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Szkoła położona 

jest w centrum 

miasta,

blisko dworca 

PKS i PKP
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W  ROKU  SZKOLNYM 

2022/2023

ZESPÓŁ  SZKÓŁ 

TECHNICZNYCH 

PROPONUJE:



PROFILE  KSZTAŁCENIA  ZAKOŃCZONE  

EGZAMINEM MATURALNYM

TECHNIKUM

CYKL 
PIĘCIOLETNI

TECHNIK 
BUDOWNICTWA

TECHNIK 
ARCHITEKTURY 
KRAJOBRAZU

TECHNIK USŁUG 
FRYZJERSKICH 



NOWOŚĆ !!!
 TECHNIK BUDOWNICTWA Z INNOWACJĄ 

ARANŻACJA WNĘTRZ

 TECHNIK BUDOWNICTWA Z INNOWACJĄ 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA



BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych 

oraz sporządzanie kosztorysów



OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych        

obiektów architektury krajobrazu

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz 

konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Kwalifikacje zawodowe



TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Kwalifikacje zawodowe

FRK. 01. Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK. 03. Projektowanie i wykonywanie fryzur



Dla kandydatów oferujemy:

Możliwość 

zakwaterowania 

w bursie

Tablet dla ucznia 

z najwyższą średnią



KSZTAŁCENIE
ZAWODOWE

CYKL TRZYLETNI

BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA NR 3

BRANŻOWA 
SZKOŁA 

I STOPNIA NR 5



BRANŻOWA SZKOŁA 

I STOPNIA NR 3
W ZESPOLE SZKÓŁ 

TECHNICZNYCH 

OFERUJE 
PEŁNĄ GAMĘ KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO 



Kształcimy 

w następujących zawodach:

▪MONTER SYSTEMÓW RUROCIĄGOWYCH

▪MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

▪ELEKTROMECHANIK

▪MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

▪ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

▪BLACHARZ SAMOCHODOWY

▪LAKIERNIK SAMOCHODOWY

▪MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

▪BETONIARZ–ZBROJARZ

▪MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH

▪MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

▪MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 

▪OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

▪MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE  

▪ I INNE WEDŁUG KLASYFIKACJI ZAWODÓW

▪FRYZJER

▪KUCHARZ 

▪CUKIERNIK

▪STOLARZ

▪PIEKARZ

▪KRAWIEC 

▪MURARZ 

▪CIEŚLA

▪SPRZEDAWCA

▪WĘDLINIARZ                         

▪ELEKTRYK 

▪ŚLUSARZ 





kucharz

murarz - tynkarz 
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betoniarz -zbrojarz

stolarz



elektryk

cieśla
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monter sieci,  instalacji 
i urządzeń sanitarnych

dekarz
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cukiernik

piekarz



blacharz 
samochodowy

mechanik pojazdów 
samochodowych



sprzedawca

lakiernik 
samochodowy
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monter izolacji 
budowlanych

pracownik obsługi 
hotelowej



monter zabudowy 
i robot wykończeniowych 

w budownictwie



monter stolarki 
budowlanej

monter konstrukcji 
budowlanych



elektromechanik

monter izolacji 
przemysłowych



mechatronik

automatyk



operator maszyn 
i urządzeń do robót 

ziemnych i drogowych

kierowca 
mechanik



kamieniarz

kelner



magazynier -
logistyk



Klasy jednozawodowe

Zajęcia teoretyczne zawodowe i ogólnokształcące odbywają się 

w naszej szkole.

Nauka zawodu pracowników młodocianych organizowana jest przez 

pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o pracę. 

Dzięki temu uczniowie nabywają uprawnienia pracownicze:

• wynagrodzenia za pracę (w klasie pierwszej- 299,75 zł, 

drugiej- 359,71 zł, trzeciej- 419,66 zł)

• opłacane składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

• wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy

• zasiłek chorobowy na zwolnienia lekarskie

• prawo do urlopu wypoczynkowego

Klasy wielozawodowe - kandydat  sam wybiera zawód

Kształcenie teoretyczne zawodowe odbywa się w formie kursów 

w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, 

a z przedmiotów ogólnokształcących w naszej szkole.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 (3 lata nauki)



BRANŻOWA SZKOŁA

I STOPNIA NR 5

W ZESPOLE SZKÓŁ 

TECHNICZNYCH 

OFERUJE 

KSZTAŁCENIE 

W ZAWODZIE:



kucharz
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Zajęcia praktyczne odbywają 

się w nowoczesnej pracowni 

na terenie szkoły



I Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych 

4- letnie liceum, to idealna 

propozycja dla osób, które chcą 

zdobyć średnie wykształcenie 

i zdać egzamin maturalny. 

Absolwenci branżowej szkoły I 

stopnia mogą rozpocząć naukę 

począwszy od klasy II. 

Nauka w szkole jest bezpłatna. 

Słuchacz otrzymuje legitymację 

szkolną, zaświadczenia do ZUS, 

KRUS.





Realizujemy 
własne projekty:

▪ Dni Zdrowia

▪ Talenty Budowlanki

▪ Dni Kultury Regionalnej

▪ Rajd pierwszoklasistów

▪ Dzień Sportu 
Szkolnego

▪ Wolontariat Szkolny



➢ Otrzęsiny klas pierwszych,

➢ Wiosenny turniej piłki siatkowej,

➢ Konkurs na najlepszy wypiek świąteczny,

➢ Mikołajkowy turniej halowej piłki nożnej,

➢ Spotkanie opłatkowe,

➢ Lekcje muzealne,

➢ Wyjścia do kina i NDK.

Ponadto corocznie w szkole obywają się:



Nasza Szkoła 

a także realizowała

projekty Mobilności w ramach 
programu Erasmus+

uczestniczy w projektach: 

▪ Opolskie Szkolnictwo Zawodowe 

dla Rynku Pracy

▪ Uczniowie ZST gotowi na rynek pracy



Uczniowie ZST podczas stażu we Frankfurcie
„W europejskim stylu - aquaflora

i hydrotechnika w ogrodzie” 2013/2014



Opolskie Szkolnictwo Zawodowe

Bliżej Rynku Pracy 



„Staż zagraniczny - alternatywna droga 

doskonalenia kompetencji zawodowych 

i osobistych mobilnych pracowników” 2016/2017



Kolejna edycja Erasmus + 2017-2019 
„Zawodowo mobilni- rozwój, 
doświadczenie, lepsza praca” 



Staż to nie tylko nauka i praca, 
także wspólnie spędzany czas wolny



Wsparcie finansowe, w wysokości 52 400 €, uzyskane ze 

środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ 

zapewniło całkowicie bezpłatny udział młodzieży w projekcie







Zależy nam, 

aby uczniowie Zespołu Szkół 

Technicznych zdobywali wiedzę 

i doświadczenie zawodowe, 

czuli się w szkole komfortowo 

i bezpiecznie oraz mogli 

rozwijać swoje 

zainteresowania, dlatego:



▪ szkoła jest monitorowana,



▪ posiadamy nowoczesne pracownie komputerowe, 



▪ oraz multimedialną bibliotekę 

ze specjalistycznym księgozbiorem,



▪ specjalistycznie wyposażone sale 

do nauki przedmiotów zawodowych.





Rozwijamy nie 

tylko umysł, 

ale i dbamy 

o ciało.



ZST posiada:
nowoczesną  salę gimnastyczną,



salę  do  gry  w  tenisa  stołowego,



doskonale wyposażoną siłownię, 



salkę do zajęć rekreacyjnych,



boisko – Orlik,



bierzemy udział 
w różnorodnych zawodach sportowych,



a puchary ledwo mieszczą 

się w gablotach ☺



W szkole działa: 

Klub

Honorowych Dawców 

Krwi PCK „WAMPIREK”

Szkolny 

Wolontariat
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Nie zastanawiaj się!

WYBIERZ

ZESPÓŁ  SZKÓŁ 

TECHNICZNYCH 

W  NYSIE!

http://www.zst_nysa.wodip.opole.pl/




Album 

prawie rodzinny

Zespołu Szkół 

Technicznych 

w Nysie 



Rajd Pierwszoklasistów



Rajd Pieszy Szlakiem Nyskiego Fortu



Ślubowanie klas pierwszych



Próba 

poloneza

Studniówka



„lekcje jak 

nie lekcje”

Z cyklu: 



Ach, te wycieczki…






