


KLASY

MUNDUROWE



Klasa przeznaczona jest dla uczniów, którzy chcą związać swoją karierę 
zawodową ze służbami mundurowymi, takimi jak wojsko czy policja

W czasie zajęć uczniowie maja szansę zapoznać się ze specyfiką pracy żołnierza 
zawodowego (w tym na terenie jednostki wojskowej), brać udział w pokazach i 
uroczystościach wojskowych a nawet wykonać (dla chętnych) skok ze spadochronem.

Realizacja programu szkolenia obejmuje szereg zagadnień z zakresu musztry wojskowej , 
terenoznawstwa, taktyki (strzelanie) oraz wiele innych. 

Udział w zajęciach potwierdzany jest certyfikatem.

Po pierwszym roku kształcenia uczniowie, wraz z opiekunami 
wyjeżdżają na obóz wojskowy .

Podczas obozu zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem:
zajęć z taktyki
zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej,
strzelania z broni strzeleckiej, 
taktykę 
terenoznawstwo

wycieczkę po szlakach



KLASA WOJSKOWA 

KLASA POLICYJNA





Czy warto zdobyć tytuł Technika Informatyka?

Czy warto kończyć technikum? 
Jeżeli chcemy pracować w zawodzie lub myślimy o dalszych studiach to tak. 
Jeżeli od dziecka interesowaliśmy się komputerami to ponad 75% będzie 
nam znajome albo opanowane ponad program.
Cała magia jest w tych pozostałych 25%. To rozwija nasze horyzonty 
i pozwala wyjść poza nasze ograniczenia

Miłość każdej rzeczy jest owocem naszej 
wiedzy o tej rzeczy i wzrasta wraz 
z pogłębianiem tej wiedzy.

Leonardo da Vinci



Umiejętności Technika Informatyka

Obsługa Systemów operacyjnych 
Linux, Windows, Mac OS,Android

Obsługa Sieci komputerowych
zakładanie sieci  komputerowych 

Tworzenie programów  za pomocą
Języków programowania



Serwisowanie sprzętu

Konfigurowanie oraz  użytkowanie
Oprogramowania

Tworzenie stron internetowych 
jak i biegła obsługa Internetu





Hotelarstwo  jest dziedziną intensywnie rozwijającą 
się i nie trudno znaleźć pracę w tym zawodzie.

Jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, 
w której staramy się tworzyć dla Gości „dom poza domem”, 
poznajemy nowych ludzi, ciągle dzieje się coś nowego.



U nas nauczysz się:

sprawnej obsługi klienta w hotelu, 
biurze podróży,

wykorzystywania w pracy 
hotelarsko-turystycznej komputera,

posługiwania się językiem 
obcym zawodowym,

tworzenia zasad i programowania
produktu turystycznego,

planowania kosztów imprez turystycznych,
pracy biurowej,
obsługi rachunkowej firmy.



Dodatkowo możesz odbyć kursy:

Kurs kuchni molekularnej 
naukowe podejście do gotowania

Kurs Baristy – czyli jak przyrządzać pięknie 
wyglądające i niezwykle smaczne kawy

Kurs florystyki – czyli sztuki układania 
kwiatów, tworzenia bukietów, wianków itp





Logistyka -zajmuje się transportem lotniczym, 

drogowym, kolejowym, magazynowaniem, spedycją i 
przepływem towarów. Dobrze płatny zawód, absolwenci 
znajdują zatrudnienie w firmach krajowych i 
zagranicznych. Głównymi partnerami dla logistyków są 
przemysł, budownictwo, handel, transport, 
telekomunikacja



U nas nauczysz się:

– Podstaw logistyki

– Gospodarki zapasami i 
magazynem

– Gospodarki  elektronicznej

– Transportu i spedycji

– Systemów logistycznych

– Języka angielskiego dla 
logistyków





Technikum Mechaniczne wyróżnia z innych 

kierunków kształcenia, możliwość dobrego 
przygotowania technicznego docenianego na wielu 
wyższych uczelniach technicznych



Technik mechanik posiada umiejętności, a zatem potrafi:

posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną

dobierać materiały narzędzia maszyny i urządzenia do realizowania zadań

mierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne

konstruować  obiekty mechaniczne

opracować dokumentację podstawowych procesów technologicznych

przestrzegać i wdrażać normy dotyczące zapewniana jakości produkcji wyrobów i 
świadczenia usług

przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej BHP oraz ochrony środowiska 
podczas wykonywania zadań zawodowych

udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy







Technik ekonomista potrafi:

organizować skuteczny marketing i sprzedaż;
prowadzić negocjacje, organizować prace 

indywidualne oraz w grupach;
zajmować się sprawami zatrudnienia oraz 

wynagrodzeń;
obsługiwać specjalistyczne programy 

komputerowe (m.in.: księgowe, kadrowe, 
biurowe)

posługiwać się językiem obcym w kontaktach z 
kontrahentami, instytucjami.





Technik budownictwa potrafi 

•Posługiwać się dokumentacją techniczną

•Wykonać rysunki i pomiary budowlane

•Przeprowadzić inwentaryzację istniejących obiektów

•Planować zagospodarowanie elementów małego osiedla

•Projektować proste elementy konstrukcyjne budowli oraz opracować 

projekty organizacji budowy

•Potrafi wykonywać kalkulację robót, sporządzać kosztorysy i oferty 

przetargowe

• organizować roboty remontowe i rozbiórkowe

•Potrafi dobrać najlepsze metody wykonywania prac budowlanych, określić 

grunty budowlane, ich właściwości i zastosowanie, 

•określić stan zużycia elementów budowlanych i sposób ich naprawy, 

Sprawować nadzór budowlany w imieniu inwestora i kierować pracą brygady.



• Prace remontowe uczniów na zajęciach



Branżowa Szkoła I Stopnia
Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i 
zawodowe.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji 
absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także 
otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą 
mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia.

Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II Stopnia uzyska wykształcenie średnie 
branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.
.



BRZANŻOWA  SZKOŁA I STOPNIA

• SPRZEDAWCA
• FOTOGRAF 
• FRYZJER
• OBÓWNIK
• KRAWIEC 
• KUCHARZ 
• CUKIERNIK
• PIEKARZ
• MECHANIK 
• BLACHARZ SAMOCHODOWY
• ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH
• MONTER SIECJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ 
SANITARNYCH
• ELEKTRYK 
• STOLARZ 
• TYNKARZ
• MURARZ 
• MAGAZYNIER
• OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
• OPERATOR OBRABIAREK NUMERYCZNYCH







• Targi, warsztaty, praktyki …

– Staże zagraniczne 

2003 Lipsk – Niemcy

2009 Schkeuditz – Niemcy

2011 Plymounth Wielka Brytania



• Targi, warsztaty, praktyki …

– Staże zagraniczne 

2013 Granada - Hiszpania

2013 Frankfurt nad Odrą– Niemcy

2014 London -Wielka Brytania

2014 Barcellona Pozzo di Gotto - Sycylia

2015 Granada – Hiszpania

2015 Barcelos – Portugalia

2016 Rimini – Włochy

2017 Irlandia

2018 Irlandia







ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
im. mjra Henryka Sucharskiego  

w ZŁOTORYI

ul. Wojska Polskiego 50
59-500 Złotoryja

www.zszzlotoryja.pl


