ZAWÓD TECHNIK ELEKTRYK
JEST ZAWODEM ATRAKCYJNYM
I POSZUKIWANYM NA RYNKU PRACY.
W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życia bez energii elektrycznej, a technik
elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji na rynku pracy. Praca technika elektryka wiąże
się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają
prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych,
a osobom korzystającym z nich bezpieczeństwo elektryczne.
Po ukończeniu tego kierunku na technika elektryka czekają liczne oferty pracy oraz szerokie
możliwości rozwoju: można podjąć studia na kierunkach związanych z elektrycznością
lub prowadzić własną firmę elektryczną.
Kształcenie w zawodzie technik elektryk w Technikum Nr 3 ponadto umożliwia:
 udział w ciekawych zajęciach, w ramach których stale aktualizowane są programy
nauczania wzbogacane o najnowsze rozwiązania technologiczne i nowinki
informatyczne,
 miesięczną praktykę zawodową we wskazanym miejscu z możliwością samodzielnego
wyboru miejsca praktyki (miesięczną praktykę zawodową zapewnia także szkoła,
m.in. w zakładach firmy patronackiej TAURON DYSTRYBUCJA),
 udział w dodatkowych zajęciach rozwijających umiejętności i zainteresowania
uczniów,
 uczestnictwo w projektach tj. Comenius, Socrates,
 wyjazdy zagraniczne w ramach realizowanych projektów,
 udział w szeregu dodatkowych warsztatów, kursów i wykładów pogłębiających
wiedzę.
Zawód technik elektryk podzielony został na trzy kwalifikacje.
E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – pozwala na znalezienie pracy
w zakładach produkcyjnych o różnej specjalności, w punktach serwisu i naprawy maszyn
i urządzeń elektrycznych oraz działach technicznych dużych firm, czyli wszędzie tam, gdzie
wykorzystywane są maszyny i urządzenia elektryczne.
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych – pozwala na znalezienie pracy przy
wykonywaniu instalacji elektrycznych w obiektach o różnym przeznaczeniu, pozwala
również na samorealizację i stworzenie własnej firmy elektroinstalacyjnej.
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – praca możliwa jest wszędzie
tam, gdzie potrzebny jest nadzór nad pracą maszyn i urządzeń elektrycznych i gdzie podczas
przeglądów instalacji wykonuje się pomiary.
Zawód ten jest szczególnie atrakcyjny dla rynku pracy, o czym świadczą liczne oferty pracy
zarówno w regionie, w całej Polsce, jak i za granicą. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie
w zakładach energetycznych i elektrowniach, firmach zajmujących się wykonywaniem
instalacji elektrycznych, w obiektach budowlanych oraz w firmach zajmujących się
sprzedażą i serwisowaniem urządzeń elektrycznych i osprzętu elektrycznego. Zajęcia

prowadzone są przez wysoce wykwalifikowaną kadrę nauczycielską w dobrze wyposażonych
pracowniach. Nasi uczniowie mają okazję przygotowywać się do egzaminu w pracowniach,
które są jednocześnie salami egzaminacyjnymi. Szkoła zapewnia także realizację praktyk
miesięcznych dla uczniów poprzez współpracę z różnymi instytucjami. Podczas nauki istnieje
możliwość ukończenia dodatkowego kursu w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego
SEP niezbędnego do podjęcia pracy przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych.

W skład Zespołu Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego wchodzą:
1. XI Liceum Ogólnokształcące

klasa dziennikarsko - artystyczna

wizażu i stylizacji

klasa sportowa – piłki nożnej
2. Technikum Nr 3


technik elektryk

technik informatyk

technik teleinformatyk

technik górnictwa podziemnego
3. Gimnazjum Nr 15

klasa sportowa – piłki nożnej

klasy ogólne

JAKO SZKOŁA JESTEŚMY:




SZKOŁĄ Z KLASĄ,
mamy NAUCZYCIELI Z KLASĄ,
posiadamy certyfikaty:
- ŚLĄSKIEJ SZKOŁY JAKOŚCI,
- ZNAKU JAKOŚCI INTERKLASA,
- SZKOŁY ZARZĄDZAJĄCEJ WIEDZĄ,
- SZKOŁY BEZ PRZEMOCY.

A TAKŻE:








pomagamy wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,
prowadzimy szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki któremu nasi
uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego
życia,
zapewniamy równość szans i sprawiedliwość społeczną,
wspieramy ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między rodzicami, między
społecznością lokalną i szkołą,\
wierzymy, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie,
zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w nowocześnie wyposażonych
pracowniach (3 pracownie komputerowe, pracownie do przedmiotów zawodowych:

















elektryczną i telekomunikacyjną,
pracownia interdyscyplinarna i multimedialna)
i pracownie przedmiotowe wyposażone w rzutniki multimedialne oraz 2 tablice interaktywne,
w bibliotece szkolnej działa centrum multimedialne ze stanowiskami komputerowymi,
na terenie szkoły działa Szkolny Ośrodek Kariery prowadzony przez doradcę zawodowego,
zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na terenie ZS Nr 3: w sali gimnastycznej,
na nowym wielofunkcyjnym boisku szkolnym i siłowni, a także na hali MOSiR i na obiektach
sportowych Walki Zabrze,
placówka zapewnia pomoc pedagoga szkolnego, psychologa i pielęgniarki,
szkoła realizuje wiele programów profilaktycznych i wychowawczych, m.in. „Zachowaj
trzeźwy umysł” , „Szkolny program przeciwdziałania narkomanii”, „ARS jak dbać o miłość”,
szkoła realizuje program patriotyczny, propagując wartości historyczno - narodowe,
w szkole prowadzony jest Klub Europejski,
uczestniczymy w realizacji różnych projektów unijnych, m.in. Erasmus
w szkole jest realizowany program ekologiczny, uczniowie zdobywają najwyższe miejsca
w konkursach miejskich i wojewódzkich, osiągają liczne sukcesy na polu artystycznym
i sportowym,
kadrę pedagogiczną stanowią w przeważającej części nauczyciele o najwyższym stopniu
awansu zawodowego (nauczyciele dyplomowani – 85%), a większość nauczycieli
przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych są egzaminatorami,
w szkole działa bar przekąskowy.

