
ZASADNICZA SZKOŁA 
ZAWODOWA 

 
  Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z 
przedmiotów ogólnokształcących. Wiedzę z 
zakresu zawodu zdobywają na kursach 
zawodowych organizowanych przez ośrodki 
dokształcania zawodowego. Przez cały okres 
nauki zdobywają doświadczenie w zawodach 
podczas nauki zawodu u wybranego przez 
siebie pracodawcy. Nauka zawodu 
młodocianych pracowników organizowana jest 
przez pracodawcę, który zawarł z nim umowę 
o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z 
tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne 
prawa i objęci są kodeksem pracy. Okres 
nauki wlicza się im do stażu pracy, a za 
praktykę otrzymują wynagrodzenie w 
wysokości od 4 do 6% przeciętnego 
wynagrodzenia ( w zależności od roku 
kształcenia). Po zakończeniu nauki uczniowie 
zdają egzamin zawodowy. 

 Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
uczniowie mogą kontynuować naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym dla dorosłych, kończącym 
się maturą. Uzyskane świadectwo maturalne 
stwarza możliwość ubiegania się o przyjęcie na 
wyższe uczelnie wszystkich kierunków, np.: 
uniwersytety, wyższe uczelnie państwowe oraz 
ich filie. 
 
W tym typie szkoły można zdobyć np. 
następujące zawody:  
fotograf, sprzedawca, lakiernik, kowal, 
ogrodnik, kucharz, posadzkarz, malarz-
tapeciarz, blacharz  
cukiernik, monter instalacji gazowych, 
introligator, monter instalacji i urządzeń 
sanitarnych, tapicer, elektromechanik 
pojazdów samochodowych, elektromechanik, 
drukarz, stolarz, elektryk, monter-elektronik, 
blacharz samochodowy, mechanik pojazdów 
samochodowych, rzeźnik-wędliniarz, złotnik-
jubiler, optyk-mechanik, operator maszyn i 
urządzeń przemysłu spożywczego i inne. 
Nauka trwa 3 lata. 
 

Wymagane dokumenty: 
1. podanie o przyjęcie do szkoły 
2. świadectwo ukończenia 

gimnazjum 
3. zaświadczenie o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego 
4. zaświadczenie lekarskie 

(wystawia lekarz Medycyny 
Pracy) – skierowanie na 
badania wydaje sekretariat 
uczniowski. 

 5. zdjęcia 3 szt. 
 
Sekretariat czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godz. 
8.00 - 15.00 
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TECHNIK ORGANIZACJI 
REKLAMY: 

 
 Pozyskuje klientów do współpracy z 

agencjami reklamowymi i mediami 
 Tworzy produkuje i publikuje 

przekazy reklamowe dla potrzeb różnych 
typów mediów. 

 Rozróżnia podstawowe kategorie 
ekonomiczne w gospodarce rynkowej. 

 Wykorzystuje podstawy psychologii i 
socjologii pracy dla potrzeb 
organizowania reklamy. 

 Opracowuje oferty handlowe z 
zakresu sprzedaży usług reklamowych. 

 Dobiera środki i nośniki reklamy w 
zależności od celów (funkcji) reklamy 
oraz branży towarowej. 

 Posługuje się komputerem jako 
narzędziem pracy, tworzy tekst i slogan 
reklamowy oraz ocenia skuteczność tych 
form. 

 Tworzy podstawy projektu 
graficznego reklamy wizualnej, 
organizuje sesje fotograficzne i filmowe 
na potrzeby reklamowe oraz 
przygotowuje produkcję filmów 
reklamowych. 

 Organizuje sesje fotograficzne i 
filmowe na potrzeby reklamowe oraz 
przygotowuje produkcję filmów 
reklamowych 

 Rezerwuje, kupuje powierzchnię i 
czas reklamowy w różnych typach 
mediów reklamowych 

 Wykorzystuje znajomość języka 
angielskiego do realizacji zadań 
zawodowych, w szczególności przy 
współpracy z klientem zagranicznym oraz 
kooperacji z firmami zagranicznymi. 

 Organizuje działalność informacyjną 
przedsiębiorstwa (public relations): 
konferencje prasowe, konkursy, 
degustacje, pokazy, demonstracje 
próbek towaru 

 
 
 

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 
 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie 
technik technologii drewna jest przygotowany 
do wykonywania następujących zadań 
zawodowych: 
 

 wykonywania wyrobów z drewna 
i tworzyw drzewnych; 

 organizowania i wykonywania prac 
związanych z naprawą, renowacją 
i konserwacją wyrobów stolarskich; 

 programowania oraz obsługi 
obrabiarek i urządzeń stosowanych 
w procesie przetwarzania drewna; 

 sporządzania dokumentacji 
projektowej, konstrukcyjnej 
i technologicznej; 

 organizowania i nadzorowania 
procesów produkcyjnych związanych 
z przetwarzaniem drewna. 

 
    Technik technologii drewna odpowiada za 
prawidłowe przygotowanie, przebieg, 
kierowanie i nadzorowanie procesu 
technologicznego w zakładach przemysłu 
drzewnego. Technik technologii drewna może 
być zatrudniony w zakładach przemysłu 
drzewnego: meblarskiego, tartacznego, 
stolarki budowlanej, produkcji tworzyw 
drzewnych, opakowań, galanterii drzewnej 
oraz w ośrodkach projektowania i marketingu 
wyrobów z drewna, a także w działach 
techniczno - produkcyjnych i 
nieprodukcyjnych, w laboratoriach 
zakładowych oraz branżowych. 
 

 

TECHNIK EKONOMISTA 
 
Absolwent szkoły kształcącej 
w zawodzie technik ekonomista 
powinien być przygotowany do 
wykonywania następujących zadań 
zawodowych: 

 planowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej; 

  obliczania podatków; 
  prowadzenia spraw kadrowo-

płacowych; 
 prowadzenia rachunkowości; 
 wykonywania analiz 

i sporządzania sprawozdań 
z działalności podmiotów 
prowadzących działalność 
gospodarczą. 

 
Osoba, która posiada dyplom technika 
ekonomisty może pracować 
jako np.: 

• urzędnik podatkowy, 
• urzędnik ubezpieczeń społecznych, 
• sekretarz, sekretarka, 
• agent celny, 
• spedytor, 
• pośrednik pracy. 

 

 


