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Targi Edukacyjne 2016
Targi Edukacyjne zawsze cieszą się dużą popularnością. Specjalnie z tej
okazji Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 przygotował limitowaną edycję
GŁOSU LELEWELA - „Wydanie Targowe 2016”. Goście naszego stoiska mają możliwość zapoznania się z naszą ofertą kształcenia oraz porozmawiania z uczniami oraz nauczycielami.

Nasza szkoła jest straszna

ZOBACZ WIĘCEJ
NA STRONIE DRUGIEJ!

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6
Typy szkół:
XXX Liceum Ogólnokształcące: Oddziały
z przedmiotem uzupełniającym: edukacja wojskowa. Kierunek ten jest idealny dla
młodzieży, która czuje się związana ze swoim państwem, ceni aktywność i dyscyplinę.
Uczniowie mogą nawet poczuć się jak prawdziwi żołnierze, nosząc do szkoły mundur.
Nasze hasło: „Sprawność i dyscyplina”.
Technikum Poligraﬁczno Administracyjne:
-Technik cyfrowych procesów graﬁcznych:
Zawód ten jest ostatnio szczególnie popularny, uczniowie zdobywają wiedzę na temat
procesów drukowych. Coroczny konkurs na
kalendarz roku pozwala uczniom w pełni zaprezenować swoje umiejętności. Tegoroczne
prace zostały wystawione w holu Ratusza na
Placu Kolegiackim.
-Technik organizacji reklamy: Jeżeli jesteś
osobą, która kocha fotograﬁę, czuje się dobrze z ołówkiem w ręku oraz ma w głowie tysiące pomysłów, jest to kierunek dla Ciebie.
Można tu poznać zasady rządzące wielkim

światem reklamy.
-Technik procesów drukowania: Uczniowie lubiący poligraﬁę nabywają umiejętności przygotowania form drukowych oraz maszyn do procesu drukowania i kontroli przebiegu tego procesu.
-Technik procesów introligatorskich:
Tutaj nauczysz się kontrolowania przebiegu produkcji oraz zaplanowania całego procesu. Z pewnością po ukończeniu tego kierunku znajdziesz pracę
w poligraﬁi, agencji reklamowej czy bibliotece. Rynek pracy poszukuje absolwentów tego
kierunku.
-Technik logistyk: Kończąc ten kierunek,
nabędziesz umiejętności: opracowywania
planu zadań transportowych i spedycyjnych,
gospodarowania przestrzenią składową magazynu, rozliczania z Urzędem Celnym, obsługi portów morskich, rzecznych oraz terminali samochodowych, kolejowych i lotniczych. Nauczysz się wiele o transporcie, spedycji, gospodarce i ekonomii. Z pewnością
znajdziesz pracę w jednym z wielu przedsię-

biorstw transportowych, spedycyjnych lub logistycznych. Ciekawym kierunkiem jest również technik logistyk w mundurze. Uczniowie poznają zagadnienia logistyczne z punktu widzenia logistyki wojskowej.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7:
-drukarz: W zawodzie tym zdobędziesz wiedzę na temat podstawowych technik drukowania i podstaw druku cyfrowego, przygotowania form drukowych korygowania parametrów pracy maszyn oraz oceny estetyki i jakości wykonanych odbitek drukarskich.
-introligator: Zawód ten umożliwia nauczenie się dobierania metod i technik wykonania druków luźnych i opraw, posługiwania się
terminologią poligraﬁczną, obsługi maszyn
oraz przygotowania gotowych produktów poligraﬁcznych do ekspedycji.
XXX Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: Daje możliwość zdobycia wykształcenia ogólnego.
Kwaliﬁkacyjne Kursy Zawodowe: Szkoła ma możliwość prowadzenia kursów w ramach obszarów ksztalconych zawodów.
Policealna Szkoła Nr 30 dla Dorosłych:
Stanowi dodatkową ofertę kształcenia zawodowego dla osób dorosłych.
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Głos Lelewela

Lelewel- stąd pochodzi sukces!
Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im.
J.Lelewela w Poznaniu stawia na wykształcenie zawodowe, dlatego LELEWEL ZAWODOWIEC. Kreujemy przedsiębiorcze postawy zarówno w XXX Liceum Ogólnokształcącym, jak i w Technikum Poligraﬁczno-Administracyjnym. W klasach wojskowych
XXX Liceum Ogólnokształcącego stawiamy
na rozwijanie umiejętności sportowo-obronnych. Przyświeca nam hasło: „Sprawność
i dyscyplina”. Nasza szkoła posiada wieloletnią tradycję kształcenia w zawodach poligraﬁcznych. Bardzo dobra współpraca z pracodawcami (często naszymi absolwentami)
owocuje nowoczesnymi miejscami praktyk
w najlepszych poznańskich ﬁrmach poligraﬁcznych, agencjach reklamowych i ﬁrmach
logistycznych. Dzięki ich wsparciu wzbogacamy warsztat dydaktyczny w nowoczesny
sprzęt. Cieszą nas poprawiające się z każdym
rokiem wyniki zewnętrznych egzaminów za-

wodowych. Nowoczesne ﬁrmy wspierają naszą szkołę w organizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, dzięki czemu nasi
uczniowie stają się prawdziwymi fachowcami z perspektywą dobrego zatrudnienia.
Współpracujemy z wiodącymi pracodawcami branży poligraﬁcznej, którzy gwarantują pracę najlepszym absolwentom. Uczymy
w zawodach: technik procesów drukowania,
technik procesów introligatorskich, technik
organizacji reklamy, technik logistyk, technik
cyfrowych procesów graﬁcznych oraz drukarz i introligator w zasadniczej szkole zawodowej. Szkoła, oprócz bogatej bazy sportowej (strzelnica, 2 sale gimnastyczne, boisko
ze sztuczną trawą, siłownia); dydaktycznej
(nowoczesne pracownie przedmiotowe), proponuje także ciekawe zajęcia pozalekcyjne
w różnych kołach zainteresowań. Zapraszamy na stoisko nr 51 i Drzwi Otwarte:
02.04.16r., 22.04.16r. i 14.05.16r.

Nasza szkoła jest straszna!

W tym roku odbyła się już czwarta edycja naszego szkolnego Dnia Dobrych Duchów. Każdy z nas był wyjątkowym potworem, ciekawą zmorą oraz indywidualistą pod względem swojego ubioru.W ten mroczny nastrój i atmosferę, wprowadził nas nie tylko wspaniały wystrój szkoły,
a sami nasi uczniowie wraz z gronem nauczycieli. Naszą wspólną zabawę inspiruje m.in. ogólnodostępna nagroda „Kto przebrany, ten nie pytany” oraz konkurs na Facebook’u na najlepsze przebranie.

Święto Kalendarza 2015
W piątek 12.12.15 odbył się szkolny ﬁnał
konkursu „Święto Kalendarza 2015”. Prace
przygotowane przez naszych uczniów były
wykonane na bardzo wysokim poziomie, stąd
bardzo trudno było wybrać zwyciezcę. Kalendarze naszych lauretów zostały wystawione w foyer Teatru Polskiego w Poznaniu.

