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Kierunki kształcenia

• Liceum mundurowe

• Technikum
 Technik obsługi turystycznej

 Technik logistyk

 Technik weterynarii

 Technik reklamy

 Technik fotografii i multimediów

 Technik programista (e-sport)

• Szkoła Branżowa I stopnia



Nowe kierunki kształcenia

Technik automatyk

Technik lotniskowych służb 
operacyjnych

Technik eksploatacji portów i 
terminali



Nauka języków obcych

• Język angielski – jako obowiązkowa kontynuacja 

nauki

• Język niemiecki – jako drugi język do wyboru

• Język rosyjski – jako drugi język do wyboru



Liceum mundurowe

rozszerzenie: wiedza o 

społeczeństwie lub historia, 

język angielski i geografia



 Klasa mundurowa certyfikowana przez MON, objęta 

szerokim wsparciem merytorycznym, logistycznym i 

finansowym.

 Absolwenci mają pierwszeństwo w ubieganiu się o 

przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również 

Wojsk Obrony Terytorialnej.

 Osoby kontynuujące naukę na wyższych uczelniach 

wojskowych będą mogły liczyć na ułatwienia w trakcie 

egzaminów kwalifikacyjnych.

Liceum mundurowe



Technik obsługi turystycznej

rozszerzenie: geografia, język 

angielski



Technik obsługi turystycznej

 Jeśli jesteś pasjonatem podróżowania i uwielbiasz 
odkrywać nowe miejsca, to najwyższy czas zając się tym 
zawodowo i profesjonalnie. 

 Nauczymy Cię jak przygotować wycieczki i jak w ich 
trakcie spełnić wszystkie oczekiwania klienta. 

 Dowiesz się jak analizować rynek usług turystycznych i jak 
przygotować atrakcyjną ofertę.

 Po ukończeniu naszej szkoły będziesz wiedział jak 
fachowo udzielić informacji dotyczącej warunków 
uczestnictwa w imprezie turystycznej, o programie i jakości 
usług. 

 Poradzisz sobie w najtrudniejszych sytuacjach i żadne 
turystyczne pytanie nie będzie dla Ciebie trudnym do 
rozwiązania.



Technik obsługi turystycznej

• Celem kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej 

jest przygotowanie absolwenta do wykonywania 

następujących zadań zawodowych:

 organizowanie działalności turystycznej,

 organizowanie usług i imprez turystycznych (planowanie, 

budowanie programów imprez turystycznych, kalkulacja)

 obsługiwanie klientów korzystających z usług 

turystycznych,

 rozliczanie imprez i usług turystycznych 

 organizacji, koordynacji i nadzoru obsługi turystycznej

 badań rynku usług turystycznych w zakresie popytu i 

podaży usług turystycznych, a także efektywności 

finansowej i społecznej firm turystycznych



Technik obsługi turystycznej

 analizy rynku turystycznego, systemu obsługi klientów, 

infrastruktury turystycznej, zawierania umów, prowadzenia i 

organizacji akcji promocyjno-reklamowych

 współpracy z krajowymi i zagranicznymi uczestnikami i 

organizatorami rynku usług turystycznych; uczestnictwa w 

targach, konferencjach związanych z turystyką, 

rozpatrywania skarg i wniosków klientów, kontrahentów oraz 

usuwania ich przyczyny



 biura podróży i agencje turystyczne

 centra i ośrodki informacji turystycznej

 urzędy administracji państwowej i samorządowej 

zajmujące się organizacją 

i promowaniem turystyki

 hotele i domy wczasowe

 fundacje i stowarzyszenia

 pensjonaty, restauracje i agroturystyka

 biura organizatorów kongresów i konferencji

 obsługa lotnisk,

 własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia 

usług turystycznych

Możliwości zatrudnienia w zawodzie



Technik Logistyk
rozszerzenie: geografia, matematyka



Co to jest logistyka?

Logistyka – zajmuje się procesami planowania, realizowania, 

kontrolowania sprawnego przepływu ładunków oraz osób z 

punktu A do punktu B.

Wytworzone produkty żeby trafiły do odbiorców muszą zostać 

przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną 

działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. 



Kim jest technik logistyk?

Logistyk to specjalista od zaopatrzenia, planowania, produkcji, 

dystrybucji, transportu i komunikacji.

Jeszcze parę lat temu mało kto słyszał o logistyce, dziś jest to 

niezwykle popularny termin. 

Przeglądając ogłoszenia o pracę, nie można nie zauważyć, że 

w Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu 

logistyki. 

Absolwenci logistyki zajmują stanowiska kierownicze i 

specjalistyczne      w firmach handlowych, produkcyjnych, 

usługowych, spedycyjnych. Są niezbędni w niemal każdej 

większej firmie. 



Technik logistyk znajduje zatrudnienie 

na następujących stanowiskach:

 Dystrybutor towarów,

 Planisty zakupów (zaopatrzenia),

 Logistyki miejskiej usług infrastrukturalnych,

 Gospodarki odpadami,

 Planista produkcji,

 Planista zapasów,

 Kierownik magazynu,

 Kierownik transportu wewnętrznego,

 Kierownik planowania transportu.



Technik weterynarii

rozszerzenie: biologia, 

matematyka



Po ukończeniu technikum weterynarii 

uczeń umie:

– prowadzić chów i hodowlę zwierząt gospodarskich                   

i towarzyszących;

– wykonywać zabiegi inseminacyjne wybranych gatunków 

zwierząt;

– wykonywać czynności pomocnicze dotyczące diagnozowania, 

profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;

– wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt;

– wykonywać czynności pomocnicze z zakresu zapewniania 

bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocnicze w 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

– wykonywać czynności pomocnicze w trakcie prowadzenia 

badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu 

mięsa;

– prowadzić dokumentację związaną z nadzorem 

weterynaryjnym;



Technik 

organizacja   reklamy 

(rozszerzenie: geografia, język 

angielski)



TECHNIK REKLAMY

 Jeżeli chcesz organizować oraz prowadzić sprzedaż 

produktów i usług reklamowych’

 umieć zorganizować i prowadzić kampanie reklamowe,

 projektować oraz wykonywać środki reklamowe,  z 

pewnością odnajdziesz swoją przyszłość w naszej szkole na 

kierunku technik organizacji reklamy.



Uczeń w trakcie nauki zdobywa wiedzę 

i umiejętności z zakresu:

• tworzenia elementów identyfikacyjnych firm i produktów- znaki 

graficzne

• tworzenia tekstów reklamowych, sloganów, scenariuszy 

reklam

• obsługi programów graficznych

• współpracy z klientami i innymi firmami

• sporządzania budżetu kampanii reklamowej

• pozyskiwania informacji o aktualnych trendach na rynku

• języka obcego stosowanego w marketingu

• kierowania zespołem pracowników

• sporządzania niezbędnej dokumentacji w reklamie

• organizacji sesji fotograficznych

• projektowania reklamy wizualnej

• myślenia marketingowego i jak działać na dzisiejszym rynku 

pracy.



Technik organizacji reklamy może 

podejmować pracę w:
 pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach 

reklamowych jako: 

– agent reklamowy (pracownik działu obsługi klienta)

– pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account

manager)

– pracownik działu kreatywnego

– autor tekstów i sloganów (copywriter)

– projektant grafiki (art designer)

– pracownik działu badań rynkowych

 działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw jako: 

– specjalista do spraw marketingu

– specjalista do spraw reklamy

– specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowania 

opinii



Technik fotografii 

i multimediów



Technik fotografii i multimediów

 To specjalista zajmujący się fotografowaniem         i 

realizacją projektów multimedialnych.

 Zajmuje się optycznym obrazowaniem wszelkiego rodzaju 

obiektów i utrwalaniem ich obrazów metodami chemicznymi 

lub elektronicznymi.

 Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w 

mediach. Wykonuje i publikuje internetowe projekty 

multimedialne. Dobiera i wykorzystuje narzędzia 

informatyczne do realizacji określonych zadań.



Technik programista 

z rozszerzeniem o e-sport 



Technik programista

 Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej 

poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Aby nim zostać, 

potrzeba kwalifikacji i umiejętności.

 Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej 

dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz 

nie przerażają ich przedmioty ścisłe.

 Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca 

m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, 

aplikacji mobilnych, desktopowych i robienia wielu 

innowacyjnych, kreatywnych rzeczy (inteligentne domy itp.).



Technik programista

 Uczniowie, którzy podejmą naukę na tym kierunku zdobędą 

wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji 

zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron 

internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. 

 Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie 

językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także 

znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do 

tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 

5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron 

internetowych).

 Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w 

zawodzie technik programista umożliwi absolwentom takiej 

szkoły kontynuację nauki na wyższych szkołach 

politechnicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na 

rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.



Technik automatyk



Technik automatyk

 Zajmuje się zagadnieniami sterowania procesami 

przemysłowymi, wyeliminowaniem czynnika ludzkiego                   

w procesach produkcyjnych i zastąpienia go urządzeniami, 

maszynami produkcyjnymi.

 Zajmuje się projektowaniem, montażem i uruchamianiem linii 

produkcyjnych, dba o to, by działały prawidłowo

 Znajduje miejsce pracy w różnych gałęziach przemysłu, 

motoryzacyjnym, spożywczym w zakładach                                  

o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym,        

w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, 

serwisu napraw urządzeń i instalacji automatyki



Technik 

lotniskowych 

służb operacyjnych



 To zawód, który daje szerokie możliwości zatrudnienia w 

branży lotniczej na różnych szczeblach. Rozwój ruchu 

lotniczego i budowa nowego portu przyczyni się do 

powstania nowych miejsc pracy dla absolwentów szkoły.

 Uczeń, który ukończy szkołę może znaleźć zatrudnienie w 

portach lotniczych, obsługi lotnisk, ośrodków szkolenia 

lotniczego, zarządzania ciągłością  lotów, pracy przy 

obsłudze CARGO.

Technik lotniskowych służb 

operacyjnych



Technik eksploatacji portów 

i terminali



Technik eksploatacji portów i terminali

 W dobie rozwijających się usług transportowych w Polsce to 

zawód, który będzie potrzebował nowych pracowników

 Daje szerokie możliwości zatrudnienia nie tylko w portach  

lecz także w magazynie, portach załadunkowych i 

rozładunkowych, przeładunku i rozładunku, transportu 

dalekiego i wewnętrznego, obsługi pasażerów i transportu 

pasażerskiego oraz prowadzenie dokumentacji logistycznej



Szkoła Branżowa I stopnia

Klasa wielozawodowa

– kształcenie w 29 zawodach



Zawodowcy na start
 Blacharz

 Blacharz izolacji 

przemysłowych

 Drukarz

 Elektromechanik

 Elektronik

 Elektryk

 Fotograf

 Fryzjer

 Introligator

 Kaletnik

 Kominiarz

 Kowal

 Krawiec

 Kucharz

 Kuśnierz

 Magazynier-logistyk

 Mechanik-operator maszyn 

do produkcji drzewnej

 Mechanik automatyki 

przemysłowej i urządzeń 

precyzyjnych

 Mechatronik

 Obuwnik

 Ogrodnik

 Operator maszyn i 

urządzeń do przetwórstwa 

tworzyw sztucznych

 Operator obrabiarek 

skrawających

 Operator urządzeń 

przemysłu chemicznego

 Optyk mechanik

 Tapicer

 Wędliniarz

 Zegarmistrz

 Złotnik-jubiler
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