
…KSZTAŁCIMY  
Z PASJĄ… 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 
im. Józefa Rymera 



 TYPY KSZTAŁCENIA: 

TECHNIKUM nr 5 

pięcioletni cykl 
kształcenia 

RYMER proponuje 



TECHNIKUM nr 5 
wykształcenie średnie i zawód w jednym  

 

Kierunki kształcenia : 
 
 

- TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH  

jedyne technikum fryzjerskie w regionie 

 

- TECHNIK WETERYNARII 

 

- TECHNIK INFORMATYK 

 



Technikum nr 5 



Oto 5 powodów, dla których  
warto nas wybrać! 

  

1. Jednozmianowość – reforma edukacji ominęła naszą szkołę w swej najtrudniejs
zej dla uczniów postaci – nauce do późnych godzin wieczornych – my  
zapewniamy, że rozpoczniesz i skończysz swoje lekcje na pewno na ”pierwszej  
zmianie”. Posiadamy bardzo dobrze wyposażone, nowoczesne pracownie.  

2. Kameralna rodzinna atmosfera – zasada indywidualnego podejścia do ucznia.  
Rozwijamy potencjał uczniów zdolnych , ale i prawdziwie wspieramy  uczniów  
ze specjalnymi potrzebami i trudnościami edukacyjnymi. Kierujemy się zasadą:  

 „ Dobra szkoła nie produkuje geniuszy tylko zdrowe społeczeństwo”. 

3. Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa – szkoła posiada certyfikat  

   „ Bezpieczna szkoła”. 

3. Uczymy pracy zespołowej, współpracy ze społecznością lokalną  
oraz promujemy ideę wolontariatu. 

4. Łatwo do nas dojedziesz, zarówno z centrum Rybnika, jak i z okolicznych  
miejscowości – zarówno komunikacją miejską, jak i pociągami. Nasza szkoła jest 
położona w cichym i spokojnym miejscu, w dzielnicy Niedobczyce. 

 



TECHNIK WETERYNARII 
 

 

Absolwent technikum weterynaryjnego będzie mógł : 

• prowadzić chów i hodowlę zwierząt gospodarskich  
i towarzyszących 

• Wykonywać czynności pomocnicze w zakresie profilaktyki  
i leczenia zwierząt 

• wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne  
u zwierząt 

• wykonywać czynności pomocnicze z zakresu zapewniania  
bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności  
pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

• wykonywać czynności pomocnicze w trakcie prowadzenia  
badań przed ubojowych zwierząt oraz po ubojowym  
badaniu mięsa. 

• wykonywać zabiegi inseminacji wybranych gatunków  
       zwierząt 

 

 

pomaga lekarzowi weterynarii  
w codziennej praktyce zawodowej. 
 



 Technik weterynarii  
w szkolnej pracowni 



Technik weterynarii  
w szkolnej pracowni 



TECHNIK INFORMATYK 
 

 
                

 

Wybierając Technikum informatyczne: 

• uzyskasz zawód technika dający możliwość zatrudnienia w działach obsługi 
informatycznej (w bankach, urzędach, telekomunikacji i mediach),  
w punktach serwisowych (montaż i naprawa sprzętu komputerowego,  
urządzeń peryferyjnych, optymalizacja i konfiguracja systemów  
operacyjnych), firmach jako programista, webmaster (tworzenie aplikacji  
internetowych, baz danych), tester oprogramowania, grafika  
komputerowego,  

• Możesz dalej kształcić się w kierunku informatycznym, jednocześnie wykonu
jąc pracę w zawodzie, odbędziesz praktyki zawodowe w firmach  
i instytucjach zajmujących się usługami informatycznymi, 

• zdobędziesz umiejętności praktyczne w czasie zajęć prowadzonych przez  
specjalistów z dziedziny IT w profesjonalnie urządzonych pracowniach. 

 

to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany  
zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. 



  Technik informatyk 
 w szkolnej pracowni 



Technik usług fryzjerskich 

 

 

 

  

W trakcie pięciu lat kształcenia nauczysz się : 

 wykonywania zabiegów fryzjerskich m.in.: zabiegów pielęgnacyjnych włosów; strzyżenia damskiego i męskiego  

z elementami barberstwa, formowania fryzur, trwałej ondulacji, keratynowego prostowania  włosów, zmian koloru 

włosów z zastosowaniem nowoczesnych technik oraz przedłużania i zagęszczania włosów 

 wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i paznokci 

 projektowania fryzur 

 posługiwania się dokumentacją techniczną 

 wykonywania stylizacji, wizażu i makijażu 

 stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań; 

 planowania i prowadzenie działań marketingowych 

 uczestniczenia w pokazach i konkursach fryzjerskich 

 zarządzania zakładem fryzjerskim 

 posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym   

wykonywanie zadań zawodowych 

 przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  

          ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

Główne umiejętności jakie nabędziesz w ciągu pięciu lat nauki to: 
projektowanie fryzur, prowadzenie doradztwa z zakresu stylizacji 

fryzur, świadczenie usług fryzjerskich, prowadzenie promocji  
i marketingu usług fryzjerskich i zarządzanie zakładem fryzjerskim. 



Technik usług fryzjerskich 
 w szkolnej pracowni 



Zapraszamy  
do naszej szkoły 
 na dni otwarte: 

 21 marca 2023 r. 
 

       oraz 

 

 30 maja 2023 r. 

Rybnik, ul. J. Rymera 24a 



Technikum nr 5 

język angielski i język niemiecki 

Proponujemy Państwu naukę języka angielskiego 
i języka niemieckiego  

oraz 
 języka zawodowego angielskiego na wszystkich kierunkach  

w technikum 





ZAPRASZAMY 

 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 
im. Józefa Rymera 

Technikum nr 5 
  ul. Rymera 24a 

   Rybnik – Niedobczyce 
 

 
 

www.zs5rybnik.pl 



Znajdziesz nas tu: 


