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Nauka w naszym technikum to przede wszystkim przygotowanie do zawodu górnika,
ale także przygotowanie do zdania egzaminów w zakresie dwóch kwalifikacji:
KWALIFIKACJA MG.11.
Eksploatacja złóż podziemnych
Pomożemy Ci nauczyć się jak się:
 wydobywa kopaliny
 drąży i likwiduje podziemne wyrobiska górnicze
 obsługuje urządzenia stosowane do wentylacji i klimatyzacji
podziemnych wyrobisk górniczych

KWALIFIKACJA MG.39.
Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż
podziemnych
Pomożemy Ci nauczyć się jak:
 organizuje się i prowadzi roboty górnicze
 rozpoznaje się zagrożenia naturalne i zapobiega im.

a jeśli będziesz chciał kontynuować studia w podobnym kierunku, dostaniesz się na nie dzięki rozszerzonej matematyce i geografii

Drogi Gimnazjalisto !
Przed Tobą ważna decyzja dotycząca wyboru szkoły, która może
zaważyć na całym Twoim przyszłym życiu. Chcąc ułatwić Tobie podjęcie
i dokonanie świadomego wyboru, przedstawiamy Ci naszą ofertę
dotyczącą profilu kształcenia w zawodzie technik górnictwa
podziemnego.
Szczególny charakter zawodu górnika wymaga ogromniej
wiedzy. Dlatego Zespół Szkół nr 6 w Jastrzębiu Zdroju oferuje młodym
ludziom,
kierunek
„technik
górnictwa
podziemnego”.
Kształcimy tu przyszłych górników teoretycznie i praktycznie. Mając na
uwadze, że praca pod ziemią wiąże się nie tylko z tradycjami
i przywilejami, ale również z szeregiem zagrożeń, przygotowujemy
odpowiednio uczniów do przyszłej pracy. Mamy wieloletnie
doświadczenie potwierdzone dobrymi wyniki w kształceniu. Zajęcia
uczniów technikum górniczego odbywają się w sali odpowiednio
przystosowanej do tego profilu kształcenia.
W celu zdobycia umiejętności praktycznych uczniowie odbywają
zajęcia w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz odbywają praktyki
w kopalniach należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Dla
przybliżenia warunków dołowych panujących w kopalni, uczniowie
odbywają zajęcia praktyczne na sztolni przy KWK „Pniówek”.
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Technik górnictwa podziemnego:
przygotowanie do pracy na terenie zakładów
górniczych
klasa z rozszerzoną matematyką i geografią
drugi język obcy do wyboru: francuski
lub niemiecki
zajęcia w sali odpowiednio przystosowanej do tego
profilu kształcenia
możliwość korzystania z różnych urządzeń, modeli
i pomocy dydaktycznych
dotychczas absolwenci naszej szkoły znajdowali
zatrudnienie w kopalniach JSW S.A.
praktyczne przygotowanie do zawodu na sztolni,
komfort zdawania egzaminu praktycznego
w miejscu odbywania praktyk
miesięczna praktyka na jednej z kopalń
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
przygotowanie uczniów do olimpiady górniczej
i konkursów przedmiotowych
wycieczki dydaktyczne
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