
www.zszhs.krakow.pl

Tel. 12 648 36 80 (pon-pt 8:00 - 14:00)

Fax 12 425 04 17
mail: rekrutacja.hts@onet.pl
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CO JEST WAŻNE ?
• Realizujemy szkolny program „Poznaj �rmę - zdobądź zawód”
• Dysponujemy programami stypendialnymi dla najlepszych uczniów
• Odbywamy liczne wycieczki zawodoznawcze
• Zapewniamy praktyki zawodowe

Kształcimy
w zawodach
poszukiwanych
na rynku pracy

CO NAS WYRÓŻNIA:
- stypendia naukowe
- praktyki zawodowe w renomowanych �rmach
-prężnie działający Klub Wolontariatu
- nowoczesne pracownie zawodowe i przedmiotowe 
- koła zainteresowań oraz zajęcia fakultatywne i sportowe 
- monitoring obiektu

ZSZ HTS

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU
Uczniowie klas o pro�lu MECHANIK i ELEKTROMECHANIK szkoły
branżowej Zespołu Szkół HTS oprócz zajęć szkolnych mają 
możliwość realizowania nauki zawodu w rzeczywistych warunkach 
w krakowskiej hucie ArcelorMittal Poland i innych �rmach.

 Zespół Szkół Zawodowych
 Huty im. Tadeusza Sendzimira
www.zszhs.krakow.pl

/zszhtskrakow

 Zespół Szkół Zawodowych
 Huty im. Tadeusza Sendzimira



- kurs kierowca wózków jezdniowych w szkole branżowej
- kurs z zakresu montażu systemów alarmowych,
   monitoringu i kontroli dostępu
- kurs CISCO - obejmuje zagadnienia związane z budową
   komputerów osobistych i stanowi wprowadzenie do bardziej
   zaawansowanych zagadnień IT
- kurs ECDL Europejski Certy�kat Umiejętności Komputerowych
- kurs spawacza
- kurs CAD/CAM
- kurs na kierowcę wózków jezdniowych
- kurs na kierowcę - prawo jazdy
- kurs dla elektryków na uprawnienia SEP

Po ukończeniu kursu uczeń otrzymuje dokument uznawany
w krajach UE i uprawniający do podjęcia pracy w wyuczonym 
zawodzie.

TYLKO U NAS:

TECHNIKUM

TECHNIK:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA BRANŻOWA

www.zszhs.krakow.pl

FRYZJER 

ELEKTROMECHANIK

MECHANIK-MONTER
MASZYN I URZĄDZEŃ

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

MECHATRONIK 

INFORMATYK

ELEKTRONIK

ELEKTRYK

MECHANIK

HOTELARSTWA

LOGISTYK

TECHNIK  LOGISTYK
logistyka ogólna i wojskowa
Uczniowie w trakcie nauki oprócz zdobycia kwali�kacji obowiązu-
jących na kierunku TECHNIK LOGISTYK mają możliwość  poszerzyć  
swoje wiadomości z zakresu logistyk fakultatywnych, w tym 
wojskowej.

CO OFERUJEMY:
• ścisłą współpracę z: instytucjami publicznymi i naukowymi
• nowatorskie zajęcia uzupełniające
• solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego,
   konkursów, olimpiad
• liczne inicjatywy, wyjścia przedmiotowe, kulturalne i sportowe

www.zszhs.krakow.pl

CO WIĘCEJ W LO:
• ratownictwo medyczne
• sztuki walki
• zajęcia na strzelnicy i poligonie

pro�l klasy
APLIKACJE WEBOWE

• tworzenie aplikacji webowych
   z wykorzystaniem technologii
   HTML5/CSS3/JavaScript,
• tworzenie interfejsów
   (UI/UX), gra�ka
   komputerowa, 
• relacyjne i nierelacyjne bazy danych (MySQL, MongoDB), 
• programowanie w języku PHP i tworzenie stron/aplikacji
   w CMS Wordpress

www.zszhs.krakow.pl

pro�l klasy OGÓLNOKSZTAŁCĄCY

pro�l klasy WOJSKOWY
NOWE MUNDURY GRATIS!


