
Drogi Absolwencie szkoły podstawowej! 

Trzymasz właśnie w rękach materiał, który przygotowaliśmy specjalnie  
dla Ciebie! Zastanawiasz się po co? 
Wiemy, że niełatwo wybrać jest szkołę, w której spędzi się kolejnych kilka lat.  
Dane, rankingi, olimpijczycy, wyniki matur… To wszystko jest bardzo ważne.  
I to także znajdziesz u Nas.  

Jesteśmy jednym z najlepszych techników na Opolszczyźnie. Nasza 
Szkoła oferuje najbardziej poszukiwane zawody na rynku oraz dodatkowe 
kwalifikacje, które przydadzą się podczas późniejszego poszukiwania pracy. 
Nasi uczniowie dzięki dodatkowym kursom kwalifikacyjnym kończą szkołę 
mając dwa a nawet trzy zawody! 

Jednak szkoła to nie tylko nauka. To atmosfera, jaką tworzą jej 
uczniowie,  możliwość spotkania ciekawych ludzi i rozwijania swoich pasji 
oraz zainteresowań. O tym właśnie chcemy Ci opowiedzieć.  
Zobacz, co dzieje się w naszej Szkole i sprawdź, czy warto do niej przyjść! 
Czekamy na Ciebie we wrześniu.      

 

Pierwsze klasy w roku szkolnym 2021/2022 

 

 

Technik elektryk 

Technik automatyk 

Technik informatyk 

Technik mechatronik

Technik teleinformatyk

Elektryk

Automatyk



Nasi partnerzy – czyli firmy, w których możesz odbyć praktykę zawodową 

 

 

  

  

 

 

 

 



Będąc uczniem naszej szkoły będziesz miał możliwość bezpłatnego dostępu  
do oprogramowania Microsoft w szkole i w domu, a tym samym dostęp do: 

• Systemów operacyjnych (w tym min. Windows 10) 

• Systemów operacyjnych dla serwerów 

• Narzędzi programistycznych 

• Programów narzędziowych 

• Programów edukacyjnych 

w ramach licencji, którą nasza szkoła posiada 

 

Zdobywać zawód będziesz w nowoczesnych pracowniach 

  

  

 

 



W ramach zajęć dodatkowych w Elektryczniaku możesz rozwijać  
swoje pasje 

 

 

Chodzisz po górach i kochasz 
przygodę? Zapraszamy w szeregi 
naszego klubu, będziesz mógł 
zdobyć Koronę Gór Polski  

 

 Lubisz budować i programować roboty? U nas zgłębisz tajniki tej wiedzy 

 

 Grasz w szachy, a może układasz kostkę Rubika. Chcesz sprawdzić swoje 
umiejętności na zawodach, chcesz zobaczyć jak szybko można ją ułożyć  
lub nauczyć się gry w szachy po okiem naszych mistrzów. Masz zatem 
świetną okazję – przyjdź i spróbuj! 

 
 

Potrafisz współpracować, jesteś kreatywny - to program dla Ciebie 

 



Grasz na instrumencie? Szkolna Orkiestra Dęta czeka na Ciebie 

 

 

 

W kole  LOK – u możesz zostać 
prawdziwym ratownikiem 

 

 

 

 

 U nas zbudujesz własną drukarkę 
3D 

 

 

Najlepsi w nauce i najlepsi w sporcie – koszykówka, siatkówka, 
lekkoatletyka, co tylko zechcesz  



A gdy nauki w szkole za dużo … 

 

 

Obóz integracyjny dla uczniów klas 

pierwszych, organizowany corocznie  

w Głuchołazach 

 

 

Obóz językowy dla wszystkich 

chcących zgłębiać tajniki języka 

angielskiego 

Anglia 2015, 2018 

Szkocja 2016 

Walia 2017 

  

 

 

Obóz narciarski dla kochających 

zimowe szaleństwo, organizowany 

corocznie w Zieleńcu 

Obóz matematyczny dla zdających 

rozszerzoną matematykę na 

maturze oraz myślących o studiach  

na politechnice 

 

 
 

 



Still haven’t  decided?! Need some extra info. Here U go…… 

Energy - here you will charge your batteries with some positive energy and   
   use it to do something exciting. 

Learn - new skills, surprise your friends and see how easy it can be. Our  
   teachers will help you do it! 

Equipment  - our school has lots of finest devices which you may need to  
   develop your interests and we get new ones all the time.  

Key to your success - your passion mixed with our experience will let you get  
  what you really desire. 

Tournaments -  Are you a sport freak? Do you want to show how good you  
   are? We are here for you! Our sport teams  are always the top ones – help  
   us keep it that way! 

Rank - the best technical college in the region and one of the best in Poland.  
   No need to say more.  

            There must be a reason for that.  

You  want to be in the best school with the best students who enjoy    
   what they do! 

 

Keep in mind that ELEKTRYK is the BEST choice.  
We’re waiting for you! 

 

 

 

 

 
 


