


Nasze zawody 





TECHNIKUM NR 5 

• Technik: 

– fotografii i multimediów 

– pojazdów samochodowych 

– usług fryzjerskich 

– elektryk 
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– mechanik pojazdów samochodowych 
– elektromechanik pojazdów samochodowych 
– blacharz samochodowy 
– lakiernik samochodowy 
– elektronik 
– elektryk 
– ślusarz 
– fryzjer 
– kowal 
– i inne 



 
 

Tysiące absolwentów  – czeladników i mistrzów 

288 uczniów – młodocianych pracowników 
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183 pracodawców: 
•Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w 
Katowicach i  Częstochowie 
•Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców  
w Tarnowskich Górach 
•Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Piekarach 
Śląskich 
•Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Lublińcu 
•Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości 
 w Bytomiu 
•Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Strzelcach Opolskich 
 



Kształcimy 
zawodowo 

od 1928 roku 
 

Teraz 
współpracujemy  



Porozumienia z pracodawcami 



 





PROGRAMY 
•Mobilność kluczem do sukcesu – wzmocnienie kompetencji zawodowych 
uczniów „Tarnogórskiej Sorbony” , „Międzynarodowa mobilność 
edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 
realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  
sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe  - 32 uczniów - Czechy 
•Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony  - 
mobilność zagraniczna - praktyki zawodowe we Włoszech – 60 uczniów 
•Lepszy start zawodowy uczniów „TARNOGÓRSKIEJ SORBONY” –- praktyki 
zawodowe w Niemczech – 30 uczniów 
•Kompleksowy program wspomagania śląskich szkół - wsparcie kadry 
kierowniczej placówek oświatowych w planowaniu i organizowaniu pracy 
szkoły  
•Seminaria kontaktowe dla koordynatorów -  Holandia, Anglia, Hiszpania 
• Młody, Przedsiębiorczy, Europejczyk – Ponadnarodowa mobilność 
uczniów - partnerem jest szkoła: IES Joan Fuster - Sueca, Hiszpania – 20 
uczniów 
 
 
 

 
 



Powiatowa Akademia Sukcesu ucznia Szkoły Zawodowej "PASUSZ" 
  - doradztwo zawodowe,  kursy zawodowe, staże i doposażenie pracowni – 82 uczniów 
 
Uczestnicy projektu zdobędą nowe umiejętności, kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, które 
podniosą ich atrakcyjność na rynku pracy. 
 
 Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności zatrudnienia poprzez następujące 
działania projektowe dla uczniów: 
 
 I. INDYWIDUALNE DORADZTWO EDUKACYJNO ZAWODOWE 
 II. KURSY CERTYFIKOWANE 
 III. DODATKOWE, PŁATNE PRAKTYKI/STAŻE ZAWODOWE U PRACODAWCÓW DLA UCZNIÓW 
IV. DODATKOWE WSPARCIE DYDAKTYCZNE – ZAKUP NOWOCZESNEGO WYPOSAŻENIA: 

1)    Pracownia diagnostyki samochodowej dla technika pojazdów samochodowych oraz mechanika 
pojazdów samochodowych. 
2)    Pracownia komputerowych technik multimedialnych dla zawodu fototechnik, technik fotografii i 
multimediów. 
3)    Pracownię rejestracji obrazu dla zawodu fototechnik.  
 

 
 
 

PASUSZ 



PROGRAMY KRAJOWE 
•  Kultura bezpieczeństwa - program edukacyjny promujący zagadnienia ochrony 
pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu zawodowym 
•Word Talks – warsztaty kulturowo-językowe dla szkół ponadgimnazjalnych 
• Lekcje z ZUS – program edukacyjny MRPiPS i ZUS dla szkół ponadgimnazjalnych 
• Od węgla do słońca – globalne wyzwanie  lokalne rozwiązania wizji zielonego, 
Górnego Śląska 
• Między Rzemiosłem a Sztuką – cykl wystaw twórczości uczniów 
• Własna firma szansą dla młodych – laboratoria symulacyjne zakładów pracy 
 
 



Wykaz zawodów dla których jest 
prognozowane istotne zapotrzebowanie na 
pracowników w woj.  śląskim  
 

i wszystkie w naszej ofercie 



Galeria zdjęć 



 





Warsztat 





DLACZEGO MY ? 

Bogata oferta edukacyjna 

Kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy 

Bogata i nowoczesna baza dydaktyczna, 
specjalistyczne pracownie 

Zdawalność matury i egzaminu z kwalifikacji zawodowych  
wyższa od średniej wojewódzkiej i krajowej 

Profesjonalna kadra nauczycielska 

Dogodna lokalizacja – blisko PKP i PKS 

Dodatkowe kursy, uprawnienia i certyfikaty 

Możliwość kontynuowania nauki w tym samy miejscu 

na wyższej uczelni. 



Dodatkowe atuty  dla absolwentów naszej szkoły to 

kontynuacja nauki w: 

•Branżowej Szkole II Stopnia; 

•Szkole Policealnej; 

•Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych; 

• i na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. 
 
 
 
 

A wszystko to w budynku naszej szkoły –  
szkoły dla młodzieży i dorosłych 
 
 
 

A jeśli myślisz o studiach to również w naszym budynku znajduje 
się wydział zamiejscowy Wyższej Szkoły Zarządzania i 
Administracji w Opolu. 
 



WOLONTARIAT W WZS: 
• Świąteczne paczki i kolędowanie w 
Wielospecjalistycznym Szpitalu 
Powiatowym, 
• Domu Seniora Jubilat oraz Domu 
Dziecka w Stolarzowicach, gdzie 
dodatkowo nasi uczniowie zorganizowali 
salon fryzjerski, gry i konkursy dla 
wychowanków. 
• Góra Grosza 
• Adopcja Koali 
• REBA -  zbiórka zużytych baterii 
• Zbiórka nakrętek dla Dziennego Ośrodka 
Rewalidacyjno - Edukacyjno- 
Wychowawczego i Rehabilitacyjnego dla 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w 

Radzionkowie.  
 
 





Wieloprofilowy Zespół Szkół  
w Tarnowskich Górach 

  
ul. Sienkiewicza 6 

42-600 Tarnowskie Góry 
tel. (+32) 285 25 37 

e-mail szkoły:  wzs_tg@poczta.onet.pl 
  


