
W PIŁCE RĘCZNEJ
Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka lub
w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE (szczegóły strona 6), ktore tworzy się w oparciu o obowiązkowy
test przeprowadzany przed rozpoczęciem roku szkolnego.





































































































W klasie o tym profilu:






































































































 10 godzin w tygodniu poświęcisz na treningi sportowe. Kluczowymi dyscyplinami doskonalonymi w naszej szkole są: piłka ręczna, lekkoatletyka, biegi na orientację i piłka nożna. Mile widziani są także entuzjaści unihokeja, siatkówki, koszykówki czy nordic walking,
 pełnowymiarowa, nowocześnie wyposażona hala sportowa z siłownią i salą fitness oraz kompleks wielofunkcyjnych boisk z bieżnią zapewnią
Ci wspaniałe warunki wszechstronnego rozwoju,
 poznasz tajniki biologii i chemii nie tylko w teorii, ale dzięki nowoczesnym technikom multimedialnym i ćwiczeniom laboratoryjnym prowadzonym
zarówno w szkole jak i na Uniwersytecie Gdańskim - również w praktyce,
 na zajęciach podstaw analityki chemicznej zdobędziesz umiejętność projektowania i przeprowadzania syntez chemicznych, wiedzę o technikach
laboratoryjnych oraz o podstawach technologii chemicznej,
 otrzymasz możliwość udziału w wielu projektach, badaniach, konkursach, zawodach przedmiotowych i sportowych,
 nauczysz się czynić świat choć odrobinę lepszym, włączając się w organizacje akcji charytatywnych na rzecz ludzi, zwierząt i środowiska.
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Jeśli marzysz o informatyce, ekonomii, tytule inżyniera, studiach technicznych - przyjdź
do nas!! Dzięki rzetelnej pracy w V LO przygotujesz się do egzaminów maturalnych, by
dostać się na wybrany kierunek studiów!

W tej klasie zyskasz niezbędne podstawy teoretyczne z matematyki
atyki
i informatyki, opanujesz podstawy programowania, tworzenia stron
tron
internetowych i zdobędziesz umiejętności, które stworzą Ci szansę
sę
kreowania – a nie tylko biernego odbioru – wirtualnej rzeczywi-stości i informatycznych narzędzi użytkowych. W klasie matematyczno-informatycznej spotkasz rówieśników, którzy lubią
logicznie myśleć i twórczo rozwiązywać problemy. To propozycja dla tych, którzy chcą zostać inżynierami, architektami, infor-matykami lub ekonomistami czy bankowcami.



























Przedmioty rozszerzone:

Aby być uczniem „Samochodówki”, musisz złożyć komplet dokumentów w naszym sekretariacie.
Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne
na poziomie podstawowym w tej klasie to:

 język angielski  matematyka  informatyka
Zajęcia rozwijające zainteresowania:

język polski - język obcy - informatyka - matematyka

 podstawy tworzenia aplikacji komputerowych
Drugi język:

 język niemiecki lub język rosyjski

Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka lub
w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE (szczegóły strona 6), ktore tworzy się w oparciu o obowiązkowy
test przeprowadzany przed rozpoczęciem roku szkolnego.





































































































W klasie o tym profilu:






































































































 poznasz tajniki matematyki i jej zastosowanie w technice,
 zdobędziesz solidne umiejętności matematyczne, dające Ci możliwość rozwijania pasji związanych z naukami przyrodniczymi lub zainteresowaniami technicznymi i informatycznymi,
 poznasz tajniki tworzenia algorytmów, wykorzystywanych do pisania programów komputerowych,
 będziesz się uczyć pisać proste i bardziej złożone programy, poznasz pracę programisty,
 będziesz zdobywać umiejętności tworzenia podstawowych aplikacji w Visual Studio w językach C# i C++ dla systemu Windows i Android:
konsolowych, internetowych, gier komputerowych,
 odwiedzisz zakłady pracy i uczelnie wyższe, gdzie przekonasz się, jak ważne są umiejętności matematyczne i informatyczne.
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Jeśli marzysz o studiach takich jak: prawo i administracja, bezpieczeństwo narodowe, dyplomacja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, politologia, socjologia, European Business Administration,
kryminologia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – przyjdź do nas!!!

mi spoTo propozycja dla młodzieży, która interesuje się naukami
dziesz
łecznymi i zagadnieniami prawnymi. W klasie prawniczej będziesz
ogie
poznawać różnorodność systemów politycznych, ideologie
zeoraz ich przemiany na przestrzeni dziejów, tu także poszerzysz wiedzę o kulturze i literaturze europejskiej. W czasiee
ń
zajęć będziesz mieć okazję do zadawania trudnych pytań
bat
dotyczących historii i spraw społecznych, zaś podczas debat
tukę
wysuwać argumenty na poparcie swoich racji i ćwiczyć sztukę
dyskusji.





























Przedmioty rozszerzone:

Aby być uczniem „Samochodówki”, musisz złożyć komplet dokumentów w naszym sekretariacie.
Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne
na poziomie podstawowym w tej klasie to:

 język angielski  język polski  wiedza o spoleczeństwie
Zajęcia rozwijające zainteresowania:

język polski - język obcy - historia - matematyka

 edukacja obywatelska z elementami debaty oksfordzkiej
Drugi język:

 język niemiecki lub język rosyjski

Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka lub
w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE (szczegóły strona 6), ktore tworzy się w oparciu o obowiązkowy
test przeprowadzany przed rozpoczęciem roku szkolnego.





































































































W klasie o tym profilu:






































































































 weźmiesz udział w warsztatach i ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowców akademickich, spotkasz ciekawych ludzi,
 będziesz przeprowadzać akcje profrekwencyjne (czyli zachęcające do udziału w wyborach),
 nauczysz się wyjątkowej umiejętności debatowania, wyrażania swoich poglądów, logicznego argumentowania oraz sztuki autoprezentacji,
 weźmiesz udział w turniejach debat oksfordzkich oraz szkoleniach, organizowanych we współpracy z Instytutem Debat Publicznych,
 w ramach zajęć będziesz kształcić wiele umiejętności społecznych: zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem, samomotywację,
asertywność, zdolności perswazyjne, umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz pracę zespołową,
 przeprowadzisz symulację procesów sądowych, weźmiesz udział w wydarzeniach związanych z edukacją prawną,
 poznasz historię kryminalistyki i techniki kryminalistyczne,
 będziesz mógł zdobyć indeks wybranej uczelni, biorąc udział w olimpiadach przedmiotowych z historii, z wiedzy o społeczeństwie oraz Olimpiady
Prawnej.
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Jeśli marzysz o studiach takich jak: kulturoznawstwo, produkcja form audiowizualnych, zarządzanie instytucjami
artystycznymi, wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, wiedza o teatrze, krajoznawstwo i turystyka historyczna,
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, filologii polskiej, aktorstwie – przyjdź do nas i zostań!!!

Klasa teatralna to propozycja dla tych, którzy chcą nauczyć
się języka hiszpańskiego i doskonalić język angielski, a także
poszerzyć wiedzę o kulturze i literaturze europejskiej. W tej
klasie spotkasz pasjonatów teatru i sztuki, a także podróżników i fanów turystyki, zgłębiających tajniki wiedzy o gospodarce, kulturze i tradycjach różnych krajów świata. Klasa
teatralna została powołana z myślą o młodzieży, która swój
rozwój i przyszłość wiąże ze sztuką, zwłaszcza teatrem i literaturą, ze szczególnym uwzględnieniem dramatu.


























Przedmioty rozszerzone:

Aby być uczniem „Samochodówki”, musisz złożyć komplet dokumentów w naszym sekretariacie.
Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne
na poziomie podstawowym w tej klasie to:

 język angielski  język polski  geografia
Zajęcia rozwijające zainteresowania:

 warsztaty teatralne

język polski - język angielski- geografia - matematyka

Drugi język:

 język hiszpański

Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka lub
w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE (szczegóły strona 6), ktore tworzy się w oparciu o obowiązkowy
test przeprowadzany przed rozpoczęciem roku szkolnego.





































































































W klasie o tym profilu:






































































































 nauczysz się krytycznie patrzeć na dzieła i wydawać opinie,
 poszerzysz wiedzę o gospodarce, kulturze i tradycjach krajów świata,
 w trakcie zajęć warsztatowych odkrywać będziesz tajniki ruchu scenicznego w powiązaniu z historią teatru i jego rozwojem na przestrzeni wieków,
 odwiedzisz teatry Trójmiasta i poznasz ich zakulisowe życie,
 będziesz miał okazję spotkać się z dramaturgami, reżyserami i teatrologami,
 będziesz mieć możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym naszego miasta, korzystając z repertuaru i propozycji Filharmonii Kaszubskiej,
 wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności, pod czujnym okiem instruktora realizować, będziesz własne projekty teatralne.
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(dwujęzyczna

z wykładowym

językiem niemieckim)

Jeśli marzysz o studiach takich jak: filologie: germanistyka, amerykanistyka, anglistyka, sinologia,
skandynawistyca, slawistyca, rusycystyca, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, socjologii,
oraz niektórych kierunkach na Wydziale Prawa i Administracji – przyjdź do nas i zostań!!!

Euroklasa dwujęzyczna (a właściwie Euro+, gdyż jest to tylko lekko
o zmodyfikowana kontynuacja euroklasy funkcjonującej w V LO od 2002 r.) to
propozycja dla tych, którzy chcą dobrze władać językiem niemiec-kim i angielskim oraz zdobyć międzynarodowe certyfikaty językowe,,
co pozwoli na swobodne komunikowanie się podczas wyjazdów zach
granicznych i stworzy szanse na kontynuację nauki na wymarzonych
o
uczelniach wyższych nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Ponadto
udokumentowana znajomość języków ułatwi również uzyskanie atrak-cyjnego miejsca pracy.
Uwaga: predyspozycji i kompetencji językowych (j.niemiecki):
03.06.2019 r. o godz. 15.00
(przystąpienie do sprawdziamu obowiązkowe)


























Przedmioty rozszerzone:

 język angielski  historia  wiedza o społeczeństwie
Zajęcia rozwijające zainteresowania:

 “Kreatives Sprechen und Schreiben”-warsztaty skutecznego

Aby być uczniem „Samochodówki”, musisz złożyć komplet dokumentów w naszym sekretariacie.
Punktowane przez szkołę zajęcia edukacyjne
na poziomie podstawowym w tej klasie to:

komunikowania się po niemiecku

Język realizowany na poziomie dwujęzycznym:

 język niemiecki

język polski - język obcy I - język obcy II - matematyka

Patronat merytoryczno-metodyczny nad przyygotowaniem do
certyfikatów objęły: Centrum Egzaminów Językowych English
Unlimited i Centrum Języków Obcych Interverbum (Regionalny
Partner Goethe Institut), które dostarczają programy, materiały,
podręczniki oraz kontrolują poziom nauczania i osiągnięcia
uczniów poprzez obserwację zajęć i testy zewnętrzne, w tym
próbne egzaminy certyfikatowe. Opłata za usługi świadczone
przez centra Goethe Institut i dodatkowe zajęcia z języka
niemieckiego, będące integralną częścią kształcenia w euroklasie+, wynosi 80 zł miesięcznie. Stosowne umowy
pomiędzy rodzicami każdego ucznia, a Instytutem zostaną
podpisane na pierwszym zebraniu organizacyjnym.




























Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka lub
w EUROGRUPIE przygotowującej do FCE lub CAE (szczegóły strona 6), ktore tworzy się w oparciu o obowiązkowy
test przeprowadzany przed rozpoczęciem roku szkolnego.





































































































W klasie o tym profilu:






































































































 otrzymasz szansę opanowania dwóch języków obcych na poziomie zawansowanym i biegłym,
 przygotujesz się do zdobycia międzynarodowych certyfikatów znajomości języka niemieckiego- Goethe-Zertifikat B1,B2 i C1,
 wybranych przedmiotów z dziedzin humanistycznych, ścisłych, przyrodniczych oraz ogólnorozwojowych uczyć się będziesz metodą “soft CLIL”
(Content and Language Intergrated Learning tzn.zintegrowana nauka języka i przedmiotu), co oznacza,że język obcy stanowi tutaj integralny
element nauczania konkretnych tematów i zagadnień. Nie będą to jednak typowe zajęcia dwujęzyczne! Obok języka polskiego na zajęciach
występować będą elementy języka niemieckiego, który będzie wprowadzany stopniowo, a jego poziom i ilość dostosowane zostaną do możliwości grupy. Nowe słowa, terminy i zwroty będą wielokrotnie powtarzane w czasie lekcji, a następnie utrwalane. Dodatkowo poznawane pojęcia
będą wizualizowane i ilustrowane przy pomocy tradycyjnych środków jak i możliwości, jakie dają nowoczesne technologie. Z czasem język
niemiecki stanie się naturalnym elementem lekcji, nie tylko nie będzie przerażał, przeciwnie, będzie jeszcze jednym sposobem zdobywania nowej
wiedzy i okazją do dobrej zabawy,
 poszerzając swoją wiedzę o historii ludzkości, polityce, prawach rządzących społeczeństwem staniesz się świadomym obywatelem i mniej
podatnym na manipulacje obserwatorem życia publicznego,
 poznasz nowe kraje, weźmiesz udział w wielu projektach, konkursach, zawodach przedmiotowych i olimpiadach, zwłaszcza językowych.
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Technikum nr 3
Zawody, w których kształcimy:

technik mechanik - SPAWALNICTWO,
 technik pojazdów samochodowych,
 technik fotografii i multimediów,
 technik chłodnictwa i klimatyzacji.


Fotografia, samochody sport, nauka i zawody!
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KURSY SPAWANIA - Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom rynku pracy
umożliwiamy naszym uczniom odbycie kursów spawania, które pozwolą uzyskać uprawnienia
spawacza. Najlepszy uczeń w technikum i szkole zawodowej ma szansę zrobienia takiego kursu
za darmo.
NAUKA JAZDY - W technikum uczymy przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami samochodowymi.
Szkoła stwarza warunki do odbycia kursu prawa jazdy kategorii B po preferencyjnych cenach (dla wszystkich uczniów szkoły). Uczniom
wyróżniającym się w nauce będą udzielane znaczące zniżki, a najlepszy uczeń w roku szkolnym w klasach technikalnych i szkole
zawodowej odbywa kurs za darmo.
AutoCAD - Uczniowie technikum na zajęciach uczą się obsługi programu AutoCAD - jednego z najlepszych narzędzi 2D i 3D na
świecie do komputerowego wspomagania projektowania, którego znajomość jest ceniona przez pracodawców. .
PLENERY - Uczniowie klasy fototechnika,
oprócz pracy w profesjonalnym studiu fotograficznym oraz ciemni, uczestniczą kilka razy w ciągu
roku w plenerach fotograficznych w kraju, biorą
udział w targach fotograficznych w Łodzi. Ich prace
fotograficzne znajdują uznanie wśród jurorów
ogólnopolskich konkursów fotograficznych.

O szkołach zawodowych czytaj na www.samochodowka-wejherowo.pl
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Jeśli chcesz realizować swoje marzenia, znaleźć dobrze płatną pracę, zdobyć
kilka uprawnień spawalniczych - zapraszamy do nas!
Witam, to ja, pan K
Kamil! Skończyłem technikum i mam ciekawą pracę. Pracuję jako technik mechanik 

specjalistycznym zakładzie produkcyjnym. Organizuję i nadzoruję produkcję, montaż, na- 
w dużym specja
maszyn i urządzeń. Uruchamiam, reguluję i sprawdzam instalację elektryczną, 
prawy i konserwacje
konse
aparaturę
aparatu kontrolno-pomiarową maszyn i urządzeń. Ponadto wykrywam i usuwam przy- 
czyny
czyn awarii oraz uszkodzeń, wymieniam zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły 
w maszynach i urządzeniach. Do moich obowiązków należy także opracowywanie do- 

kumentacji technicznej oraz nadzór i organizacja procesów produkcyjnych. W pracy 
korzystam z nowych technologii, programów komputerowych, dzięki czemu mogę 
sprostać zapotrzebowaniom rynku. Mam zamiar się rozwijać i zdobyć kilka upraw- 

nień spawalniczych lub pracować jako specjalista od komputerowego wspomagania 
projektowania i wytwarzania CAD/CAM. Mogę też wykonywać obowiązki kontrolera 
jakości, instalatora i wprowadzać do eksploatacji maszyny i urządzenia mechanicz- 

ne. Swoją pracę wykonuję z pasją i jestem doceniany przez przełożonych.

Więcej o szkołach technikalnych czytaj na www.pzs4.wejher.pl/rekrutacja
U NAS JEST BEZPIECZNIE, PROFESJONALNIE I RADOŚNIE!
 w trakcie pięcioletniej nauki w technikum zdo-

będziesz wykształcenie przygotowujące cię do
zdania egzaminu maturalnego oraz kwalifikacje,
potwierdzone egzaminem zawodowym;
 dzięki zajęciom obowiązkowym i dodatkowym będziesz przygotowany do egzaminu przeprowadzanego przez OKE i zdobędziesz dyplom technika;
 zdobędziesz umiejętności potrzebne w podejmowaniu samodzielnych decyzji;
 nauczysz się wykonywać swoje obowiązki przy
użyciu specjalistycznych urządzeń, w tym komputera i programów komputerowych;
 będziesz mógł zdobyć uprawnienia spawalnicze;
 z tym zawodem zawsze znajdziesz pracę;
 będziesz miał okazję odbyć kursy nauki jazdy we
wszystkich kategoriach w cenach promocyjnych;
 zdobędziesz przygotowanie do pracy w firmach
zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,
zakładach usługowo-naprawczych, a także będziesz mógł kontynuować naukę na uczelniach wyższych, kierunkach technicznych, ekonomicznych, uczelniach kształcących służby mundurowe.

Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka, które
tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Muszę Cię uprzedzić, że warunkiem ukończenia technikum
jest zdanie egzaminu zawodowego, składającego się
z dwóch kwalifikacji. Przeprowadzany jest on
przez naszą szkołę w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
Uzyskany po skończeniu szkoly dyplom pozwoli Ci wykonywać
ciekawy zawód.
Co niezwykle ważne, nasz dyplom honorowany jest
przez kraje Unii Europejskiej!!!
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Aby być uczniem „Samochodówki”,
musisz złożyć komplet
dokumentów w naszym sekretariacie. Punktowane przez szkołę
zajęcia edukacyjne na poziomie
podstawowym w tej klasie to:
język polski
język obcy
matematyka
fizyka

Jeśli interesujesz się nowoczesnymi i dawnymi pojazdami, ich naprawą
i eksploatacją, zostań uczniem naszego TECHNIKUM!


Witam,, to jja,, ppan Waldek. Pracuję w dużej firmie. Zajmuję się obsługą współczesnych i dawnych 
pojazdów samoc
samochodowych. Jestem specjalistą z zakresu nowoczesnych technologii naprawy 
i eksploatacji ooraz diagnostyki pojazdów. Skończyłem technikum samochodowe, w którym 

miałem ookazję uczyć się przedmiotów ogólnokształcących oraz zdobyć umiejętności 
potrzebne w zawodzie. Zdałem maturę, a dzięki egzaminowi zawodowemu przy- 
potrz
gotowanemu i przeprowadzonemu przez OKE, zdobyłem dyplom technika po- 
go
jazdów samochodowych. Moje umiejętności i wykształcenie umożliwiają mi 
podjęcie pracy między innymi na stacjach obsługi samochodów, w stacjach 
kontroli pojazdów, w salonach sprzedaży samochodów, instytucjach zajmu- 
jących się ewidencją pojazdów, ubezpieczeniem, obrotem zarówno samo- 
chodami, jak i częściami zamiennymi. Mogę też samodzielnie prowadzić 

działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na uczelniach technicz- 

nych lub tych, które kształcą służby mundurowe.


Więcej o szkołach technikalnych czytaj na www.pzs4.wejher.pl/rekrutacja
U NAS JEST BEZPIECZNIE, PROFESJONALNIE I RADOŚNIE!
 w trakcie pięcioletniej nauki w technikum zdobędziesz

wykształcenie przygotowujące cię do zdania egzaminu
maturalnego oraz kwalifikacje, potwierdzone egzaminem zawodowym;
 dzięki zajęciom obowiązkowym i dodatkowym będziesz
przygotowany do egzaminu przeprowadzanego przez
OKE i zdobędziesz dyplom technika;
 będziesz wykonywać swoje obowiązki przy użyciu specjalistycznych narzędzi oraz komputera,
 wraz z nauczycielami, pasjonatami samochodów, będziesz mógł budować „dziwne” samochody i motocykle,
 będziesz miał okazję odbyć kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach w cenach promocyjnych,
 zdobędziesz umiejętności i kwalifikacje, dzięki którym będziesz mógł podjąć prace w wielu wyspecjalizowanych
zakładach produkcyjnych i salonach,
 możesz zdobyć także uprawnienia spawalnicze, uczęszczając na kursy organizowane przez szkołę.

Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka, które
tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Muszę Cię uprzedzić, że warunkiem ukończenia technikum
jest zdanie egzaminu zawodowego, składającego się
z dwóch kwalifikacji. Przeprowadzany jest on
przez naszą szkołę w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
Uzyskany po skończeniu szkoly dyplom pozwoli Ci wykonywać
ciekawy zawód.
Co niezwykle ważne, nasz dyplom honorowany jest
przez kraje Unii Europejskiej!!!
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Aby być uczniem „Samochodówki”,
musisz złożyć komplet
dokumentów w naszym sekretariacie. Punktowane przez szkołę
zajęcia edukacyjne na poziomie
podstawowym w tej klasie to:
język polski
język obcy
matematyka
fizyka

Jeśli masz dobre oko i wrażliwość artysty, przyjdź do nas i zostań fototechnikiem!

Witam, to ja, pan Kuba. Jestem fototechnikiem i mam ciekawą pracę, a co waż- 
niejsze w rama
ramach jej obowiązków mogę rozwijać swoją pasję. Pracuję przy tworzeniu mul- 
timediów, grafiki rastrowej, obróbce fotografii, wykorzystując technologie internetowe. 
W technikum
fotograficznym zostałem przygotowany do wykonywania różnych 
te
zadań
zad z zakresu sztuki fotografii i informatyzacji. W swojej pracy wykorzystuję 
zarówno
fotografię cyfrową, jak i analogową, dzięki czemu nie tylko jestem 
z
dobrym rzemieślnikiem, ale także artystą. Potrafię wykonać fotografię różny- 

mi technikami, w tym również metodami tradycyjnymi, dzięki czemu mogę 
sprostać wielu oczekiwaniom. Biorę udział w licznych plenerach, wernisa- 
żach i wystawach fotograficznych, gdzie wystawiam swoje prace. Dzięki 
rozwojowi cywilizacji i wartości sztuki fotografii mój zawód należy do poszuki- 
wanych na rynku pracy. Moja praca jest dla mnie źródłem radości i satysfakcji. 

Więcej o szkołach technikalnych czytaj na www.pzs4.wejher.pl/rekrutacja
U NAS JEST BEZPIECZNIE, PROFESJONALNIE I RADOŚNIE!
 w trakcie pięcioletniej nauki w technikum zdobędziesz wykształcenie przygotowujące cię do zdania egzaminu maturalnego oraz kwali-

fikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem zawodowym;

 dzięki zajęciom obowiązkowym i dodatkowym będziesz przygotowany do egzaminu przeprowadzanego przez OKE i zdobędziesz dy-

plom technika;

 będziesz wykonywać swoje obowiązki przy użyciu różnych aparatów fotograficznych, w tym analogowych, a także komputera i pro-

gramów komputerowych,

 będziesz uczestniczyć w wernisażach, plenerach, wystawiać swo-

je prace fotograficzne,

 umożliwimy ci promocję Twoich prac fotograficznych;
 będziesz miał okazję odbyć kursy nauki jazdy we wszystkich kate-

goriach w cenach promocyjnych.

 zdobędziesz umiejętności potrzebne w podejmowaniu samodziel-

nych decyzji, byciu dobrym pracownikiem w studiach fotograficznych i reklamowych, wytwórniach filmowych i telewizyjnych,
 zdobędziesz umiejętności potrzebne do samodzielnego przygotowania dokumentacji fotograficznej,
 będziesz mógł pracować w laboratoriach naukowo-badawczych,
medycznych, kryminalistycznych, archeologicznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach, w wydawnictwach i
drukarniach, przemyśle aptekarskim, komputerowym i informatycznym, a także otworzyć własną działalność gospodarczą lub
wybrać studia na wielu uczelniach, w tym również artystycznych.

Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka, które
tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Muszę Cię uprzedzić, że warunkiem ukończenia technikum
jest zdanie egzaminu zawodowego, składającego się
z dwóch kwalifikacji. Przeprowadzany jest on
przez naszą szkołę w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
Uzyskany po skończeniu szkoly dyplom pozwoli Ci wykonywać
ciekawy zawód.
Co niezwykle ważne, nasz dyplom honorowany jest
przez kraje Unii Europejskiej!!!
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Aby być uczniem „Samochodówki”,
musisz złożyć komplet
dokumentów w naszym sekretariacie. Punktowane przez szkołę
zajęcia edukacyjne na poziomie
podstawowym w tej klasie to:
język polski
język obcy
matematyka
geografia

Jeśli chcesz być specjalistą w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji, zostań z nami!!
Witam, to ja, pan Boguś. Jestem absolwentem technikum. Dzięki czteroletniej nauce w tej szkole zdobyłem wy- 
kształcenie i umieję
umiejętności, dzięki którym mam ciekawą i zajmującą pracę. Jak wiemy, dziś trudno 

wymienić dziedz
dziedzinę, w której nie stosuje się regulowania temperatury maszyn, pomieszczeń 
lub produktów
produktów, dlatego mój zawód jest poszukiwany na rynku pracy. Ja pracuję w dużej firmie, 
w której zajmuję się dopasowywaniem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych do 
kon
konkretnych potrzeb, wielkości pomieszczeń, warunków termicznych. Przygo- 
to
towuję części urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych do montażu, a na- 

stępnie montuję i instaluję parowniki, sprężarki, termostaty, agregaty oraz 
izolacje termiczne, wykonuję także montaż połączeń, układów hydraulicz- 
nych i pneumatycznych, zespołów i mechanizmów urządzeń chłodniczych, 
klimatyzatorów i systemów klimatyzacyjnych. Następnie programuję, nasta- 
wiam regulację urządzenia chłodniczego i klimatyzacyjnego. Dokonuję oce- 

ny jakości i stanu technicznego urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, 
konserwuję i naprawiam je, a także przygotowuję niezbędną dokumentację. 

Więcej o szkołach technikalnych czytaj na www.pzs4.wejher.pl/rekrutacja
U NAS JEST BEZPIECZNIE, PROFESJONALNIE I RADOŚNIE!
 w trakcie pięcioletniej nauki w technikum zdobędziesz wykształcenie przygotowujące cię do zdania egzaminu maturalnego oraz kwali-

fikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem zawodowym;

 dzięki zajęciom obowiązkowym i dodatkowym będziesz przygotowany do

egzaminu przeprowadzanego przez OKE i zdobędziesz dyplom technika;

 Twoje obowiązki dotyczyć będą wielu zagadnień z zakresu elektrotechni-

ki, termodynamiki technicznej, automatyki, hydrauliki, pneumatyki, materiałoznawstwa, łączenia różnych materiałów odpowiednimi metodami,
stosowania i eksploatacji czynników chłodniczych, pomiarów tworzenia
i odczytywania rysunków technicznych, projektowania prostych obiektów
technicznych oraz sporządzania dokumentacji konstrukcyjnej urządzeń
chłodniczych lub klimatyzacyjnych,
 jako absolwent kierunku technik chłodnictwa i klimatyzacji będziesz mógł
podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, technicznej, lub prowadzić własną
działalność, a także pracować w zakładach prowadzących usługi w zakresie
projektowania, serwisu, konserwacji, napraw urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,
 będziesz wykonywał swoje obowiązki przy użyciu specjalistycznych narzędzi oraz komputera,
 w naszej szkole będziesz miał okazję odbyć kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach w cenach promocyjnych,
 możesz zdobyć także uprawnienia spawalnicze, uczęszczając na kursy organizowane przez szkołę.

Uwaga: Język angielski jest kontynuowany w 2 lub 3 grupach zaawansowania znajomości języka, które
tworzy się w oparciu o obowiązkowy test przeprowadzany przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Muszę Cię uprzedzić, że warunkiem ukończenia technikum
jest zdanie egzaminu zawodowego, składającego się
z dwóch kwalifikacji. Przeprowadzany jest on
przez naszą szkołę w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
Uzyskany po skończeniu szkoly dyplom pozwoli Ci wykonywać
ciekawy zawód.
Co niezwykle ważne, nasz dyplom honorowany jest
przez kraje Unii Europejskiej!!!
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Branżowa Szkoła
I stopnia nr 2
(dawniej szkoła zawodowa)
Zawody, w których kształcimy:

mechanik pojazdów samochodowych,
 blacharz samochodowy,
 elektromechanik pojazdów samochodowych,
 ślusarz - mechanik konstrukcji,
 lakiernik samochodowy,
 kierowca - mechanik,
 mechatronik.


Chcesz zdać testy i klasówki wbijaj się do Samochodówki!
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Jeśli interesujesz się motoryzacją, lubisz prowadzić i naprawiać samochody,
lubisz zgłębiać tajniki działania urządzeń mechanicznych - zapraszamy do NAS!
Witam, to ja, pan Piotr! Skończyłem zasadniczą szkołę zawodową i od dwóch lat pracuję jako mechasamochodowych w warsztacie samochodowym. W zakładzie, gdzie pracuję donik pojazdów samo
konywane są kontrole
kon
stanu technicznego systemów i mechanizmów pojazdów, przeprowadza się też tu diagnostykę, wykonuje naprawy i wyposaża pojazdy w dodatkowe urządzenia lub opcjonalne
wyposażenie i akcesoria. Do mojego zakresu obowiązków należą także czynności sezonowe, takie
wypos
jak wymiana opon lub oleju. W skład wyposażenia warsztatu wchodzą: podnośnik hydrauliczny,
sstanowisko badania hamulców, urządzenia do ustawiania świateł, urządzenie do serwisowania
klimatyzacji, urządzenie do montażu opon i wyważarka kół. W mojej pracy zastosowanie ma
przede wszystkim laptop lub komputer, wkrętaki, komplet kluczy i drobne narzędzia, urządzenia pomiarowe i testowe, imadło, klucze dynamometryczne, klucze udarowe i wiele specjalistycznych narzędzi. Jako mechanik pojazdów samochodowych mogę pracować w zakładach
naprawy, stacjach obsługi, stacjach kontroli, a także w dużych zakładach produkcji pojazdów
samochodowych oraz części zamiennych, a także placówkach handlowych.


























Więcej o szkołach zawodowych czytaj na www.pzs4.wejher.pl/rekrutacja
U NAS JEST BEZPIECZNIE, PROFESJONALNIE I RADOŚNIE!






































































































 na zajęciach praktycznych (praktyce zawodowej) w zakładach państwowych i prywatnych będziesz mógł doskonalić swoje umiejętności i rozwijać pasję, zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu elektromechaniki,
 zdobędziesz umiejętności potrzebne w podejmowaniu samodzielnych decyzji z zakresu wykrywania i usuwania przyczyn wad i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów samochodów osobowych metodami diagnostycznymi,
 zdobędziesz przygotowanie do pracy w małych i dużych zespołach,
w przedsiębiorstwach produkcji pojazdów samochodowych i części
zamiennych, zakładach naprawczych, stacjach obsługi i kontroli,
placówkach handlowych oraz do prowadzenia własnej praktyki,
 poznasz zasady posługiwania się narzędziami ślusarskimi, kluczami dynamometrycznymi, testerami samochodowymi, nauczysz się
naprawiać samochody, poznasz tajniki bieżącej i okresowej obsługi
samochodu,
 w trakcie zajęć szkolnych poznasz podstawy teoretyczne zawodu,
 w klasie I i II zajęcia w szkole będziesz odbywał trzy razy w tygodniu,
zaś w klasie III dwa razy w tygodniu, w pozostałe dni będziesz przebywał u pracodawcy,
 możesz zdobyć uprawnienia spawalnicze, oraz odbyć kursy nauki
jazdy we wszystkich kategoriach w cenach promocyjnych,
 będziesz mógł brać udział w dodatkowych zajęciach w szkole.
 po skończonej szkole możesz kształcić się dalej w branżowej szkole II stopnia.
Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Zajęcia te odbywają
uczniowie w zakładach prywatnych lub państwowych, których zakres prac i uprawnienia osób je prowadzących umożliwiają kształcenie w tym zawodzie.
Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia ucznia na praktykę (do pobrania
w szkole lub na stronie www.pzs4.wejher.pl). Lista współpracujących ze szkołą zakładów do pobrania ze strony www.pzs4.wejher.pl.

Muszę Cie uprzedzić, że warunkiem ukończenia szkoły jest
zdanie egzaminu zawodowego - albo przeprowadzananego
przez naszą szkołę w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną
albo u pracodawcy przed komisją Pomorskiej Izby Rzemieślniczej
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Uzyskany dyplom
pozwoli Ci wykonywać ciekawy zawód.
Co niezwykle ważne, nasz dyplom honorowany jest
przez kraje Unii Europejskiej!!!
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Jeśli lubisz elektrykę i mechanikę, i pasjonują cię samochody,
wstąp do nas i zostań!
Witam, to ja, pan Mietek! Skończyłem zasadniczą szkołę zawodową i jestem elektromechanikiem. Pracuję
wyspecjalizowanym zakładzie naprawy samochodów. Jestem zadowolony, bo moja praca
w wyspecjalizow
interesująca. Lubię swoje obowiązki, bo na co dzień mogę robić to, co jest moją pasją.
jest interesują
Sprawdzam stan techniczny zespołów i elementów instalacji elektrycznej, lokalizuję i usuSprawdza
wam uszkodzenia w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, wykonuję montaż i demontaż 
tej instalacji oraz elementów układów elektronicznych, podzespołów i zespołów pojazdów samo- 
te
chodowych. Ponadto przeprowadzam konserwacje i przeglądy okresowe zespołów i elementów 
wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, a także sprawdzam stan techniczny i lokalizuję oraz 

usuwam uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów z wykorzystaniem komputerowych 
urządzeń diagnostycznych. Jako elektromechanik pojazdów samochodowych mogę pracować 
w zakładach naprawy, stacjach obsługi, stacjach kontroli, a także w dużych zakładach produkcji 

pojazdów samochodowych oraz części zamiennych, a także placówkach handlowych.

Więcej o szkołach zawodowych czytaj na www.pzs4.wejher.pl/rekrutacja
U NAS JEST BEZPIECZNIE, PROFESJONALNIE I RADOŚNIE!






































































































 na zajęciach praktycznych (praktyce zawodowej) w zakładach państwowych i prywatnych będziesz mógł doskonalić swoje umiejętności i rozwijać pasję, zdobędziesz praktyczne umiejętności z
zakresu elektromechaniki,
 zdobędziesz umiejętności potrzebne w podejmowaniu samodzielnych decyzji z zakresu wykrywania i usuwania usterek obwodów
elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
 zdobędziesz przygotowanie do pracy w małych i dużych zespołach, w przedsiębiorstwach produkcji pojazdów samochodowych
i części zamiennych, zakładach naprawczych, stacjach obsługi i
kontroli, placówkach handlowych oraz do prowadzenia własnej
praktyki,
 poznasz zasady posługiwania się narzędziami ślusarskimi, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem elektrycznym i
pneumatycznym oraz specjalistycznymi przyrządami pomiarowymi
i diagnostycznymi, w tym również zasady obsługi komputera,
 w trakcie zajęć szkolnych poznasz podstawy teoretyczne zawodu,
 w klasie I i II zajęcia w szkole będziesz odbywał trzy razy w tygodniu, zaś w klasie III dwa razy w tygodniu, w pozostałe dni będziesz
przebywał u pracodawcy,
 możesz zdobyć uprawnienia spawalnicze, oraz odbyć kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach w cenach promocyjnych,
 będziesz mógł brać udział w dodatkowych zajęciach w szkole.
 po skończonej szkole możesz kształcić się dalej w branżowej szkole II stopnia.
Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Zajęcia te odbywają
uczniowie w zakładach prywatnych lub państwowych, których zakres prac i uprawnienia osób je prowadzących umożliwiają kształcenie w tym zawodzie.
Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia ucznia na praktykę (do pobrania
w szkole lub na stronie www.pzs4.wejher.pl). Lista współpracujących ze szkołą zakładów do pobrania ze strony www.pzs4.wejher.pl.

Muszę Cie uprzedzić, że warunkiem ukończenia szkoły jest
zdanie egzaminu zawodowego - albo przeprowadzananego
przez naszą szkołę w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną
albo u pracodawcy przed komisją Pomorskiej Izby Rzemieślniczej
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Uzyskany dyplom
pozwoli Ci wykonywać ciekawy zawód.
Co niezwykle ważne, nasz dyplom honorowany jest
przez kraje Unii Europejskiej!!!
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ZDOBĄDŹ Z NAMI ZAWÓD TECHNICZNY!
Rozpocznij naukę w klasach patronackich ZOELLER TECH
w wejherowskiej „SAMOCHODÓWCE”

ZOSTAŃ:
MECHANIKIEM KONSTRUKCJI (ŚLUSARZ)
MECHATRONIKIEM – NOWY ZAWÓD!!

•
•

(miejsce odbywania praktyk: Rekowo Górne k. Redy)

A ZYSKASZ:
•

pożądany na rynku zawód i specjalistyczną wiedzę techniczną

•

łatwość znalezienia pracy w zawodzie lub/oraz studiowania na kierunkach inżynierskich

•

pewność stałego zatrudnienia, w oparciu o umowę o pracę, po zakończeniu edukacji

•

doświadczenie w pracy ze specjalistami i z wysokiej jakości sprzętem

•

dodatkowe kwalifikacje

ZAPEWNIAMY:
•

atrakcyjne wynagrodzenie za praktyki z motywacyjnym systemem premiowym

•

pracę w bezpiecznym środowisku i dobre zaplecze socjalne

DOKUMENTY:
•

www.pzs4.wejher.pl www.zoeller.pl, facebook.com/zoellertech
do pobrania ze strony: www.zspg4.wejher.pl,
oraz z sekretariatu Szkoły

•

Powiatowym
Szkół nr 4 im. Jakuba
w Wejherowie
należy złożyć w Zespole
SzkółZespole
Ponadgimnazjalnych
nr 4 im.Wejhera
Jakuba Wejhera
w Wejherowie

DOŁĄCZ DO NAJWIĘKSZEGO W EUROPIE PRODUCENTA POJAZDÓW KOMUNALNYCH
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Jeśli chcesz rozwijać swoje zdolności techniczne, chcesz pracować w przemyśle
metalowym lub maszynowym, albo prowadzić własny zakład, przyjdź do nas!

KLASA PATRONACKA
Hej, mam nna imię Zbyszek.
Jestem śślusarzem (mechanikiem konstrukcji). Mój zawód jest niezwykle interesujący i poszukiwany na ryn- 
ku pracy.
pr Wykonuję, naprawiam i konserwuję elementy maszyn, wyroby metalowe, urządzenia i narzę- 
dz
dzia, a także sprzęt powszechnego użytku. W mojej pracy wielkie znaczenie ma umiejętność czytania 
i interpretacji rysunku technicznego, co więcej sprawne posługiwanie się dokumentacją konstruk- 
cyjną i technologiczną. Potrafię wykonać ręczną lub ręczno-maszynową obróbkę metali, w tym 
również ozdobną galanterię metalową. Mogę być zatem artystą! W moim warsztacie niezbędne 
są: imadło, pilniki, skrobaki, piły, kątowniki, kątomierze, punktaki. Nierzadko wykorzystuję techni- 
ki pomiarowe i przyrządy pomiarowe, by swoim wyrobom nadać ostateczny, estetyczny wygląd. 


W ramach moich usług spawam trzema metodami.

Więcej o szkołach zawodowych czytaj na www.pzs4.wejher.pl/rekrutacja
U NAS JEST BEZPIECZNIE, PROFESJONALNIE I RADOŚNIE!






































































































 w ramach zajęć praktycznych u wybranego pracodawcy zdobędziesz
praktyczne umiejętności z zakresu wykonywania, naprawy i konserwacji elementów maszyn, wyrobów metalowych, urządzeń i narzędzi,
 zdobędziesz umiejętności potrzebne w podejmowaniu samodzielnych
decyzji dotyczących usługi ślusarskiej,
 zdobędziesz przygotowanie do pracy w małych i dużych zespołach
oraz do prowadzenia własnej praktyki,
 zdobędziesz rozległą wiedzę i umiejętności zawodowe, które umożliwią
Ci znalezienie zatrudnienie w kraju i za granicą,
 zdobędziesz umiejętności potrzebne do zatrudnienia w zakładach produkcyjnych wielu branż, m.in. w budownictwie, usługach, a także do wykonywania wielu zawodów pokrewnych,
 w tej klasie będziesz miał rozszerzony program przedmiotów technicznych oraz nauki języka angielskiego,
 w trakcie zajęć szkolnych poznasz podstawy teoretyczne zawodu, np.
mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.,
 w klasie I i II zajęcia w szkole będziesz odbywał trzy razy w tygodniu,
zaś w klasie III dwa razy w tygodniu, w pozostałe dni będziesz przebywał u pracodawcy,
 możesz zdobyć uprawnienia spawalnicze, oraz odbyć kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach w cenach promocyjnych,
 po skończonej szkole możesz kształcić się dalej w branżowej szkole II stopnia.
Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia ucznia na praktykę zawodową
(zajęcia praktyczne). Dokumenty do pobrania w szkole, na stronie www.pzs4.wejher.pl oraz na www.zoeller.pl. UCZNIOWIE - KANDYDACI
CHCĄCY ODBYĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ W ZOELLER TECH - PROSZENI SĄ O ZGŁASZANIE TEJ INFORMACJI W SEKRETARIACIE
SZKOŁY. W przypadku wyboru innego zakładu, praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie muszą znaleźć samodzielnie.

Chętni uczniowie będę odbywać praktykę w nowoczesnym zakładzie ZOELLER TECH, który proponuje:

DO TEGO ZAKŁADU DOSTANĄ SIĘ TYLKO NAJLEPSI
 atrakcyjne wynagrodzenie za praktyki z motywacyjnym systemem premiowym;
 możliwość uzyskania europejskiego prestiżowego certyfikatu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, potwierdzającego wysokie kwalifikacje absolwenta w niemieckim zawodzie mechanik konstrukcji;
 możliwość uzyskania uprawnień spawalniczych oraz uprawnień na operatora suwnic;
 doświadczenie w pracy ze specjalistami i z wysokiej jakości sprzętem, rozwijanie umiejętności technicznych oraz dostęp do nowoczesnych technologii;
 dla najlepszych
jlepszych absolwentów, możliwość stałego zatrudnienia po zakończeniu okresu praktyk.
p aktyk.
pr

Muszę Cie uprzedzić, że warunkiem ukończenia szkoły jest
zdanie egzaminu zawodowego - albo przeprowadzananego
przez naszą szkołę w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną
albo u pracodawcy przed komisją Pomorskiej Izby Rzemieślniczej
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Uzyskany dyplom
pozwoli Ci wykonywać ciekawy zawód.
Co niezwykle ważne, nasz dyplom honorowany jest
przez kraje Unii Europejskiej!!!
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Aby być
by uczniem „Samochodówki”,
musisz złożyć komplet dokumentów
w naszym
naszy sekretariacie. Punktowane
przez szkołę zajęcia edukacyjne na
poziomie podstawowym w tej klasie to:

język polski
język obcy
matematyka
fizyka

Jeśli chcesz rozwijać swoje zdolności techniczne, chcesz pracować w przemyśle
mechanicznym lub maszynowym, albo prowadzić własny zakład, przyjdź do nas!

KLASA PATRONACKA
Witam, to ja, pan Andrzej!
Od wielu la
lat pracuję jako monter mechatronik. Mechatronika to dziedzina interdyscyplinarna, której celem 
jest poprawianie
popraw
funkcjonalności systemów technicznych, dzięki powiązaniu wiedzy z obszarów mechaniki, 
elektr
elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Moja praca jest interesująca i bardzo odpowiedzialna. Do mo- 
ich obowiązków należy: montowanie, uruchamianie, konserwacja, naprawa urządzeń i systemów 
mechatronicznych. W swojej pracy posługuję się wiedzę związaną z mechatroniką, energoelek- 
troniką, informatyką, pneumatyką, hydrauliką i robotyką. Moje działania obejmują także prace 
z zakresu techniki mikroprocesowej i automatyki. Monitoruję pracę urządzeń i systemów me- 
chatronicznych, oceniając jakość wykonywanych prac. Na co dzień wykonuję pomiary wielkości 
elektrycznych i mechanicznych, montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych, 
wykorzystując zagadnienia z zakresu techniki, sztucznej inteligencji i inżynierii komputerowej. 
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 w ramach zajęć praktycznych u wybranego pracodawcy zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu konserwacji, montowania, uruchamiania oraz
naprawy systemów mechatronicznych,
 zdobędziesz umiejętności potrzebne w podejmowaniu samodzielnych decyzji
dotyczących napraw urządzeń mechatronicznych,
 zdobędziesz przygotowanie do pracy w małych i dużych zespołach oraz do
prowadzenia własnej praktyki,
 zdobędziesz rozległą wiedzę i umiejętności zawodowe, które umożliwią Ci
znalezienie zatrudnienie w kraju i za granicą,
 zdobędziesz umiejętności potrzebne do zatrudnienia w zakładach produkcyjnych wielu branż, m.in. w budownictwie, usługach, a także do wykonywania
wielu zawodów pokrewnych,
 w tej klasie będziesz miał rozszerzony program przedmiotów technicznych
oraz nauki języka angielskiego,
 w klasie I i II zajęcia w szkole będziesz odbywał trzy razy w tygodniu, zaś w
klasie III dwa razy w tygodniu, w pozostałe dni będziesz przebywał u pracodawcy,
 możesz zdobyć uprawnienia spawalnicze, oraz odbyć kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach w cenach promocyjnych,
 po skończonej szkole możesz kształcić się dalej w branżowej szkole II stopnia.

Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia ucznia na praktykę zawodową (zajęcia praktyczne). Dokumenty do pobrania do pobrania w szkole, na stronie www.pzs4.wejher.pl oraz na www.zoeller.pl. UCZNIOWIE - KANDYDACI
CHCĄCY ODBYĆ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ W ZOELLER TECH - PROSZENI SĄ O ZGŁASZANIE TEJ INFORMACJI W SEKRETARIACIE
SZKOŁY. W przypadku wyboru innego zakładu, praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie muszą znaleźć samodzielnie.

Chętni uczniowie będę odbywać praktykę w nowoczesnym zakładzie ZOELLER TECH, który proponuje:

DO TEGO ZAKŁADU DOSTANĄ SIĘ TYLKO NAJLEPSI
 atrakcyjne wynagrodzenie za praktyki z motywacyjnym systemem premiowym;
 możliwość uzyskania europejskiego prestiżowego certyfikatu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, potwierdzającego wysokie kwalifikacje absolwenta w niemieckim zawodzie mechanik konstrukcji;
 możliwość uzyskania uprawnień spawalniczych oraz uprawnień na operatora suwnic;
 doświadczenie w pracy ze specjalistami i z wysokiej jakości sprzętem, rozwijanie umiejętności technicznych oraz dostęp do nowoczesnych technologii;
 dla najlepszych
epszych absolwentów, możliwość stałego zatrudnienia po zakończeniu okresu praktyk.

Muszę Cie uprzedzić, że warunkiem ukończenia szkoły jest
zdanie egzaminu zawodowego - albo przeprowadzananego
przez naszą szkołę w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną
albo u pracodawcy przed komisją Pomorskiej Izby Rzemieślniczej
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Uzyskany dyplom
pozwoli Ci wykonywać ciekawy zawód.
Co niezwykle ważne, nasz dyplom honorowany jest
przez kraje Unii Europejskiej!!!
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Aby być uczniem „Samochodówki”,
musisz złożyć komplet dokumentów
musi
w naszym
nas sekretariacie. Punktowane
przez szkołę zajęcia edukacyjne na
prze
poziomie podstawowym w tej klasie to:
poziom

język polski
język obcy
matematyka
fizyka

Jeśli interesujesz się techniką, masz zdolności manualne
i jesteś kreatywny, możesz przyjść do nas!

Witam, to ja, pan
pa Jasiu! Jestem blacharzem samochodowym i pracuję w zakładzie rzemieślniczym blacharstwa
samochodowego.
samochodowe Sporządzam szkice elementów konstrukcyjnych blacharki samochodowej, dobieram materiały kon
konstrukcyjne i pomocnicze zgodnie z dokumentacją technologiczną. Ponadto wykonuję pomiary
zastosowaniem różnych technik, narzędzi i przyrządów. Do moich obowiązków należy także ocez za
nna stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych oraz ich wyposażenia wewnętrznego
i zewnętrznego. Przygotowuję nadwozia oraz kabiny pojazdów samochodowych do naprawy.
W swojej pracy posługuję się narzędziami ręcznymi i mechanicznymi. Potrafię łączyć różne
rodzaje blach oraz elementy wykonane z blachy. Naprawiam elementy nadwozia z tworzyw
sztucznych i wykonuję podstawowe prace z zakresu obróbki ręcznej. Na koniec warto dodać, że
sprawdzam także jakość wykonanych napraw nadwozi samochodowych oraz ich wyposażenia
wewnętrznego i zewnętrznego. Jestem kreatywny i lubię swoją pracę.
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 w ramach zajęć praktycznych u wybranego pracodawcy zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu prac produkcyjnych oraz
remontowo-modernizacyjnych, obsługi i naprawy pojazdów,
 na zajęciach praktycznych (praktyce zawodowej) u pracodawcy zakładów państwowych i prywatnych będziesz mógł doskonalić swoje
umiejętności i rozwijać pasje,
 zdobędziesz umiejętności potrzebne w podejmowaniu samodzielnych decyzji,
 zdobędziesz przygotowanie do pracy zarówno w małych
i dużych zakładach naprawczych, autoryzowanych stacjach
obsługi, jak i dużych przedsiębiorstwach mechaniki pojazdowej,
 nabędziesz umiejętności, by wykonywać swoją pracę przy
użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich ręcznych i z napędem mechanicznym,
z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych,
 w trakcie zajęć szkolnych poznasz podstawy teoretyczne zawodu,
 w klasie I i II zajęcia w szkole będziesz odbywał trzy razy w tygodniu, zaś w klasie III dwa razy w tygodniu, w pozostałe dni
będziesz przebywał u pracodawcy,
 możesz zdobyć także uprawnienia spawalnicze, uczęszczając na kursy organizowane przez szkołę,
 możesz uczestniczyć w dodatkowych zajęciach w szkole,
 będziesz miał okazję odbyć kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach w cenach promocyjnych,
 po skończonej szkole możesz kształcić się dalej w branżowej szkole II stopnia.
Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Zajęcia te odbywają
uczniowie w zakładach prywatnych lub państwowych, których zakres prac i uprawnienia osób je prowadzących umożliwiają kształcenie w tym zawodzie.
Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia ucznia na praktykę (do pobrania
w szkole lub na stronie www.pzs4.wejher.pl). Lista współpracujących ze szkołą zakładów do pobrania ze strony www.pzs4.wejher.pl.

Muszę Cie uprzedzić, że warunkiem ukończenia szkoły jest
zdanie egzaminu zawodowego - albo przeprowadzananego
przez naszą szkołę w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną
albo u pracodawcy przed komisją Pomorskiej Izby Rzemieślniczej
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Uzyskany dyplom
pozwoli Ci wykonywać ciekawy zawód.
Co niezwykle ważne, nasz dyplom honorowany jest
przez kraje Unii Europejskiej!!!
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Aby być uczniem „Samochodówki”,
musisz złożyć komplet
dokumentów w naszym sekretariacie. Punktowane przez szkołę
zajęcia edukacyjne na poziomie
podstawowym w tej klasie to:
język polski
język obcy
matematyka
fizyka

Jeśli chcesz rozwijać swoje zdolności technicznie, jesteś odpowiedzialny, posiadasz dobry
wzrok, rozróżniasz barwy i kolory oraz masz sprawne ręce i palce, przyjdź do nas!

Witam, to ja, pan
p Janusz! Od kilku lat pracuję jako lakiernik w specjalistycznym zakładzie
lakierniczym. Moja praca jest interesująca i zajmująca. W ramach moich obowiązków wykonuję czynności przygotow
gotowawcze do nanoszenia powłok lakierniczych różnymi technikami, by w kolejnym etapie wykonać reno
nowację lub remont powierzchni nadwozi samochodowych. Ponadto wyrównuję powierzchnie kitami
szpachlowymi, wygładzam je i matuję. Do moich zajęć należy także gruntowanie, suszenie zagruntowanych powierzchni oraz usuwanie usterek powstałych w wyniku prac gruntujących, jak np.
kurz, zacieki itp. I to nie wszystko! Wypalam powłoki lakiernicze w zależności od stosowanej emalii.
W mojej pracy niezbędny jest komputer i specjalistyczne programy, muszę stosować podstawowe prawa chemiczne do opisu procesów lakierniczych. Muszę także znać najnowsze techniki
i trendy motoryzacji, by zadowolić wymagania i gust klienta.
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 w ramach zajęć praktycznych u wybranego pracodawcy zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu nanoszenia powłok lakierniczych oraz renowacji i remontu powierzchni nadwozi samochodowych,
 na zajęciach praktycznych (praktyce zawodowej) w zakładach państwowych i prywatnych będziesz doskonalił swoje umiejętności
i rozwijał pasje,
 zdobędziesz umiejętności potrzebne w podejmowaniu samodzielnych decyzji dotyczących usługi
lakierniczej,
 zdobędziesz przygotowanie do pracy w małych
i dużych zespołach oraz do prowadzenia własnej
praktyki lakierniczej,
 poznasz zasady posługiwania się wieloma narzędziami – prostymi (szlifierki, polerki ręczne i mechaniczne) oraz specjalistycznymi (tzw. kubek
Forda do mierzenia lepkości farb i lakierów) oraz
skomputeryzowanymi technikami lakierniczymi,
 w trakcie zajęć szkolnych poznasz podstawy teoretyczne zawodu,
 w klasie I i II zajęcia w szkole będziesz odbywał trzy
razy w tygodniu, zaś w klasie III dwa razy w tygodniu, w pozostałe dni będziesz przebywał u pracodawcy,
 możesz zdobyć uprawnienia spawalnicze, oraz odbyć kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach w cenach promocyjnych,
 będziesz mógł brać udział w dodatkowych zajęciach w szkole.
 po skończonej szkole możesz kształcić się dalej w branżowej szkole II stopnia.
Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Zajęcia te odbywają
uczniowie w zakładach prywatnych lub państwowych, których zakres prac i uprawnienia osób je prowadzących umożliwiają kształcenie w tym zawodzie.
Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia ucznia na praktykę (do pobrania
w szkole lub na stronie www.pzs4.wejher.pl). Lista współpracujących ze szkołą zakładów do pobrania ze strony www.pzs4.wejher.pl.

Muszę Cie uprzedzić, że warunkiem ukończenia szkoły jest
zdanie egzaminu zawodowego - albo przeprowadzananego
przez naszą szkołę w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną
albo u pracodawcy przed komisją Pomorskiej Izby Rzemieślniczej
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Uzyskany dyplom
pozwoli Ci wykonywać ciekawy zawód.
Co niezwykle ważne, nasz dyplom honorowany jest
przez kraje Unii Europejskiej!!!
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Aby być
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musisz złożyć komplet
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riacie. Punktowane przez szkołę
zajęc
zajęcia edukacyjne na poziomie
pod
podstawowym w tej klasie to:
język polski
język obcy
matematyka
fizyka

Jeśli lubisz prowadzić samochody, interesujesz się ich naprawą i eksploatacją, chcesz być
kierowcą i mechanikiem, zajrzyj do nas i zostań! Firmy transportowe poszukują pracowników!

Witam, to ja, pan Zbyszek. Jestem absolwentem zasadniczej szkoły zawodowej, w której zdobyłem umie- 
jętności i pprzygotowanie do wielu niezbędnych w moim zawodzie czynności, między innymi te z zakresu 
kierowania
pojazdami, wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy, prowa- 
kiero
dzeniem
niezbędnej dokumentacji dotyczącej tych przewozów, wykonywania prac związanych 
dz
z obsługą środków transportu drogowego, z ich stanem technicznym oraz naprawą w za- 
kresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B. Swobodnie stosuję przepisy prawa 
dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdem. W swojej pracy posługuję się narzę- 
dziami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi, dobieram części zamienne oraz materiały 

eksploatacyjne. Mam ciekawą pracę, z której jestem bardzo zadowolony!
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 w trakcie nauki w zasadniczej szkole zawodowej zdobędziesz umiejętności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B,
 zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu budowy i zasad działania
podzespołów i zespołów środków transportu drogowego, rozpoznawania instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosowanych w środkach transportu drogowego, a także oceny stanu technicznego,
 będziesz przygotowany do wykonywania czynności związanych z
obsługą środków transportu drogowego, lokalizacją uszkodzenia zespołów i podzespołów, dobierania metod naprawy, części zamiennych
oraz materiałów eksploatacji, a także ich konserwacją,
 będziesz swobodnie posługiwał się dokumentacją techniczno-eksploatacyjną środków transportu, obliczał koszty związane z eksploatacją
środków transportu,
 będziesz wykonywał swoje obowiązki przy użyciu specjalistycznych
narzędzi i przyrządów kontrolno-pomiarowych,
 zdobędziesz umiejętności i kwalifikacje, dzięki którym będziesz mógł
podjąć pracę w firmach transportowo-spedycyjnych nie tylko w kraju, a
także poza jego granicami, będziesz mógł prowadzić swoją działalność gospodarczą,
 po skończonej szkole będziesz mógł kształcić się dalej w liceum dla dorosłych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
 w klasie I i II zajęcia w szkole będziesz odbywał trzy razy w tygodniu, zaś w klasie III dwa razy w tygodniu, w pozostałe dni będziesz
przebywał u pracodawcy,
 będziesz miał okazję odbyć kursy nauki jazdy we wszystkich kategoriach w cenach promocyjnych,
 możesz zdobyć także uprawnienia spawalnicze, uczęszczając na kursy organizowane przez szkołę.
Praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie - kandydaci do naszej szkoły muszą znaleźć samodzielnie w zakładzie pracy. Zajęcia te odbywają
uczniowie w zakładach prywatnych lub państwowych, których zakres prac i uprawnienia osób je prowadzących umożliwiają kształcenie w tym zawodzie.
Warunkiem przyjęcia do tej klasy jest złożenie wstępnej deklaracji przez pracodawcę o możliwości przyjęcia ucznia na praktykę (do pobrania
w szkole lub na stronie www.pzs4.wejher.pl). Lista współpracujących ze szkołą zakładów do pobrania ze strony www.pzs4.wejher.pl.

Muszę Cie uprzedzić, że warunkiem ukończenia szkoły jest
zdanie egzaminu zawodowego - albo przeprowadzananego
przez naszą szkołę w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną
albo u pracodawcy przed komisją Pomorskiej Izby Rzemieślniczej
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Uzyskany dyplom
pozwoli Ci wykonywać ciekawy zawód.
Co niezwykle ważne, nasz dyplom honorowany jest
przez kraje Unii Europejskiej!!!
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JAK DO NAS TRAFIĆ?

UWAGA PRZYSZLI
UCZNIOWIE!!!

Stowarzyszenie Absolwentów
i Przyjaciół Zespołu Szkół
Samochodowych i Ponadgimnazjalnych
nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie
dla najlepszych uczniów
w każdym typie szkół funduje:
- kurs jazdy kategorii B
- kurs spawania
- dopłatę do nauki w eurogrupie
- opłatę egzaminacyjną ECDL
- i wiele innych cennych
nagród

Copyright: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. J.Wejhera
w Wejherowie oraz Stowarzyszenie Wejhera

My kiedyś wybraliśmy dobrze - a TY!

Dobra szkoła = Dobry wybór = Dobra przyszłość
- 28 -

