ZESPÓŁ SZKÓŁ
TECHNICZNYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
w Iłowie-Osadzie

im. ks. Edmunda
Domańskiego

Gwarantujemy zawód

Nie sprawiamy zawodu

RADA PEDAGOGICZNA I PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie

Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie już od blisko 80 lat przygotowuje młodzież do
wyzwań współczesnego rynku pracy. Proponujemy kształcenie w Technikum, Liceum Ogólnokształcącym i Branżowej
Szkole I Stopnia na kierunkach, które uznawane są za perspektywiczne. Szkoła Ponadpodstawowa to wyjątkowy okres
w życiu każdego człowieka. Stwarza możliwość realizacji, przeżycia niepowtarzalnej, intelektualnej przygody oraz
rozwijania osobistych pasji i zainteresowań. Nasza szkoła profesjonalnie kształci uczniów według najwyższych
standardów europejskich. Stwarzamy ku temu odpowiednie warunki wspierając swoich wychowanków, rozwijając ich
kreatywność i inspirując do zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień.
Życzę wszystkim zainteresowanym trafnych decyzji w podjęciu wyboru kierunku kształcenia
i zapraszam w mury naszej Szkoły.
Jacek Markiewicz
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie
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ZAWODY: OPERATOR MASZYN LEŚNYCH,
BLACHARZ, LAKIERNIK, STOLARZ, KUCHARZ itp.

TECHNIK LEŚNIK

TECHNIK

LEŚNIK
Magdalena Żulewska - studentka Leśnictwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Każdy, kogo interesuje przyroda, procesy zachodzące w lesie powinien zdecydować się
na podjęcie nauki właśnie w tej Szkole na kierunku technik leśnik.
Tu poznałam podstawowe wiadomości i tajniki pracy leśnika.
Brałam udział w licznych wycieczkach przyrodniczych i zawodoznawczych.
Tu rozwijałam swoje zainteresowania, gdyż w szkole prężnie działa Koło Sygnalistów
Myśliwskich, Klub Wabiarzy Jeleni oraz Koło Ekologiczne.
Zdobyłam dodatkowe kwalifikacje.
Jako absolwenta technikum, po odbycie stażu, miałam szansę na pracę w Lasach
Państwowych czy w urzędach na stanowiskach wymagających przygotowania
z zakresu leśnictwa lub w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody.
Absolwent zdobywa dodatkowe kwalifikacje w postaci kursów:

KURS PILARZA
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KURS BRAKARZA

MLAS/QGIS

PILOTAŻ DRONA

OPERATOR PROGRAMISTA MASZYN
STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC

TECHNIK

MECHANIK
mgr inż. Łukasz Szramka - koordynator ds. konstrukcji form i obróbki skrawaniem Dekorglass Działdowo S.A.

Aktualnie na rynku pracy jest zapotrzebowanie na wykwalifikowanych profesjonalistów
obsługujących maszyny CNC.
Jako firma bazująca na takich specjalistach współpracujemy z tą Szkołą kształcącą
potencjalnych pracowników.
W ramach zajęć szkolnych angażujemy się w programy praktyk oraz organizujemy
staże realizowane w naszym zakładzie.
Współdziałanie kształtuje przyszłych operatorów programistów maszyn sterowanych
numerycznie, którym możemy zapewnić zatrudnienie w naszej firmie.
Placówka posiada profesjonalnie wyposażone pracownie mechaniczne:
Obróbki Skrawaniem i Obrabiarek Sterowanych Numerycznie.
Wszechstronny rozwój uczniów dopełniają staże zagraniczne.
Dodatkowe kwalifikacje:

AUTOCAD

SOLID EDGE

ECDL

CISCO
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SPECJALISTA KOMPUTEROWEGO
WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA CAD/3D

TECHNIK

INFORMATYK / PROGRAMISTA
Konrad Markiewicz - uczeń Technikum Informatycznego w ZSTiO w Iłowie-Osadzie

Uważam, że jest to zawód dla ludzi pełnych pomysłów, bardzo dobrze opłacany
oraz dynamicznie rozwijający się.
Do wyboru naszej szkoły skłoniła mnie przede wszystkim bardzo nowoczesna
baza dydaktyczna.
Unikatowa pracownia wizualizacji i druku 3D oraz pracownia aplikacji webowych
i sieci komputerowych.
Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji.
Udział w stażach zagranicznych.
Tu oprócz dobrego zaplecza mogę rozwijać swoje pasje, zainteresowania
stale podnosząc swoje umiejętności.

Absolwent zdobywa dodatkowe kwalifikacje w postaci kursów:

CISCO
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ECDL

AutoCAD

SOLID EDGE

TECHNIK ELEKTRYK

TECHNIK

ELEKTRYK
mgr Andrzej Lampkowski - nauczyciel przedmiotów zawodowych
Wraz z rozwojem techniki przybywa wiele nowych specjalizacji. Jednocześnie istnieją
profesje, na które był, jest i będzie popyt. Do zawodów deficytowych, na które zawsze
jest duże zapotrzebowanie, należy zawód elektryka.

Osoby z kwalifikacjami w tej dziedzinie zajmują się między innymi:
montażem instalacji elektrycznych, diagnozowaniem i naprawą usterek;
instalacją oraz naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych;
serwisowaniem i usuwaniem usterek układów automatyki;
naprawą instalacji licznikowych oraz wykonywaniem przeglądów technicznych;
wykonywaniem pomiarów elektrycznych oraz· oceną stanu technicznego maszyn,
urządzeń i instalacji.
Uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień eksploatacyjnych:

SEP DO 1 KV

DODATKOWO AUTOCAD

ECDL
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TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIK

HANDLOWIEC
mgr Łukasz Marulski - specjalista d/s sprzedaży i marketingu Dekorglass Działdowo S.A.

Handlowiec to pośrednik między firmą, a klientem. To ekspert, który jest w stanie
odpowiedzieć na każde jego pytanie i rozwiązać wszelkie wątpliwości.
Zatrudnienie w firmie znajdą osoby, które:
doskonale zarządzają swoim czasem i pracą;
posiadają zdolność nawiązywania kontaktów, przekonywania i negocjowania;
potrafią utrzymać dobre relacje biznesowe i pozyskać nowych klientów;
są komunikatywne, kreatywne, zdyscyplinowane i wytrwałe;
dbają o relacje oraz wizerunek marki na lokalnym rynku;
biegle posługują się językami obcymi w kontaktach z kontrahentami;
charakteryzują się wysoką kulturą osobistą, uczciwością oraz odpornością
emocjonalną.
Kursy:

OBSŁUGA KASY FISKALNEJ
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ECDL

INSERT

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PROFIL WIZAŻ I KOSMETOLOGIA

PROFIL

WIZAŻ I KOSMETOLOGIA

mgr Katarzyna Marchlewicz - właścicielka Gabinetu Kosmetologii Estetycznej i Mikropigmentacji

Jeśli jesteś osobą kreatywną, interesującą się pielęgnacją ciała, pragniesz ładnie
wyglądać i upiększać innych…jest to wymarzony kierunek dla Ciebie!
Wybierając tę Szkołę oprócz solidnej wiedzy ogólnej zgłębisz tajniki
i współczesne kanony piękna.
Nauczysz się dobierania kosmetyków do typów urody i rodzajów cery.
Zapoznasz się z nowymi trendami, zabiegami z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu.
Pozyskasz informacje o nowościach i preferencjach rozwojowych na warsztatach
i szkoleniach prowadzonych przez specjalistów.
Zdobytą wiedzę i umiejętności możesz kontynuować na studiach z zakresu kosmetologii,
biologii, dietetyki, fizjoterapii oraz rehabilitacji
Kursy:

STYLIZACJI PAZNOKCI I RZĘS

ZABIEGI KOSMETYCZNE TWARZY
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SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

KIERUNKI

WIELOBRANŻOWE
Jarosław Chybiński - nauczyciel praktycznych przedmiotów zawodowych

Zapotrzebowanie na pracowników specjalizujących się w branżach różnych zawodów
wzrasta z roku na rok.
Wybierając tę Szkoły uczniowie uzyskają umiejętności praktyczne i wiedzę
teoretyczną niezbędną do wykonywania zawodu.
Jako pracownicy młodociani odbędą zajęcia praktyczne na podstawie umowy o pracę
w celu przygotowania zawodowego zawartą z wybranym przez siebie zakładem pracy.
Wybór zawodów jest nieograniczony, stwarzamy szansę zdobywania umiejętności
branżowych w różnych zawodach usługowych.
Dobry zawód to pewna przyszłość i możliwość podjęcia pracy na lokalnym
lub europejskim rynku pracy.
Kwalifikacje i umiejętności jakie uczeń osiągnie w trakcie nauki mogą stanowić
doskonałą bazę na dalszym etapie edukacji.
Uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień eksploatacyjnych:

SEP DO 1 KV
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DODATKOWO AUTOCAD

ECDL

INTERNAT

SZKOŁA

Z INTERNATEM
Internat jest placówką oświatową przeznaczoną dla uczniów mieszkających
w miejscowościach, z których codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony.
Internat został oddany do użytkowania 02 września 2019 roku.
Pokoje dwu-, trzy- i cztero-osobowe rozmieszczone są na jednym piętrze,
wszystkie wyposażone zostały w nowe meble, biurka, szafy, łóżka, lampki, firany.
Do dyspozycji wychowanków są nowo powstała stołówka i pokój socjalny.
Zapewniamy kameralną atmosferę, indywidualne podejście do ucznia, pomoc
w nauce oraz wspólne przedsięwzięcia realizowane z młodzieżą.
Nad bezpieczeństwem i rozwojem młodzieży czuwa wykwalifikowana kadra
pedagogiczna, która sprawuje całodobową opiekę od godz. 16:00
w niedzielę do godz.15:00 w piątek.
Zapewniamy:

BEZPIECZEŃSTWO

ROZWÓJ

WYPOSAŻENIE
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PROJEKT ERASMUS+

PROJEKT

ERASMUS+
Projekt Erasmus + zakłada organizację staży zawodowych w zagranicznych
przedsiębiorstwach w oparciu o współpracę międzynarodową. Jest odpowiedzią
na potrzeby uczniów w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych, językowych
i społeczno - kulturowych. Główne cele projektu to:
umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji
i kultury pracy w innym kraju;
nabywanie umiejętności efektywnego zaplanowania własnej kariery;
podnoszenie kluczowych kompetencji zawodowych i językowych;
poznawanie różnic mentalnych i kulturowych;
zachęcenie do otwartości i współpracy.
Czas spędzony w Grecji to niezapomniane przeżycia, nowe doświadczenia,
wrażenia kulturowe i rekreacyjne oraz emocje które zostaną w pamięci na całe życie.
Po odbyciu stażu każdy uczestnik projektu otrzymuje:

EUROPASS MOBILNOŚĆ

10

EUROPASS PASZPORT JĘZYKOWY

PROJEKTY ok.

4 500 000, 00 zł

POZYSKANE ŚRODKI NA ROZWÓJ SZKOŁY
W LATACH 2016-2022

Dobre kształcenie
to podstawa sukcesu

Unowocześnienie
procesu kształcenia

391 434,00 zł

428 892,00 zł

Zagraniczne staże
zawodowe szansą
rozwoju
157 357,41 zł

Projektowanie 2D i 3D
- kompetencją
niezbędną
na rynku pracy
428 981,00 zł

Staże i kursy zawodowe
- możliwością sukcesu
421 620,00 zł

Leśnik i informatyk
szansą na
zatrudnienie

Technik mechanik
– operator obrabiarek
skrawających

331 815,00 zł

432 149,94 zł

Realizacja zadań
CKZiU w Iłowie
odpowiedzią
na zapotrzebowanie
rynku pracy

GRANT
„Kogut na dachu”
z firmy Cedrob
na zakup stacji
meteorologicznej
10 000,00 zł

378 000,00 zł
Cyfrowo
i przyszłościowo
357 398,45 zł

Rozwój zawodowy
uczniów Zespołu
Szkół Zawodowych
w Iłowie-Osadzie

LOWE przy ZSZ
w Iłowie-Osadzie

159 336,00 zł

250 000,00 zł

Zagraniczne staże
zawodowe podstawą
sukcesu
286 738 zł

Adaptacja części
budynku szkoły
na porzeby internatu
400 000,00 zł

Staże zagraniczne
dla uczniów Zespołu
Szkół Zawodowych
im. ks. Edmunda
Domańskiego
w Iłowie – Osadzie
173 973,62 zł
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TO MY - UCZNIOWIE SZKOŁY Z PASJĄ I HUMOREM
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Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. ks. Edmunda Domańskiego
w Iłowie-Osadzie

ul. Leśna 10A
13-240 Iłowo-Osada
tel./fax. 23 654 10 11

zszilowo@mailbox.olsztyn.pl
sekretariat@zstio-ilowo.edu.pl

facebook.com/zstioilowo

PARTNERZY SZKOŁY

FM

FB
FIRMA BUDOWLANA

TECHMOR

PZŁ
Nadleśnictwo
Dwukoły

Nadleśnictwo
Lidzbark

www.zstio-ilowo.edu.pl

OKRĘG CIECHANÓW

