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patronat firmy

Nasz Zespół mieści się w dobrze utrzymanym budynku
▪ wszystkie sale lekcyjne są wyposażone w komputery,
tablice interaktywne lub projektory (dostęp do Internetu
dla nauczycieli i uczniów)
▪ pracownie informatyczne są wyposażone w komputery
nowej generacji firm Dell, HP i Apple, pracownie
specjalistyczne – elektryczne, mechatroniczne – posiadają
najnowocześniejszą aparaturę pomiarową i zestawy do
wykonywania ćwiczeń firm Festo i Encon, FF (w obecnym
roku szkolnym, pozyskano w ramach projektu unijnego
dwie nowe pracownie: informatycznych sieciowych
systemów operacyjnych i multimediów oraz robotyki
i urządzeń elektrycznych)
▪ bazę sportową stanowią – boisko szkolne i sala
gimnastyczna z nawierzchniami nowego typu oraz sala do
aerobiku wraz z siłownią
▪ wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli zapewnia
uczniom możliwość rozwijania własnych zainteresowań
oraz dobre przygotowanie do podjęcia dalszej nauki na
uczelniach wyższych lub pracy zawodowej
▪ uzyskaliśmy Certyfikaty Jakości:
Srebrna Szkoła 2013, Brązowa Szkoła 2017,
Szkoła Przedsiębiorczości, Szkoła bezpiecznego Internetu
▪ zrealizowaliśmy 10 projektów unijnych

Technikum Mechaniczno – Elektryczne im. Nikoli Tesli

– technik elektryk
(patronat TAURON Dystrybucja S.A. )
studia wyższe, proponowane wydziały:
▪ elektryczny; mechaniczny technologiczny, automatyki
i robotyki, elektroniki i informatyki, energetyki

własna działalność gospodarcza:
▪ firma specjalizująca się w projektowaniu lub wykonywaniu
instalacji elektrycznych

obszary zatrudnienia:
▪ zakłady systemu elektroenergetycznego (elektrownie, sieci
elektroenergetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne)
▪ firmy projektujące i wykonujące instalacje elektryczne
▪ dozór techniczny firm
▪ zakłady prowadzące obsługę i konserwację maszyn i urządzeń elektrycznych
w przedsiębiorstwach przemysłowych
▪ firmy usługowe serwisujące urządzenia AGD
▪ służby utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych

zapraszamy do szkolnego koła SEP
zapewniamy realizację praktyk zawodowych

Technikum Mechaniczno – Elektryczne im. Nikoli Tesli

technik mechatronik
(patronat WMT Politechniki Śląskiej)
studia wyższe, proponowane wydziały:
▪mechaniczny technologiczny, automatyki i robotyki,
elektroniki i informatyki, elektryczny, energetyki,
informatyki przemysłowej, inżynierii biomedycznej

własna działalność gospodarcza:
▪ firma specjalizująca się w projektowaniu
komputerowym CAD
▪ firma prowadząca serwisowanie urządzeń
elektrohydraulicznych i pneumatycznych

obszary zatrudnienia:
▪ zakłady o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym
▪ firmy wykorzystujące projektowanie wspomagane komputerowo CAD
▪ przedsiębiorstwa produkcyjne i remontowe
▪ przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą urządzeń elektrohydraulicznych i pneumatycznych
▪ dozór techniczny firm
▪ służby utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych

zapewniamy realizację praktyk zawodowych

Technikum Mechaniczno – Elektryczne im. Nikoli Tesli

– technik informatyk
(patronat Katedry Informatyki Przemysłowej
WIMiM Politechniki Śląskiej)

studia wyższe, proponowane wydziały:
▪ informatyki, informatyki przemysłowej, zarządzania,
automatyki i elektroniki, telekomunikacji,
biotechnologii,

własna działalność gospodarcza:
▪ firma specjalizująca się w obsłudze informatycznej
przedsiębiorstw
▪ firma zajmująca się tworzeniem i eksploatacją
oprogramowania

obszary zatrudnienia:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ośrodki obliczeniowe
firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania
przedsiębiorstwa administrujące sieciami komputerowymi
firmy obsługi informatycznej
zakłady wykorzystujące projektowanie wspomagane komputerowo
firmy reklamowe
przedsiębiorstwa telekomunikacyjne

zapewniamy realizację praktyk zawodowych

Technikum Mechaniczno – Elektryczne im. Nikoli Tesli

– technik grafiki
i poligrafii cyfrowej
studia wyższe, proponowane kierunki:
▪ grafika komputerowa i multimedia, technologia
poligrafii, eksploatacja maszyn poligraficznych,
grafika artystyczna, grafika projektowa

własna działalność gospodarcza:
▪ firma zajmującej się tworzeniem
i przetwarzaniem grafiki
▪ firma branży reklamowej, projektowej
lub multimediów;

obszary zatrudnienia:
▪ firmy zajmujące się tworzeniem
i przetwarzaniem grafiki
▪ firmy branży reklamowej, projektowej
lub multimediów
▪ biura projektowe
▪ zakłady przemysłu poligraficznego
▪ wydawnictwa
▪ studia fotograficzne
▪ przedsiębiorstwa branży IT

zapewniamy realizację praktyk zawodowych

Technikum Mechaniczno – Elektryczne im. Nikoli Tesli
WSPÓŁPRACA:
Wydziały Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Mechaniczny Technologiczny
Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
STYPENDIA
dla najlepszych uczniów fundują Firmy :

ENERGOPROJEKT-Katowice
ELEKTROR Chorzów

Technikum Mechaniczno – Elektryczne im. Nikoli Tesli

REALIZOWANE PROJEKTY:
Monument of Friendship (ERASMUS+)
uczestnicy projektu biorą udział w wymianie uczniów, wdrażają
innowacyjne technologie umożliwiające bezpośredni kontakt z
najnowocześniejszymi zdobyczami techniki (wspólny projekt
naszego
Technikum
i
Friedrich-Dessauer
Schule
Limburg/Niemcy)

Technikum Mechaniczno – Elektryczne im. Nikoli Tesli szkołą pozytywnego wyboru
uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach dodatkowych, specjalistycznych kursach dających dodatkowe uprawnienia
zawodowe, takich jak SEP i SCADA oraz kursie prawa jazdy kategorii B; podczas wakacji podejmują płatne staże
w wiodących firmach naszego regionu

PROJEKTY PRZYGOTOWANE DO REALIZACJI:

Dobre wykształcenie - lepsza przyszłość (ERASMUS+)
uczestnicy projektu będą odbywać praktyki zawodowe w Irlandii, rozwijać kompetencje zawodowe i językowe, zwiększać
swoje szanse zatrudnienia na europejskim rynku pracy

Zajęcia dydaktyczne z zakresu dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego
i e-sportu dla szkół średnich
uczestnicy projektu będą nabywać umiejętności z zakresu obsługi urządzeń audiowizualnych, montażu
audiowizualnego, pracować w redakcji radiowej i telewizyjnej, brać udział w wykładach z zakresu
dziennikarstwa i e-sportu (projekt realizowany przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim).

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną,
proponujemy:
▪koła zainteresowań: naukowe, artystyczne,
sportowe, dziennikarskie (Tesl@vision)
▪turnieje gier planszowych i komputerowych
▪pracę w charakterze wolontariuszy
▪seanse w szkolnym kinie ULTIMA THULE
▪zajęcia dodatkowe z wybranych przedmiotów
dla uczniów zdolnych i wymagających wsparcia
▪ zajęcia z pracownikami naukowymi Uczelni
i przedstawicielami Firm współpracujących ze
Szkołą;
▪zajęcia z e-sportu, które prowadzą trenerzy
sportów elektronicznych ze stowarzyszenia
eSports Association
▪imprezy cykliczne: Dzień Patrona, Panorama
Klas, Żakinada, Dzień Sportu, Szkolny
Przystanek PaT, wycieczki integracyjne klas
pierwszych, wycieczki naukowe i turystyczne,
turnieje gier komputerowych
i
planszowych, spotkania z ciekawymi ludźmi,
wyjazdy do Włoch, Serbii, Niemiec …

V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli

grupa prawnicza

▪ rozszerzenia z języka polskiego, historii i języka obcego (angielski lub niemiecki lub włoski),
dodatkowo przedmiot uzupełniający – elementy prawa, program rozszerzony historii jest
nauczany ze szczególnym uwzględnieniem historii prawa
▪ programy nauczania historii i elementów prawa są opracowane i realizowane we współpracy
z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
▪ możliwe dalsze kształcenie na kierunkach: prawo, administracja, historia, politologia,
socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, przedsiębiorczość i inne

współpraca: Wydział Prawa
i Administracji

V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli

grupa
biotechnologiczna
▪ rozszerzenia z biologii, geografii i języka obcego (angielski lub niemiecki lub
włoski), dodatkowo przedmiot uzupełniający – wstęp do biotechnologii
▪ programy nauczania biologii i wstępu do biotechnologii są realizowane we współpracy
z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego
▪ możliwe dalsze kształcenie na kierunkach: biotechnologia, kierunki medyczne, inżynieria
środowiska, ochrona środowiska, turystyka, dietetyka, fizykoterapia, wychowanie
fizyczne i innych.

współpraca:

