
 

 staże i praktyki u pracodawców krajowych         
i zagranicznych - projekt Erasmus +                  
i Warszawska – czas zawodowców 

 dodatkowe zajęcia językowe i ogólnokształcące 
- projekt UE: Warszawska – czas zawodowców 

 możliwość nauki języków obcych  -  

     język angielski, język niemiecki 

 zajęcia  poszerzające wiedzę  zawodową -     
mechaniczne, gastronomiczne, informatyczne,  
turystyczne - projekty UE : Warszawska - czas 
zawodowców 

 innowacje pedagogiczne - strażackie,  

     zawodowo - językowe, warsztaty samorządowe 

 profesjonalne doradztwo zawodowe -  

     planowanie osobistej ścieżki kariery, wizyty    

     studyjne u pracodawców 

 udział w branżowych konkursach zawodowych,  
turniejach, targach  pracy 

 udział w festynach i imprezach szkolnych,     
środowiskowych, turniejach i konkursach 

 realizację projektów regionalno - kulturowych, 
ekologicznych i historyczno– społecznych, np. 
rajdy  rowerowe, spływy kajakowe, geocaching, 
obywatelskich, patriotycznych i plastycznych 

 różnorodną aktywność sportowo – rekreacyjną  
- Orlik 

 nowoczesną bazę dydaktyczną, specjalistyczne 
kursy zawodowe 

 

 Od 11 maja 2020r.  do  23 czerwca  2020r. do godz.1500 

- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz                  

z dokumentami 

 Od 26 czerwca 2020r. do 30  czerwca 2020 r. do 

godz.1500  dostarczanie kopii  lub oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej oraz  zaświadczenia   

o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

 13 lipca 2020r. - podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  

niezakwalifikowanych 

 Do 14 lipca 2020r. - wydanie przez szkołę skierowania 

na badania lekarskie 

 Do 20 lipca 2020r. do godz.1500  - dostarczenie          

oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

oraz oświadczenia woli podjęcia nauki (o ile nie zostały 

złożone wcześniej)  

 21 lipca 2020r. do godz.1400 - podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów      

nieprzyjętych 

 Od 22 lipca 2020r. do 21 sierpnia 2020r. do godz.1500 - 

rekrutacja uzupełniająca zgodnie z harmonogramem 

czynności (w przypadku dysponowania wolnymi     

miejscami) 

 24 sierpnia 2020r. do godz.1400- podanie do publicznej  

wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów  

nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym 
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Absolwent technikum obsługi turystycznej otrzymu-
je gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktycz-
ne do pracy w biurze turystycznym, samodzielnego 
prowadzenia własnej działalności na rynku tury-
stycznym. Przygotowanie teoretyczne zdobywa 
podczas bardzo ciekawych zajęć z zakresu: marke-
tingu usług turystycznych, organizacji turystyki, 
geografii turystycznej, zagranicznych praktyk zawo-
dowych i wielu innych. Jako pierwsi w Polsce, już 
od 1991 roku, kształciliśmy techników organizacji 
turystyki. Obecnie pracują oni w punktach infor-
macji turystycznej, a także w biurach podróży oraz 
w hotelach o wysokim standardzie zarówno w Pol-
sce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej. Część 
absolwentów prowadzi własną działalność na rynku 
usług turystycznych. Specjalnie pod potrzeby lokalnego rynku pracy       

w ZS kształci się techników żywienia i usług ga-
stronomicznych. Zajęcia praktyczne i teoretyczne 
odbywają się w nowoczesnej pracowni kucharskiej 
i  w  pracowni  obsługi  konsumenta.  
Absolwenci  tego technikum są bardzo poszukiwa-
nymi  pracownikami w  ośrodkach wczasowych,   
w placówkach gastronomicznych, w hotelach        
i punktach żywienia zbiorowego w Polsce oraz kra-
jach UE. W szkole  realizowany jest projekt w ra-
mach Programu Erasmus+, który został bardzo 
wysoko oceniony przez ekspertów. Dzięki niemu, 
młodzież  odbywa staże zawodowe w oparciu       
o bazę renomowanych   niemieckich i austriackich 
firm z branży gastronomiczno -hotelarskiej. Tech-
nikum daje możliwość zdobycia zawodu, a jedno-
cześnie przygotowuje do dalszego kształcenia. 
Uczniowie po ukończeniu praktyk  otrzymują ho-
norowany na europejskim rynku pracy dokument 
Europass - Mobilność, Europass Paszport Językowy 
oraz certyfikat potwierdzający udział  w stażach, 
co korzystnie wpływa na ich dalszą karierę  
zawodową. 

Technik mechanik zaliczany jest do zawodów        
o najstarszych tradycjach w ZS. Dzisiaj jest to za-
wód nie do zastąpienia. Współczesny technik me-
chanik wykorzystuje w swojej pracy komputery, ob-
rabiarki skrawające, maszyny sterowane numerycz-
nie (CNC) oraz nowoczesną organizację pracy. 
Umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają       
w warsztatach szkolnych i w czasie praktyk u wy-
branych pracodawców. Po ukończeniu szkoły można 
podjąć studia, znaleźć atrakcyjną pracę lub założyć 
własną firmę.  

Informatyka jest jedną z najszybciej rozwijających 
się branż na rynku pracy. Zawód informatyka jest 
jednym z najpopularniejszych i poszukiwanych za-
wodów w Polsce i na świecie. W ramach zajęć       
w technikum informatycznym uczniowie uczą się 
programowania, budowy komputerów, zasad działa-
nia systemów komputerowych, poznają multimedia  
i grafikę komputerową. Osoba z tytułem technik 
informatyk może znaleźć zatrudnienie w takich 
miejscach jak: instytucje zajmujące się tworzeniem  
i eksploatacją oprogramowania komputerowego,  
firmy sprzedające sprzęt komputerowy, firmy insta-
lujące oprogramowanie i sieci komputerowe, punkty 
serwisowe sprzętu komputerowego, studia graficz-
ne i dźwiękowe oraz wszelkiego rodzaju przedsię-
biorstwa i instytucje,  korzystające z komputerów. 
Absolwent technikum może podjąć naukę na     
wyższych uczelniach technicznych. 


