
Drodzy Ósmoklasiści, Drodzy Rodzice -   informacje 

  

Już 15 czerwca 2020 roku rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 

2020/2021 w systemie Vulcan   

https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_group_details_pg.html?groupId=1504. Wybór szkoły 

ponadpodstawowej w kolejnym etapie kształcenia jest niezwykle istotny, gdyż może wpłynąć na wasze 

preferencje zawodowe w dorosłym życiu.  Jeżeli zastanawiasz się który kierunek  kształcenia zawodowego 

wybrać  istnieje możliwość osobistego spotkania z naszymi doradcami zawodowym w Izbie Rzemieślniczej 

w Opolu, po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem tel. 532518475. 

Zapraszamy  do publicznych, ogólnodostępnych szkół : Szkoły Branżowej I Stopnia i Technikum w 

Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej. 

 

 O Naszej szkole…. 

 Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice - to wyjątkowe miejsce dla uczniów chcących 

zgłębiać wiedzę, realizować pasje, zdobywać umiejętności i kompetencje  oraz  poszerzać swoje horyzonty 

myślowe w różnorodnych obszarach. 

  

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej jest jedyną w naszym regionie  

i w kraju  Szkołą Publiczną powołaną przez największy samorząd gospodarczy- Izbę Rzemieślniczą  

w Opolu zrzeszającą cechy, spółdzielnie rzemieślnicze i inne organizacje pracodawców w ramach 

wspólnego projektu z kluczową uczelnią techniczną naszego regionu- Politechniką Opolską. Izba 

Rzemieślnicza w Opolu jest przedstawicielem  2500 zakładów rzemieślniczych, w tym 1156 zakładów 

szkolących uczniów. 

Celem przyświecającym powstaniu Akademii było utworzenie szkoły przyjaznej uczniom i ich rodzicom, 

szkoły twórczej, szkoły akademickiej wspierającej rozwój swoich wychowanków. 

Nowoczesny system nauczania, naukę języków obcych (uczniowie szkoły branżowej mają do wyboru jeden 

z dwóch języków angielski lub niemiecki), przygotowanie do egzaminów czeladniczych, szeroka gama 

innowacji, wyjazdów studyjnych, warsztatów, gwarancja praktyk zawodowych, zajęć fakultatywnych 

realizowanych na Politechnice Opolskiej, kameralna atmosfera, umożliwiają uczniom efektywną edukację, 

troskliwe wychowanie oraz rozwój i kształtowanie własnych osobowości. 

Kierunki kształcenia w Akademii są  zgodne z Regionalną Strategie Innowacji Województwa Opolskiego  

a także na dopasowywanie programu do bieżących potrzeb otoczenia gospodarczego tak Opolszczyzny. 

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej to szkoła z pasją kształcąca 

zawodowców zgodnie z oczekiwaniami pracodawców w Publicznym Technikum, Branżowej Szkole I 

Stopnia. 

 Ósmoklasisto, nasza nowoczesna szkoła to dobry wybór! 

W skład Akademii wchodzą trzy typy szkół publicznych: 

1. Branżowa Szkoła I Stopnia w Opolu- w której przewidziano kształcenie w 35 kluczowych  zawodach 

oczekiwanych przez pracodawców naszego regionu:  

 -fryzjer (514101),  FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich 

 -mechanik pojazdów samochodowych (723103), MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa 

pojazdów samochodowych 

 -elektromechanik pojazdów samochodowych (741203),  MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz 

naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych 

https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_group_details_pg.html?groupId=1504


 -lakiernik  samochodowy (713203), MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych 

 -blacharz samochodowy (721306), MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów 

samochodowych 

 -mechanik motocyklowy (723107),  MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów 

motocyklowych 

 -monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905), BUD. 11. Wykonywanie 

robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych 

 -kucharz (512001), HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań 

 -cukiernik (751201), SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych 

 -piekarz (751204), SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich 

 -przetwórca mięsa (751108), SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 

 -kelner (513101), HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich 

 -pracownik obsługi hotelowej (962907), HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi 

hotelarskie 

 -drukarz offsetowy (732210), PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form 

drukowych 

 -kamieniarz (711301), BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich 

 -kominiarz (713303),  BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich  

 -elektryk (741103), ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń 

elektrycznych 

 -elektromechanik (741201), ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych 

 -murarz- tynkarz (711204), BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

 -stolarz (752205), DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych 

 -tapicer (753402), DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych 

 -krawiec (753105), MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 

 -kowal (722101), MEC.02. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich 

 -ślusarz (722204), MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeńi narzędzi 

 -sprzedawca (522301), HAN.01. Prowadzenie sprzedaży  

 -monter sieci i instalacji  sanitarnych (712618), BUD.09. Wykonywanie robót związanych z 

budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 

 -betoniarz-zbrojarz (711402), BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 

 -blacharz (721301), MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych 

 -dekarz (712101), BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich 

 -cieśla (711501), BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich 

 -mechanik – monter maszyn i urządzeń (723310), MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 

 -operator obrabiarek skrawających (722307) MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających 

 oraz w innych zawodach zgodnie z  klasyfikacją szkolnictwa branżowego. 

 

  Branżowa Szkoła  I Stopnia       czas nauki= 3 lata 

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej zapewnia każdemu uczniowi naszej 

branżowej szkoły I stopnia praktykę zawodową w najlepszych zakładach rzemieślniczych, mikro ,małych i 

średnich przedsiębiorstwach naszego regionu tak aby nasi uczniowie i absolwenci znaleźli zatrudnienie, oraz 

praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich. 

Nasze praktyki zawodowe – gwarancją twojego sukcesu na rynku pracy. 

Tylko u nas dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu czeladniczego oraz gwarancja dobrej 

praktyki zawodowej. 

Zgłoś się do nas a my pomożemy ci w załatwieniu formalności i miejsca twojej praktyki zawodowej u 

pracodawcy tel. 532 518 475 lub 759 587 915.  



 

W branżowej szkole I stopnia zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw 

programowych ustalonych dla poszczególnych zawodów, są organizowane w oddziałach lub w zespołach 

międzyoddziałowych w Akademii Rzemiosła. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców na 

podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a pracodawcą na zasadach dualnego systemu kształcenia oraz  

 w pracowniach. 

 

2. Publiczne Technikum w Opolu- wyróżniające się przygotowanymi we współpracy z pracodawcami 

innowacjami, w następujących zawodach: 

1)  Technik  informatyk (351203), z innowacją e-biznes oraz z innowacją informatyka śledcza, 

     INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych  

sieci komputerowych. 

     INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. 

2) Technik logistyk (333107), z innowacją zarządzanie produkcji oraz z innowacją wojskową, 

    SPL.01. Obsługa magazynów.  

    SPL.04. Organizacja transportu 

3) Technik usług  fryzjerskich (514105),  z innowacją obsługa biznesu oraz z innowacją barber shop, 

     FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich  

    FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur 

W technikum praktyka zawodowa odbywa się u pracodawców. 

 

3. Publiczna Szkoła Policealna w zawodach:  

     1)  Technik BHP( 325509), -  BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. 

     2)   florysta (343203), - OGR. 01 Wykonywanie kompozycji florystycznych. 

 

W szkole policealnej praktyka zawodowa odbywa się u pracodawców. 

Kadra pedagogiczna szkoły to wysoko wykwalifikowani nauczyciele zarówno przedmiotów 

ogólnokształcących jak również specjaliści z poszczególnych branż i przedsiębiorcy uczący przedmiotów 

zawodowych.  

 

 

Współpraca z Uczelnią 

Dodatkowo w ramach współpracy z Politechniką Opolską dla uczniów organizowane będą warsztaty i 

wykłady z przedstawicielami środowiska akademickiego. 

Więcej informacji na temat kierunków kształcenia i rekrutacji, organizacji praktyki zawodowej u 

pracodawców  otrzymasz od naszych doradców zawodowych i komisji rekrutacyjnej: 

Tel. 532518475, tel.759587915, tel. 77 4007277 

e-mail: rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl 

W siedzibie szkoły od poniedziałku do piątku 8:00-15:00 , 

45-036 Opole ul. Luboszycka 9 

mailto:rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl

