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zapraszamy pasjonatów wojska, musztry,
dyscypliny i sportowego ducha (dodatkowy
przedmiot: edukacja wojskowa),
stawiamy na rozwijanie umiejętności
sportowo-obronnych,
bierzemy udział w uroczystościach
państwowych i lokalnych, zawodach
sportowych, przeglądach musztry, zlotach klas
mundurowych z całego kraju.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego
jest możliwość kontynuacji nauki na uczelniach
wyższych, w szkołach wojskowych, pożarniczych,
policji, straży granicznej oraz uczelniach cywilnych na
kierunku bezpieczeństwo narodowe lub edukacja dla
bezpieczeństwa.

To jeden z najbardziej popularnych
kierunków w powiecie,
realizowany w ramach innowacji „Pluton 59”.
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naukę w tej szkole moż e podjąć uczeń , któ ry
posiada ś wiadectwo ukoń czenia szkoły
podstawowej,
nauka trwa 3 lata i obejmuje kształcenie
ogó lne (w szkole) i zawodowe (praktyczna
nauka zawodu u pracodawcy),
uczeń ma moż liwoś ć kształcenia się
w zawodach rzemieś lniczych, takich jak:
cukiernik, piekarz, sprzedawca, fryzjer,
mechanik, murarz, ś lusarz i innych,
po jej ukoń czeniu i zdaniu egzaminu
z jednej kwali ikacji absolwent uzyska
dyplom potwierdzający kwali ikacje
w zawodzie, a takż e otrzyma wykształcenie
zasadnicze branżowe.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
Absolwenci BRANZOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
w zawodzie sprzedawca mogą kontynuować
naukę w dwuletniej BRANZOWEJ SZKOLE II
STOPNIA. Po jej ukoń czeniu uzyskają
wykształcenie średnie branż owe i i mogą
przystąpić do matury. Zdany egzamin
potwierdzający kwali ikacje w zawodzie
gwarantuje tytuł TECHNIK HANDLOWIEC.

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
w Żaganiu
ul. Gimnazjalna 13; 68-100 Żagań
tel./fax: 68 377 24 56
www.zsto.59.zagan.pl
fb: ZSTiO - 59 Żagań
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organizuje środki transportu,
zarządza zapasami i przestrzenią magazynową,
organizuje zaopatrzenie, przygotowuje towary
do dystrybucji,
współpracuje z kontrahentami z całego świata.

TECHNIK LOGISTYK Z INNOWACJĄ WOJSKOWĄ





zdobywa kwaliﬁkacje w zawodzie technik logistyk,
a dodatkowo nabywa umiejętności w zakresie
zaopatrzenia logistycznego jednostki wojskowej,
bierze udział w szkoleniach wojskowych,
poligonowych, strzeleckich i samoobrony,
uczestniczy w projekcie Ministerstwa Obrony
Narodowej: Oddziały Przygotowania Wojskowego.











Praca:
w służbach mundurowych, w przedsiębiorstwach
produkcyjnych,
w ﬁrmach handlowych i dystrybucyjnych,
w ﬁrmach transportowych i spedycyjnych oraz w
centrach magazynowych.
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organizuje transport,
organizuje załadunek i wyładunek towaru,
monitoruje przesyłki,
sporządza dokumentację przewozową i celną.
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TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK HOTELARSTWA





TECHNIK SPEDYTOR Z INNOWACJĄ
WOJSKOWĄ



zdobywa kwaliﬁkacje w zawodzie technik
spedytor, a dodatkowo nabywa umiejętności
w zakresie szkolenia wojskowego, szkolenia
poligonowego i strzeleckiego, samoobrony.



Praca:
w służbach mundurowych,
w przedsiębiorstwach spedycyjnych, kurierskich,
pocztowych,
w przedsiębiorstwach transportu krajowego
i zagranicznego,
prowadzenie własnej ﬁrmy.

organizuje usługi hotelarskie,
fachowo i kompleksowo obsługuje gości
hotelowych,
prowadzi działalność w branży hotelarskiej,
możliwość odbycia dodatkowo dwutygodniowej
praktyki na promie pasażerskim, dzięki współpracy
z UNITY LINE (dotyczy uczniów pełnoletnich).
Praca:
w obiektach świadczących usługi noclegowe
i gastronomiczne w Polsce i za granicą (w hotelach,
motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych,
w ośrodkach konferencyjnych i wypoczynkowych),
w ramach własnej ﬁrmy w branży noclegowej.

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
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organizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne,
obsługuje klientów korzystających z usług
turystycznych,
prowadzi działalność w branży turystycznej.
Praca:
w biurach podróży, w ośrodkach informacji
turystycznej,
w organach administracji samorządowej
zajmujących się organizacją turystyki,
w hotelach i innych obiektach noclegowych,
w ośrodkach sportowo-rekreacyjnych,
w organizacjach pozarządowych związanych
z branżą turystyczną.

