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Wstęp
Gimnazjalistki! Gimnazjaliści!
Dostajecie do rąk kolejne wydanie Informatora o warszawskich szkołach kształcących w zawodzie. Jest to już
dziesiąta, jubileuszowa edycja. Co zmieniło się przez minione dziesięciolecie? Kształcenie w zawodzie stało się bardziej
popularne – obecnie ponad 1/3 absolwentów gimnazjów
wybiera zawodową ścieżkę kształcenia rozumiejąc, że dobry zawód to szansa na atrakcyjną pracę. Powiększyły się
też możliwości wyboru: 45 techników proponuje kształcenie
w 49 zawodach, w tym 16 zupełnie nowych. Aktualna oferta szkół jest naprawdę różnorodna, obejmuje nowe zawody
z wielu obszarów kształcenia:
−− administracyjno-usługowego – technik lotniskowych
służb operacyjnych, technik eksploatacji portów i terminali, technik technologii drewna, technik przemysłu mody;
−− budowlanego – technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej, technik gazownictwa, technik inżynierii sanitarnej;
−− elektryczno-elektronicznego – technik energetyk, technik urządzeń dźwigowych, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej;
−− rolniczo-leśnego – technik weterynarii;
−− mechanicznego – technik optyk;
−− artystycznego – technik realizacji nagrań i nagłośnień.
W ciągu minionej dekady szkolnictwo zawodowe w Polsce przeszło gruntowną reformę:
z systemu oświaty zniknęły licea profilowane, licea i technika uzupełniające. Zawody podzielone są na kwalifikacje. Stołeczne szkoły zawodowe zostały doinwestowane, są nowocześnie
wyposażone. Wiele spośród nich realizuje innowacyjne programy nauczania, wykorzystuje
fundusze unijne, aby organizować płatne staże (także w innych krajach Unii Europejskiej),
umożliwia uzyskiwanie certyfikatów i uprawnień honorowanych w kraju i zagranicą, pozwala pogłębić znajomość języków obcych. Wiele szkół zawodowych korzysta z patronatów firm
z danej branży. Fundują one stypendia i staże dla najlepszych uczniów, zapewniają dostęp
do nowinek technologicznych w danej dziedzinie. Uczniowie szkół zawodowych uczestniczą
w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników naukowych w laboratoriach
Politechniki Warszawskiej, SGGW lub WAT, osiągają sukcesy w olimpiadach i konkursach;
najwybitniejsi otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów. Wybrane zajęcia edukacyjne
z przedmiotów zawodowych są prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin, na co
dzień pracowników przedsiębiorstw, praktyków z rynku pracy.
W bieżącym roku rozpoczyna się kolejna zmiana typów szkół – zasadnicze szkoły zawodowe zostają zastąpione branżowymi szkołami I stopnia. Ci z Was, którzy wybiorą zawód np.
kucharza, cukiernika, fotografa, fryzjera czy mechanika motocyklowego będą się kształcić
w branżowej szkole I stopnia, a po jej ukończeniu będą mieć możliwość kontynuacji nauki
i przygotowania do matury w branżowej szkole II stopnia.
Podobnie jak poprzednie wydania Informatora, książeczka „Technika i branżowe szkoły I stopnia m.st. Warszawy 2017” prezentuje ofertę poszczególnych szkół: zawody, które
możecie zdobyć, warunki kształcenia, miejsca odbywania praktyk, a także perspektywę zatrudnienia po skończeniu szkoły. Chcielibyśmy, aby ta publikacja pomogła Wam w wyborze
szkoły ponadgimnazjalnej. O pomoc i poradę możecie zwrócić się do pedagogów, psychologów i doradców zawodowych w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
nauczycieli pracujących w Warszawskim Systemie Doradztwa Zawodowego. Nie wahajcie
się pytać i prosić o pomoc. Pamiętajcie o tym, by rozważając decyzję o swojej przyszłości
edukacyjnej i zawodowej, mieć świadomość własnych kompetencji, zainteresowań i możliwości, ale także ograniczeń i słabości. Wybierajcie z głową! Powodzenia!
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy – Włodzimierz Paszyński
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I. Informacje ogólne
System Edukacji w Polsce od 01.09.2017 r.
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1. System edukacji w Polsce
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Od 1 września 2017 r. system oświaty w Polsce będzie obejmował następujące
typy szkół: ośmioletnią szkołę podstawową, wygaszane gimnazjum oraz
szkoły ponadgimnazjalne. Od 1 września 2019 r. rozpoczną działalność szkoły
ponadpodstawowe.
Obecnie absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół. Są to:
1) trzyletnia branżowa szkoła I stopnia, umożliwiająca zarówno uzyskanie
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (po zdaniu egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie), jak i dalszą edukację
w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym
wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej
szkole I i II stopnia, lub dalszą edukację w liceum ogólnokształcącym dla
dorosłych (wówczas uczeń zaczyna naukę od klasy drugiej);
2) trzyletnie liceum ogólnokształcące, umożliwiające uzyskanie świadectwa
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego i dalszą edukację w szkole
wyższej lub w szkole policealnej;
3) czteroletnie technikum, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w danym zawodzie), uzyskanie świadectwa dojrzałości (po zdaniu egzaminu
maturalnego) oraz kontynuowanie nauki na uczelni lub podjęcie pracy.
Absolwent szkoły średniej może kontynuować edukację:
1) w szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, której
ukończenie pozwala na uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
Przejście do Spisu treści

zawodowe (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym
zawodzie);
2) w szkole wyższej – w systemie stacjonarnym, zaocznym lub eksternistycznym;
3) na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
Wszystkie szkoły prowadzone przez Miasto Stołeczne Warszawę,
przedstawiane w niniejszym informatorze, są szkołami publicznymi i nie
pobierają opłat za naukę.

2. Europass
Szkoły ponadgimnazjalne przygotowują uczniów do egzaminów
zewnętrznych, które potwierdzają kwalifikacje w danym zawodzie, i do
egzaminów maturalnych, przeprowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne we współpracy ze szkołami. Po pomyślnie zdanych egzaminach
absolwent otrzymuje odpowiedni dyplom.
Oprócz tego absolwent może uzyskać dodatkowe certyfikaty potwierdzające
zdobyte umiejętności w określonej dziedzinie. Certyfikaty te są dodatkowym
atutem zwiększającym szansę młodych ludzi na znalezienie zatrudnienia na
polskim i europejskim rynku pracy. Obecnie najbardziej znany certyfikat
to Europass, który pozwala zaprezentować kwalifikacje, umiejętności
i kompetencje zawodowe w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie.
Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej. Został przyjęty decyzją
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, obowiązuje od dnia 1 stycznia
2005 roku. Obejmuje portfolio pięciu dokumentów funkcjonujących w takiej
samej formie we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Są to
dokumenty, które mogą być wypełnione samodzielnie (Europass – Curriculm
Vitae, Europass – Paszport Językowy) lub przez uprawnione instytucje (Europass
– Mobilność, Europass – Suplement do Dyplomu, Europass – Suplement do
Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe).
Europass – Curriculm Vitae umożliwia przejrzyste zaprezentowanie
umiejętności i kwalifikacji.
Europass – Paszport Językowy pozwala na zaprezentowanie umiejętności
językowych, niezbędnych do nauki i pracy w Europie.
Europass – Mobilność to dokument potwierdzający wiedzę i doświadczenie
zdobyte podczas nauki, szkoleń, praktyk oraz staży zagranicznych realizowanych
w ramach wyjazdów zorganizowanych (tzw. europejskich ścieżek kształcenia).
Europass – Suplement do Dyplomu otrzymuje absolwent studiów wyższych
wraz z dyplomem ukończenia studiów.
Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje
Zawodowe może otrzymać każdy absolwent ponadgimnazjalnej szkoły
zawodowej, który zdał egzaminy zewnętrzne potwierdzające kwalifikacje
w danym zawodzie. Zawiera szczegółowy opis umiejętności i kompetencji
oraz listę zawodów, które posiadacz dyplomu może wykonywać na podstawie
posiadanych uprawnień. Suplement jest ściśle powiązany z zawodem, każdemu
absolwentowi umożliwia lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności
zawodowych, dzięki czemu zwiększają się jego szanse na rynku pracy w Polsce
i w Europie.
Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe jest
wydawany bezpłatnie w języku polskim. Na życzenie absolwenta okręgowa
komisja egzaminacyjna wydaje także wersję w języku angielskim.
Przejście do Spisu treści
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3. Ogólne zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
1) Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadgimazjalnych m.st. Warszawy
dokonywane jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania
rekrutacji.
2) W szkole pierwszego wyboru kandydaci składają: wniosek o przyjęcie,
kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku
nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem.
3) Osoby, których nazwiska znalazły się na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole. W tym
celu składają oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Ze szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe kandydaci otrzymują skierowanie na badanie
do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
4) Listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę
uczęszczania do wybranej placówki, są ogłaszane przez szkolne komisje
rekrutacyjne. Ogłaszają one także listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
Nazwiska umieszczane są w kolejności alfabetycznej. Listy kandydatów
zawierają również informację o najmniejszej liczbie punktów uprawniającej
do przyjęcia do danej szkoły.
5) Kandydaci nieprzyjęci do wybranych przez siebie szkół składają dokumenty
do placówek prowadzących rekrutację uzupełniającą.
6) W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej
o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające:
a. oceny z języka polskiego, matematyki i dwojga wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
b. osiągnięcia ucznia:
▶▶ ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;
▶▶ szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum;
c. liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego;
d. liczbę punktów ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (jeśli taki
sprawdzian został przeprowadzony w szkole lub szkołach wybranych
przez kandydata).
Szczegółowe zasady rekrutacji do szkół podane będą na stronach
internetowych poszczególnych szkół.
Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji są na bieżąco publikowane na
stronie internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy – www.edukacja.warszawa.pl

4. Badania lekarskie
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Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w szkołach
prowadzących kształcenie zawodowe muszą złożyć także zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym
zawodzie. Badania lekarskie można wykonać bezpłatnie w wybranych
przychodniach medycyny pracy. Wykaz przychodni zostanie podany na
stronie internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy www.edukacja.warszawa.pl
i na stronach internetowych poszczególnych szkół zawodowych.
Przejście do Spisu treści

II. Olimpijczycy z warszawskich
szkół zawodowych
Wybór szkoły technicznej, podobnie jak liceum ogólnokształcącego, otwiera
możliwości udziału w olimpiadach i konkursach, w których tytuł laureata jest
gwarancją przyjęcia na wybrany kierunek studiów. W roku szkolnym 2015/2016
taki tytuł uzyskali uczniowie pięciu warszawskich techników.
1. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie, ul. Poznańska 6/8.
Mariola Gałązka – absolwentka klasy o specjalności
„technik żywienia i usług gastronomicznych”. W historii Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego nr 1 jest
jedyną laureatką dwóch olimpiad – olimpiady wiedzy
o żywności i żywieniu oraz olimpiady wiedzy i umiejętności rolniczych. W nagrodę uczennica otrzymała
m.in. indeksy na uczelnie wyższe. Za wybitne osiągnięcia naukowe Mariola Gałązka otrzymała Stypendium
Ministra Edukacji Narodowej oraz Stypendium Prezydenta m.st. Warszawy. Po zdaniu matury podjęła studia
w Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie.
Jan Kałuski – uczeń
klasy IV o specjalności
„technik żywienia i usług
gastronomicznych”. Wyróżnia się pilnością, systematycznością i odpowiedzialnością, co przekłada się na dobre oceny, zwłaszcza z przedmiotów zawodowych. Aktywnie uczestniczy
w projektach, dzięki którym poszerza swoje
umiejętności i wiedzę. Rok 2016 przyniósł Jankowi największe sukcesy – został on laureatem
olimpiady wiedzy i umiejętności rolniczych,
a za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymał
Stypendium Prezydenta
m.st. Warszawy. W tym
samym roku otrzymał
stypendium w ramach projektu unijnego „Mazowsze –
stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Aktywnie
działa w samorządzie klasowym, bierze udział w szkolnych konkursach i imprezach.
Tomasz Dziewięcki – uczeń klasy hotelarskiej, finalista olimpiady wiedzy hotelarskiej (w nagrodę otrzymał możliwość kontynuowania nauki w Wyższej Szkole
Turystyki i Języków Obcych w Warszawie). Jego pasją
jest barmaństwo. Tomek ukończył profesjonalny kurs
dla barmanów i pracuje w hotelu Bristol. Jest uczniem
ambitnym i zaangażowanym, o bardzo wysokiej kulturze
osobistej.
Przejście do Spisu treści
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2. Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie im. Marii Bratkowskiej w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie,
ul. Kazimierzowska 60.
Karolina Banaś – uczennica klasy IV o specjalności
„technik technologii odzieży”. W roku szkolnym 2015/2016
została laureatką III Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży (zajęła 3.
miejsce). Otrzymała Stypendium Prezydenta m.st. Warszawy oraz stypendium w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym
2016/17.
Karolina chętnie bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach językowych, a także w konkursach branżowych, np. w VI Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszego
Kreatora Mody o „Bursztynową Igłę” (o temacie przewodnim „Raz na ludowo”). Udziela się aktywnie jako wolontariuszka w programie „Akademia Przyszłości”. Jest osobą sumienną, pracowitą i koleżeńską.
Interesuje się modą i teatrem. W przyszłości planuje studiować scenografię.
Patrycja Wojdyna – uczennica klasy IV o specjalności „technik technologii
odzieży”. W roku szkolnym 2015/2016 została laureatką III Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży (zajęła 5. miejsce). Otrzymała Stypendium Prezydenta m.st. Warszawy oraz stypendium w ramach projektu „Mazowsze – stypendia
dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym
2016/2017.
Patrycja chętnie bierze udział w konkursach
i wydarzeniach związanych z branżą odzieżową.
Uczestniczyła w IV Ogólnopolskim Konkursie dla
Pasjonatów Mody „Young Fashion Day” w Kielcach
(zdobyła wyróżnienie) oraz w III Ogólnopolskim
Konkursie Kreowania Ubioru pt. „Kobieta – najpiękniejszy kwiat” (zdobyła wyróżnienie). Jest osobą bardzo skromną, pracowitą i koleżeńską. Interesuje się projektowaniem ubiorów.
W przyszłości planuje stworzyć własną markę modową.
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3. Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych w Warszawie, ul. Przyrynek 9. Uczniowie tego technikum rokrocznie odnoszą sukcesy
w olimpiadzie wiedzy i umiejętności budowlanych.
W XXIX Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (w zawodach
centralnych, które odbyły się w Ostrzeszowie 15 kwietnia 2016 r.) uczniowie
TAB-u zajęli zespołowo 4. miejsce spośród 45 szkół z całej Polski.
Iryna Batyiovska – uczennica klasy II, laureatka XXIX OWiUB (zajęła 11. miejsce), mieszkanka Warszawy. Wszechstronnie uzdolniona,
interesuje się literaturą (głównie fantastyczną), filmem i sztuką, lubi
dalekie podróże. Czynnie uprawia bieganie.
W przyszłości zamierza studiować na Politechnice Warszawskiej,
a obecnie pilnie przygotowuje się do uczestnictwa w jubileuszowej XXX
Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.
Przejście do Spisu treści

Patryk Czaplicki – laureat
tegorocznej XXIX OWiUB (zajął 6. miejsce), finalista ubiegłorocznej XXVIII OWiUB (zajął
34. miejsce). Tegoroczny absolwent szkoły, obecnie student
pierwszego roku na Wydziale
Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
Interesuje się lotnictwem, wykonuje modele
samolotów i uczestniczy w pokazach lotniczych. Jest także akwarystą. Lubi podróżować
po Polsce, zwłaszcza po górach. Jest bardzo
koleżeński, sumienny i wytrwały w dążeniu
Od lewej: Iryna Batyiovska, Patryk Czaplicki,
do celu. Po studiach zamierza kontynuować
Adrian Leszczyński
tradycje rodzinne i otworzyć prywatną firmę
budowlaną.
Adrian Leszczyński – laureat tegorocznej XXIX OWiUB (zajął 19. miejsce), uczeń klasy III. Interesuje się piłką nożną – nie
tylko teoretycznie, lecz także praktycznie – pilnie trenuje w zespole piłkarskim. W przyszłości chciałby studiować budownictwo na Politechnice Warszawskiej. Obecnie przygotowuje się
do matury i do jubileuszowej XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.
4. Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, ul. Wiśniowa 56.
Daniel Sawka – laureat XXXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej 2016, stypendysta Prezesa
Rady Ministrów. Obecnie studiuje na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii
Technicznej, gdzie kontynuuje naukę z zakresu technologii informacyjnych. Koncentruje
się na rozwoju oprogramowania webowego,
co – tak jak i modelarstwo kolejowe – uznaje
za swoiste hobby.
Filip Adamaszek – laureat XXXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej 2016, uczeń technikum mechatronicznego. Pasjonuje się elektroniką, programowaniem sterowników PLC oraz modelowaniem 3D. Obecnie studiuje na Wydziale
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Wojciech Bartnik – finalista XXXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej 2016, stypendysta firmy Mawilux w roku szkolnym 2014/2015. Pasjonuje
się innowacyjnymi rozwiązaniami i nowoczesnymi technologiami.
Przejście do Spisu treści
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Patryk Świerlikowski – uczeń klasy II technikum informatycznego. Laureat II Olimpiady Wiedzy o Mediach, organizowanej przez Instytut Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Jest też
laureatem konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego”. Uzdolniony humanistycznie, chętnie
gra na pianinie. Prowadzi program autorski w radiu
Kampus, zaprojektował kilka logotypów dla m. st.
Warszawy. Brał udział w projekcie: „Wrota Historii
Ojczystej”. Ma indywidualny tok nauki języka polskiego. Jest stypendystą Prezydenta m.st. Warszawy.
Marcin Orecki – laureat w międzynarodowym konkursie ECDL.
Od najmłodszych lat pasjonuje się informatyką i matematyką. Jest także zapalonym siatkarzem i wielbicielem kolarstwa
amatorskiego. Pozaszkolne zainteresowania
Marcina to: modelarstwo RC, drony, aerofotografia oraz kinematografia.
Bartosz Kurzec – zdobywca złotego medalu oraz
nagrody specjalnej od Malaysian Research & Innovation Society, którą otrzymał za wynalazek MEDICOPTER podczas X Warszawskiej Międzynarodowej Wystawy Wynalazków „IWIS 2016”. Laureat
IX edycji konkursu o tytuł „Młodego Innowatora”
2015/2016. Pasjonat w zakresie bezpieczeństwa sieci komputerowych i nowoczesnych technologii. Dla
Bartosza nic nie jest trudne – wymaga
tylko trochę czasu i dobrych chęci.
Patryk Lindenau – zdobywca srebrnego medalu, który
otrzymał za wynalazek AIR HOODIE podczas X Warszawskiej Międzynarodowej Wystawy „IWIS 2016”. Charyzmatyczny
ekstrawertyk. Uwielbia poznawać nowych ludzi i nienawidzi
bezczynności. Wykorzystuje wszelkie możliwości rozwoju i realnie spogląda na pojawiające się problemy. Nie stygmatyzuje
nowo poznanych osób i stara się być
jak najbardziej bezinteresowny.
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Łukasz Wiśniewski – zdobywca srebrnego medalu, który otrzymał za wynalazek AIR HOODIE
podczas X Warszawskiej Międzynarodowej Wystawy „IWIS 2016”. Sam mówi o sobie: „Posiadam
nadmierne pokłady energii, które wykorzystuję, robiąc coś dla siebie lub innych. Nigdy nie podchodzę
sceptycznie do nowych rzeczy, a kiedy już coś mnie
zainteresuje, niełatwo jest mi się poddać, nawet gdy
nie mogę się w tym odnaleźć”.
Przejście do Spisu treści

5. Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe im. prof. dr. Stanisława
Kluźniaka w Warszawie, ul. Szanajcy 5.
W XXIX Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geologicznej „Od wiercenia do
wieżowca. Geologia w budownictwie”, który odbył się w Warszawie, uczniowie
Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego zajęli zespołowo 1. miejsce
w Polsce.
Patryk Sowiński
– absolwent, obecnie
student Uniwersytetu Warszawskiego
na kierunku geologia stosowana. Zajął
1. miejsce indywidualnie w finale XXIX
O gól nop ol s k ie go
Konkursu Wiedzy
Geologicznej „Od
wiercenia do wieżowca.
Geologia
Od lewej: Michał Dzięcioł, Jolanta Jaworska, Patryk Sowiński
w budownictwie”.
Od dziecka interesuje
się muzyką oraz naukami o Ziemi. Aktywny muzyk w Radzymińskiej Orkiestrze Dętej, z którą koncertuje w całej Polsce i Europie.
Jolanta Jaworska – absolwentka, obecnie studentka I roku studiów na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Geologii. Zajęła 2. miejsce indywidualnie w konkursie wiedzy geologicznej. Jolanta interesuje się muzyką instrumentalną, podróżami oraz starym, dobrym kinem. Gra na flecie w Radzymińskiej
Orkiestrze Dętej.
Michał Dzięcioł – dwukrotny laureat finału ogólnopolskiego konkursu wiedzy geologicznej (w 2014 i 2016 roku). Jest osobą pracowitą, sumienną i zawsze
osiąga postawione sobie cele. Po zakończeniu szkoły kontynuuje naukę na
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na kierunku górnictwo i geologia.
Michał Miazio – laureat konkursu wiedzy geologicznej (zajął 3. miejsce indywidualnie). Michał jest bardzo uzdolniony, dzięki czemu po raz drugi bierze
udział w projekcie unijnym „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. W tym roku
pracuje nad wizualizacją 3D otworów
studziennych zupełnych i niezupełnych
o zwierciadle napiętym i swobodnym.
Michał interesuje się
fantastyką oraz nowymi technologiami druku 3D. Jego
hobby to sklejanie
i malowanie figurek
w skali 1:28. Obecnie
Od lewej: Michał Dzięcioł, Małgorzata Wrzesińska
(nauczycielka), Jolanta Jaworska, Patryk Sowiński
jest uczniem k
lasy
Przejście do Spisu treści
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maturalnej, a w przyszłości
chciałby prowadzić badania
geologiczne na biegunie południowym.
Patryk Adamczyk – jest
tegorocznym laureatem konkursu wiedzy geologicznej
oraz laureatem XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej „Historia
zaklęta w skałach”, który odbył się w 2015 roku. Obecnie
jest uczniem klasy maturalnej. Bardzo zdolny i ambitny,
planuje kontynuować naukę
na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Od lewej: Michał Miazio, Patryk Adamczyk, Kacper Kostrzewski
Interesuje się podróżami.
Kacper Kostrzewski – laureat konkursu wiedzy geologicznej. Obecnie
uczęszcza do klasy II o specjalności „technik geolog”. Interesuję się literaturą
fantasy, ichtiologią, terrarystyką, akwarystyką, a także geologią. Jego hobby
to zbieranie skamieniałości oraz hodowla słodkowodnych ryb, płazów i bezkręgowców. Zamierza studiować geologię poszukiwawczą, a następnie paleontologię. W tym roku bierze udział w projekcie „Mazowsze – stypendia dla
uczniów szkół zawodowych”, w ramach którego będzie pisał pracę na temat
wielkiej kambryjskiej eksplozji życia.
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Od lewej: Kacper Kostrzewski, Michał Miazio, Patryk Adamczyk, Jolanta Jaworska,
Patryk Sowiński, Michał Dzięcioł

Przejście do Spisu treści

III. Szkoły zawodowe
dla młodzieży
1. Zawody branży gastronomicznej,
hotelarskiej i turystycznej

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
– technik hotelarstwa
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– kelner
– kucharz
– cukiernik

Nasze sukcesy:
▶▶ W 2016 roku tytuł „Złotej Szkoły” w rankingu czasopisma „Perspektywy”
– 1. miejsce w Warszawie wśród techników o profilu gastronomiczno- hotelarskim i 4. miejsce w grupie wszystkich techników warszawskich.
▶▶ W 2016 roku tytuł „Szkoły Sukcesu” z okazji 25-lecia samorządowej edukacji
w Warszawie.
▶▶ Bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.
▶▶ Nasi uczniowie są laureatami i finalistami olimpiad: w 2015 roku zdobyli
tytuł laureata w XXXIX Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz
w XIX Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności; w 2016 r. otrzymali dwa
tytuły laureata w IL Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (bloki
tematyczne „Gastronomia” i „Technologia żywności”) oraz tytuł finalisty
w VIII Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej.
▶▶ Pierwsze miejsce w konkursie międzynarodowym „Merci Chef Awards 2015”.
▶▶ Srebrny i brązowy medal na XXVI Międzynarodowej Olimpiadzie Kulinarnej w Erfurcie 2016 r. – nasi uczniowie byli członkami kadry narodowej
Polski kucharzy juniorów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni
i Cukierni.
▶▶ 1. miejsce w Pucharze Polski Szkół Gastronomicznych – „Uczeń na medal”
w 2016 r.
▶▶ 1. miejsce w V Mistrzostwach Polski Hydrosommelierów, tytuł Hydrosommeliera Roku 2016.
▶▶ 2. i 3. miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Kuchni Włoskiej „Menu Italia
2016”.
▶▶ Medalowe miejsca w konkursach ogólnopolskich: Grand Prix w konkursie
„Kuchnia Polska na Mazowszu 2015”, Grand Prix i nagroda główna w konkursie „Kuchnia Polska w Tradycji Świąt Bożego Narodzenia 2015”, medal
Przejście do Spisu treści
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w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Kawy dla Szkół Gastronomicznych 2016 r., 1. miejsce i Grand
Prix w VIII Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym „Kuchnia Polska Wczoraj i Dziś” 2016 r.
▶▶ Certyfikaty, wyróżnienia i dyplomy, m.in.: „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”, „Wars i Sawa”,
„Szkoła bez przemocy”, „Szkoła
Odkrywców Talentów”, „Szkoła
z pomysłem na kulturę”, „Lider
edukacji zawodowej”, „Varsavianistyczna szkoła”.
Nasza kadra na XXVI Międzynarodowej Olimpiadzie
▶▶ Stypendia edukacyjne dla
Kulinarnej w Erfurcie 2016 r.
uczniów: Stypendium Prezydenta m.st. Warszawy, Stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendia im.
Jana Pawła II, stypendia dla uzdolnionych przyznawane w ramach projektów
unijnych oraz stypendia zawodowe.
Kim są nasi absolwenci?
Absolwenci naszej szkoły są specjalistami w różnych dziedzinach hotelarstwa i gastronomii, często pełnią funkcję dyrektorów i menadżerów. Spośród
naszych absolwentów najbardziej znani i rozpoznawalni są: Karol Okrasa –
szef kuchni w Restauracji Platter, autor telewizyjnych programów gastronomicznych; Jarosław Uściński – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów
Kuchni i Cukierni; Paweł Oszczyk – Szef Roku Gault&Millau 2016. Bardzo
znani są również: Stefan, Mateusz, Łukasz i Konrad Birkowie, Artur Grajber,
Grzegorz Kazubski, Jerzy Pasikowski, Mirosław Reszczyk, Dariusz Zahorański i in. Nasi absolwenci pracują w znanych restauracjach w Warszawie oraz
w 5-gwiazdkowych hotelach. Inspirują uczniów, wspierają ich swoim doświadczeniem w trakcie przygotowań do konkursów i olimpiad, a także wdrażają
ich do pracy na różnych stanowiskach.
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Z kim współpracujemy?
Szkoła zawarła porozumienia
o współpracy w zakresie kształcenia w zawodach branży gastronomicznej i hotelarskiej:
▶▶ ze Spółką „ORBIS S.A.” Oddział
Hotel „Novotel” – patronatem objęci są uczniowie klas o specjalności „technik hotelarstwa”;
▶▶ z holdingiem Transgourmet,
właścicielem firmy Selgros – patronatem objęci są uczniowie klas
o specjalnościach „technik żywienia i usług gastronomicznych”
oraz „cukiernik”;
Sala hotelarska z jednostką mieszkalną ▶▶ z hotelem Marriott, który objął
Przejście do Spisu treści

patronatem uczniów klas o specjalności „kelner”;
▶▶ z hotelem Hilton, który objął patronatem uczniów klas o specjalności
„kucharz”.
Współpraca będzie polegała na doskonaleniu zawodowym uczniów i nauczycieli oraz na wzbogacaniu bazy
dydaktycznej w szkole.
Ponadto współpracujemy:
▶▶ z Europejskim Stowarzyszeniem
Szkół Hotelarsko-Turystycznych
(AEHT), co umożliwia uczniom
udział w konkursach międzynarodowych;
▶▶ z Włoskim Instytutem Kulinarnym
dla Obcokrajowców;
▶▶ z uczelniami: Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Wyższą Restauracja szkolna
Szkołą Gastronomii i Hotelarstwa
w Poznaniu oraz Politechniką Warszawską;
▶▶ z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni – w naszej
szkole znajduje się siedziba tego stowarzyszenia;
▶▶ ze stowarzyszeniami barmanów, kucharzy i kelnerów;
▶▶ z Grupą Dora Metal, z którą co roku organizujemy ogólnopolski konkurs
dla szkół gastronomicznych „Kuchnia Polska w Tradycji Świąt Bożego Narodzenia”.
Jak wyglądają nasze pracownie?
Baza szkoły obejmuje nowocześnie wyposażone:
▶▶ pracownie technologiczne, sale do obsługi konsumenta, pracownie hotelarskie z jednostką mieszkalną, salę ekspedycji śniadań i studio kulinarne;
▶▶ pracownie do nauczania przedmiotów ogólnokształcących, pracownie komputerowe i sale do nauki języków obcych;
▶▶ warsztat szkolny, w którym zatrudnieni są specjaliści – szefowie kuchni z renomowanych restauracji i hoteli;
▶▶ restaurację szkolną, ogólnie dostępną dla mieszkańców Warszawy;
▶▶ bibliotekę z bogatym księgozbiorem i Multimedialne Centrum Informacji;
▶▶ nowo wybudowane boisko, sale gimnastyczne, siłownię, salę do aerobiku.
Jak możesz z nami rozwinąć swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas udziału w:
▶▶ zajęciach kół zawodowych (cukierniczych, kulinarnych, barmańskich
i baristycznych), prowadzonych przez nauczycieli oraz kucharzy, cukierników i barmanów;
▶▶ zajęciach kół zainteresowań: artystycznych, sportowych i przedmiotowych;
▶▶ projektach edukacyjnych realizowanych w szkole i finansowanych z funduszy
europejskich, np. „Trening czyni mistrza – praktyki zagraniczne szansą na
lepszy start w dorosłe życie”;
▶▶ praktykach i szkoleniach o charakterze zawodowym (również z
 agranicznych);
Przejście do Spisu treści
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▶▶ konkursach wewnątrzszkolnych

i projektach w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych;
▶▶ organizowaniu przyjęć i imprez
okolicznościowych z udziałem
ważnych gości, m.in. w Teatrze
WARSawy, Centrum Nauki Kopernik i British Council;
▶▶ zajęciach z przedmiotów zawodowych, które przedstawiciele
hoteli prowadzą w języku obcym
branżowym;
▶▶ Dniach

Sala barmańska połączona z salą do ekspozycji śniadań

Przedsiębiorczości,
w trakcie których mają możliwość zapoznania się z pracą hotelu, zanim rozpoczną praktyki
zawodowe.

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Szkoła umożliwia uczniom odbycie praktyk w najbardziej znanych hotelach
w Warszawie: Westin, Sheraton, Hilton, Marriott, Le Regina, Novotel, Bristol,
Courtyard, Intercontinental, Polonia, Mercure, Radisson Blu, Regent, Radisson
Blu Sobieski, a także w najlepszych restauracjach: Amaro, N 31, Nolita, Brasserie Warszawska, Butchery & Wine, Café Zamek, Moonsfera, Amber Room,
Belvedere, Plater, Villa Foksal, Naturel, w znanej warszawskiej cukierni Blikle
oraz w centrach szkoleniowych Makro i Nestle.
Istnieje także możliwość odbycia staży zagranicznych w Akademii Kulinarnej we Włoszech oraz praktyk zawodowych w Bad Freienwalde w Niemczech
(połączonych z nauką języka niemieckiego).
Spotkania informacyjne: 21 marca 2017 r. – godz. 16.30
				
27 maja 2017 r. – godz.10.00

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik hotelarstwa
▶▶ technik obsługi turystycznej
▶▶ technik żywienia i usług gastronomicznych
▶▶ kucharz
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Nasze sukcesy:
▶▶ Nasza szkoła w 1993 roku jako pierwsza z polskich szkół wstąpiła do prestiżowej organizacji AEHT – Stowarzyszenia Europejskich Szkół Hotelarskich
i Turystycznych z siedzibą w Luksemburgu. Skupia ono 400 szkół o profilu
Przejście do Spisu treści

hotelarsko-turystycznym z 38 krajów
Europy. Jesteśmy reprezentantem krajowym AEHT 10 polskich szkół, a od
2003 roku dyrektor naszej szkoły pełni
funkcję wiceprzewodniczącej tego stowarzyszenia.
▶▶ Uczniowie szkoły biorą udział i odnoszą
sukcesy w krajowych i zagranicznych
konkursach branżowych, olimpiadach
tematycznych (olimpiada wiedzy hotelarskiej, olimpiada wiedzy o turystyce).
Wybrane osiągnięcia naszej młodzieży:
w 2015 r. – 1. miejsce w konkursie ho- „Mazowiecka Spartakiada Kulinarna”,
telarskim „Warszawa – Moje Miasto” wrzesień 2016 r.
w ramach V Międzyszkolnych Dni Turystyki; 4. miejsce w konkursie baristycznym i reprezentowanie Polski w europejskim konkursie baristycznym;
w 2016 r. – 1. miejsce w warszawskim konkursie „Zostań mistrzem hotelarstwa”; 1. miejsce w mazowieckiej spartakiadzie kulinarnej.
▶▶ Czołowe miejsca wśród szkół zawodowych w Polsce w rankingu zdawalności
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik organizacji usług gastronomicznych, technik hotelarstwa.
▶▶ Bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2015/2016.
▶▶ Honorowa odznaka „Zasłużony dla Turystyki”.
Kim są nasi absolwenci?
W naszej szkole kształciło się wielu sławnych przedstawicieli branży gastronomicznej. Ich opinie o szkole to m.in.:
Kurt Scheller: „ZSHTG przy ul. Krasnołęckiej to szansa na naukę przyszłościowego, dobrze płatnego zawodu. Wykwalifikowana kadra p
 edagogiczna
zapewnia zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Osobiście jestem bardzo zadowolony ze współpracy ze szkołą przy ul. Krasnołęckiej ze względu na
profesjonalizm kadry”.
Maria Chludzińska – Human Resources & Training Manager Warsaw
Marriott Hotel: „(…) Mam nadzieję, że w przyszłości absolwenci szkoły wrócą
do hotelu Marriott w Warszawie jako wykwalifikowana i dobrze przygotowana
kadra, która zasili szeregi naszych pracowników”.
Opinie naszych absolwentów:
„Na Krasnołęckiej panuje superatmosfera. Ta szkoła ma po prostu swój wyjątkowy klimat”. Radosław Ochociński
– absolwent
„Technikum na Krasnołęckiej to przede wszystkim wspaniałe przygotowanie do
zawodu. Praktyki w najlepszych biurach
turystycznych. Wysoki poziom kształcenia
języków obcych. Nauczyciele są wymagający, ale przy tym profesjonalni; odrobina
zaangażowania z waszej strony i matura „Mazowiecka Spartakiada Kulinarna”,
wrzesień 2016 r.
zdana”. Kuba Golański – absolwent
Przejście do Spisu treści
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Konkurs Coupe Georges Baptiste, 08–12.04.2015 r., Paryż

„Jako absolwentka uważam, że ta szkoła to idealny wybór na naukę zawodu.
Nauczyciele stawiają wysoko poprzeczkę. Dbają o naszą przyszłość”.
Milena Świeczka – absolwentka
Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę z takimi instytucjami, jak:
▶▶ Stowarzyszenie Organizatorów Incetive Travel (SOIT);
▶▶ Stowarzyszenie Europejskich Szkół Hotelarskich i Turystycznych (AEHT);
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK);
▶▶ Polska Organizacja Turystyczna (POT);
▶▶ Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
Jak wyglądają nasze pracownie?
Dysponujemy pracowniami technologicznymi, obsługi konsumenta, komputerowymi, turystyczną i hotelarską. Ich wyposażenie umożliwia młodzieży
kształcenie się w wybranym przez siebie zawodzie.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach krajowych i zagranicznych
oraz biorą udział w projektach unijnych, dzięki czemu poszerzają wiedzę
i umiejętności zawodowe. Realizujemy m.in. następujące projekty:
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Projekt unijny Erasmus+ „Smakując Andaluzję”, czerwiec – lipiec 2016 r.
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▶▶ „Smakując Andaluzję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje za-

wodowe” Erasmus+;
w ramach polsko-niemieckich spotkań młodzieży – Fundacja
„Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

▶▶ warsztaty

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
▶▶ Zawód technik hotelarstwa
hotele: Bristol, Hilton, Radisson Blu Centrum, Marriott Centrum, Regent,
Airport Hotel Okęcie, Mamaison Hotel Le Regina, Courtyard by Marriott.
▶▶ Zawód technik obsługi turystycznej
biura podróży: Neckermann Polska, TUI, Air Club, Discovery Incentives,
Almatur, Warszawskie Centrum Informacji Turystycznej.
▶▶ Zawody: technik żywienia i usług gastronomicznych i kucharz
restauracje: Café Zamek, Belvedere, Nolita, Restauracja Mielżyński
Spotkanie informacyjne: 26 kwietnia 2017 r. – godz. 15.30–17.30

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik żywienia i usług gastronomicznych
▶▶ technik hotelarstwa
▶▶ kucharz
▶▶ cukiernik

 piekarz

Nasze sukcesy:
▶▶ Wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych powyżej średniej krajowej
i województwa mazowieckiego.
▶▶ Certyfikaty: „Wars i Sawa”, „Szkoła Odkrywców Talentów”.
▶▶ Pierwsza nagroda na V Warszawskiej Giełdzie Programów Edukacji Kulturalnej w 2014 r.
▶▶ Nasza szkoła jest głównym współorganizatorem ogólnopolskiego konkursu
dla młodych barmanów „Monin Cup Junior”. Ponadto organizuje ogólnopolską konferencję dla nauczycieli „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy”, dzielnicowy konkurs z języka angielskiego oraz turniej na
najlepszego ucznia w zawodzie cukiernika.
▶▶ Uczniowie naszej szkoły w 2004 roku po raz pierwszy wystąpili jako drużyna juniorów w olimpiadzie kulinarnej w Erfurcie, a następnie – w kulinarnym pucharze świata w Luksemburgu. Od tego czasu odnoszą sukcesy
w prestiżowych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, zajmują
w nich czołowe miejsca, zdobywają liczne wyróżnienia oraz nagrody. Mogą
się pochwalić osiągnięciami w takich konkursach, jak np.: ogólnopolski konkurs „Młody Kreator Sztuki Kulinarnej”, „Mistrzostwa Młodych Kucharzy”,
„Kuchnia Polska Wczoraj i Dziś”, „Zielona Budka Master Challenge”, „Kuchnia Polska w Tradycji Świąt Bożego Narodzenia”, „Les Chefs en Or 2016”,
Przejście do Spisu treści

23

wojewódzki konkurs „Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik
i Piekarz”, warszawski konkurs szkół hotelarskich „Hotelowy As”.
▶▶ Młodzież ZSGH bierze aktywny udział w konkursach polonistycznych, recytatorskich, literackich, poezji śpiewanej, fotograficznych, historycznych,
matematycznych, językowych oraz sportowych. Osiąga w nich liczne sukcesy.
Kim są nasi absolwenci?
Absolwenci naszej szkoły pracują jako kucharze, barmani, kelnerzy, menadżerowie i szefowie kuchni (profesjonalista sztuki kulinarnej Andrzej Bryk),
renomowanych restauracji (Dom Polski, Superiore, Brasserie Warszawska,
hotel Hilton i inne), cukiernicy (mistrzyni sztuki cukierniczej Bożena Sikoń)
– zarówno w kraju, jak i za granicą. Niektórzy założyli własne akademie kulinarne (Robert Harna), restauracje czy zakłady cukiernicze (Czesław Dojutrek)
i piekarnie (Andrzej Kowalski).
Wielu kontynuuje naukę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Akademii Medycznej oraz innych uczelniach. Nasi absolwenci są również pracownikami naukowymi, dyrektorami szkół, a także pracownikami naszej szkoły.
Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę z:
▶▶ wyższymi uczelniami: Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Szkołą Wyższą Turystyki i Języków Obcych w Warszawie; wspólnie realizowaliśmy projekty hotelarskie i gastronomiczne w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, prowadziliśmy też wykłady oraz szkolenia dla uczniów i nauczycieli;
▶▶ firmami, m.in.: Knorr, Kamis S.A., Janex, Norge, Jaspol, Ogólnopolskim
Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni, warszawskimi hotelami i restauracjami, mleczarniami z Siedlec, Grodziska Mazowieckiego, Radzynia
Podlaskiego; dzięki tym firmom możliwa jest realizacja konkursów, warsztatów, szkoleń i projektów, które pozwalają na poszerzenie i uatrakcyjnienie
oferty edukacyjnej naszej szkoły;
▶▶ osobowościami ze świata nauki, wiedzy i sztuki kulinarnej, a podczas realizacji projektów – z pracownikami naukowymi wyższych uczelni oraz z prof.
Stanisławem Bergerem (patronem naszej szkoły);
▶▶ Towarzystwem Przyjaciół Warszawy – razem angażujemy się w edukację
varsavianistyczną (szkolny projekt „VARSaviana”);
▶▶ Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i ze Stowarzyszeniem Muzułmańskim „Al Islam” – w ramach projektu szkolnego pt. „Wielokulturowość na
Majdańskiej”.
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Jak wyglądają nasze pracownie?
Nasze pracownie i sale dydaktyczne wyposażone są w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne. Dysponujemy dwiema pracowniami informatycznymi, trzema pracowniami gastronomicznymi, pracownią obsługi konsumenta i hotelarską, wyposażonymi w sprzęt gastronomiczny i hotelarski.
Dzięki profesjonalnemu oprogramowaniu (programy m.in. do nauki języka
angielskiego, obsługi gości hotelowych) lekcje prowadzone są w nowoczesny
i ciekawy sposób.
Jak możesz z nami rozwinąć swoje pasje?
W naszej szkole możesz:
▶▶ uczestniczyć w różnych projektach:
−− współfinansowanych przez Unię Europejską, dających możliwość podniesienia kompetencji zawodowych i uzyskania certyfikatów;
−− w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, np.: „Globtrotter w krajach UE, czyli o obsłudze zagranicznych turystów słów kilka”, „Otyłość,
czyli bomba zegarowa”, „Kuchnia warszawska – dziedzictwo niezapomniane”, ”Meandry hotelarstwa, czyli trudna sztuka obsługi gości”, które
doskonalą praktyczne umiejętności kulinarne, poszerzają wiedzę z różnych dziedzin oraz kształcą kompetencje społeczne;
−− promujących zdrowy styl życia, np. „Dzień dobrego jedzenia”, „WF z klasą”
„Światowy dzień rzucenia papierosów”, „ARS – czyli jak dbać o miłość”,
„Wiem, co jem”, „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom…”.
▶▶ uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych z różnych przedmiotów i dyscyplin
sportowych:
−− koło żywieniowe przygotowujące uczniów do olimpiady wiedzy
i umiejętności rolniczych oraz olimpiady wiedzy o żywieniu i żywności
(laureaci tych olimpiad otrzymują indeksy na wybrane uczelnie);
−− koło twórczości dziennikarskiej; w trakcie tych zajęć uczniowie redagują
gazetkę szkolną „Majdanka”, podejmują próby własnej twórczości dziennikarskiej, która pobudza zaciekawienie światem, kształtuje umiejętności
nawiązywania i pielęgnowania kontaktów z ludźmi;
▶▶ angażować się w akcje charytatywne: „Pola Nadziei”, „Dar krwi – darem
życia”, DKMS „Wspólnie przeciw białaczce”, „WOŚP”, „Zakręceni pozytywnie”, „Góra Grosza”, „Pomagamy Braciom Mniejszym”, „Godzina dla
Ziemi”, „Ochrona kasztanowca”;
▶▶ wyjeżdżać na praktyki zagraniczne do Hiszpanii, które nie tylko dają możliwość poszerzenia własnej wiedzy i umiejętności praktycznych, lecz także
pozwalają na poznanie kultury i historii kraju na Półwyspie Iberyjskim;
w najbliższym czasie planujemy poszerzenie oferty praktyk zagranicznych
o inne kraje UE.
Przejście do Spisu treści
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Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w 5-gwiazdkowych hotelach, takich jak: Hilton,
Marriott, Westin, Sheraton, Intercontinental, a także w restauracjach i cukierniach prowadzonych przez osobowości świata kulinarnego i cukierniczego. Nasi
uczniowie mogą tak odbywać również praktyki zagraniczne w 5- i 4-gwiazdkowych hotelach w Hiszpanii.
Spotkanie informacyjne: 5 kwietnia 2017 r. – godzina 16.30

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik technologii żywności
▶▶ technik żywienia i usług gastronomicznych
▶▶ kelner
▶▶ kucharz
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Nasze sukcesy:
▶▶ Wysokie wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
W 2016 roku 100% uczniów zdało egzamin z kwalifikacji T.4. „Produkcja
wyrobów cukierniczych”, T.9. „Wykonywanie usług kelnerskich” oraz z T.16.
„Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych”.
▶▶ Certyfikat szkoły wspierającej uzdolnionych „Wars i Sawa”.
▶▶ Liczne sukcesy w konkursach
międzynarodowych i ogólnopolskich:
−− 3. miejsce w I Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Kawy dla Szkół Gastronomicznych w 2016 r.;
−− 2. miejsce w konkursie kulinarnym „Kuchnia Polska w Tradycji
Świąt Bożego Narodzenia 2015”;
−− 1. miejsce w konkursie kelnerskim i 2. miejsce w konkursie kulinarnym w VII Ogólnopolskim
Konkursie
Gastronomicznym
„Kuchnia Polska na Mazowszu
2015”; udział w finale VIII Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego „Kuchnia Polska Wczoraj
i Dziś” w 2016 r.;
−− 1. miejsce w konkursie „Receptura Świąteczna 2015”, zorgaUroczysty bankiet przygotowany przez uczniów nizowanym przez ogólnopolski
z Komorskiej miesięcznik „Mistrz Branży”.
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▶▶ Tytuł

„Bezpieczna Szkoła”
i certyfikat „Szkoła bez przemocy”.
▶▶ Tytuł „Szkoła Globalna”,
przyznany przez Polską Akcję Humanitarną.
▶▶ Nasza szkoła jest organizatorem:
−− dzielnicowego konkursu
ortograficznego dla szkół
ponadgimnazjalnych;
−− dzielnicowego konkursu
„Poezji Karola Wojtyły”
i „Wiedzy o Janie Pawle II”;
−− warszawskiego konkursu
Usługi cateringowe świadczone przez warsztat szkolny
języka angielskiego dla
gimnazjalistów „KOMORSKA”;
−− ogólnopolskiego konkursu gastronomicznego „Kuchnia Polska na

Mazowszu” (w tym roku szkolnym organizujemy już ósmą edycję tego
konkursu).
Kim są nasi absolwenci?
Absolwentami naszej szkoły są między innymi: Grzegorz Rzeszotarski – szef
kuchni w pałacu prezydenckim; Adam Grycan – znany cukiernik; Andrzej
Bryk – szef kuchni nowoczesnego Centrum Konferencyjnego i Hotelu Double
Tree by Hilton; Paweł Figura – główny technolog w belgijskiej firmie Belcolade,
działającej na polskim rynku jako marka Puratos.
Z kim współpracujemy?
Instytucje, z którymi współpracujemy, to:
▶▶ Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni;
▶▶ Wydział Nauk o Żywieniu i Konsumpcji oraz Wydział Nauk o Żywności
SGGW (szkoła ma podpisane porozumienie o współpracy);
▶▶ Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika;
▶▶ sieć warszawskich hoteli (m.in. Sheraton, Hilton, Bristol, Polonia Palace,
Intercontinental, Westin, Regent, Marriott Airport) i restauracji (np. Belvedere, Moonsfera);
▶▶ szkoły i instytucje wielu krajów europejskich: Niemiec, Szwajcarii, Litwy –
prowadzimy wspólne projekty i warsztaty, realizujemy praktyki zagraniczne;
▶▶ Centrum Nauki Kopernik;
▶▶ Polska Akcja Humanitarna.
Nasza szkoła jest członkiem Ogólnopolskiego Klastra Środowiskowego
Branży Gastronomicznej, zrzeszającego restauratorów, menadżerów, firmy
gastronomiczne, kucharzy, kelnerów, barmanów, szkoły hotelarskie i gastronomiczne.
Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z grupą Carrefour. Dzięki temu
uczniowie kształcący się w zawodzie technika technologii żywności z kwalifikacją „Produkcja wyrobów cukierniczych” doskonalą umiejętności praktyczne. Wszyscy uczniowie realizujący szkolenie praktyczne w cukierniach firmy
Carrefour otrzymują stypendia fundowane przez tę firmę.
Przejście do Spisu treści
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Pracownia gastronomiczna

Jak wyglądają nasze pracownie?
Szkoła posiada nowoczesne pracownie do kształcenia zawodowego: gastronomiczne, cukierniczą, analizy żywności i obsługi konsumenta. Wyposażone
są one w specjalistyczny sprzęt, np. piece konwekcyjno-parowe, wysokociśnieniowe ekspresy do kawy, mobilne stanowiska gastronomiczne, gastronomiczne
panele dotykowe z oprogramowaniem Gastro POS i Gastro SZEF, nowoczesne
stanowiska do analizy laboratoryjnej żywności. We wszystkich klasopracowniach znajdują się komputery ze stałym łączem internetowym. W wyposażeniu
sal są tablice interaktywne i sprzęt audiowizualny.
Jak możesz z nami rozwinąć swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas uczestniczenia w:
▶▶ wielu projektach współfinansowanych z UE, projektach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz projektach programu „Life Skills”, które umożliwiają ukończenie ponadstandardowych kursów i szkoleń oraz zdobycie
dodatkowych certyfikatów, np. z zakresu somelierstwa, carvingu, baristyki, barmaństwa, obróbki czekolady, kuchni świata, nowoczesnych technik kulinarnych i cukierniczych; zajęcia prowadzone są na terenie szkoły,
a także w nowoczesnych centrach szkoleniowych, hotelach, restauracjach
i cukierniach;
▶▶ zajęciach sportowych w dobrze wyposażonej siłowni;
▶▶ zajęciach pozalekcyjnych (teatralnych, recytatorskich i muzycznych);
▶▶ w wielu konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Uczniowie naszej szkoły odbywają szkolenia praktyczne w renomowanych
hotelach, takich jak: Sheraton, Victoria, Bristol, Polonia Palace, Intercontinental, Westin, Mercure, Marriott Airport, oraz restauracjach Belvedere, Moonsfera i w wielu innych. We współpracy z partnerem szwajcarskim mogą podjąć
staże na statkach żeglugi morskiej.

28

Spotkanie informacyjne: 23 marca 2017 r. – godz. 17.00
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W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik żywienia i usług gastronomicznych
▶▶ technik hotelarstwa
▶▶ kucharz

Nasze sukcesy
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie naszej szkoły zdobyli:
▶▶ 1. miejsce w dzielnicowej debacie oxfordzkiej „Inwestuj w siebie! Liceum
czy Technikum?”;
▶▶ 2. i 3. miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym MAT;
▶▶ 3. miejsce w X Konkursie Historycznym „Arsenał Warszawa”;
▶▶ 1. i 3. miejsce w wojewódzkim konkursie kulinarnym „Na ryby…”;
▶▶ Puchar Fair Play w warszawskim turnieju siatkarskim „Nie ryzykuj! Razem
przeciw dopalaczom”;
▶▶ 1. miejsce w zawodach piłki siatkowej dziewcząt i 4. miejsce w zawodach
piłki koszykowej dziewcząt na Woli w XLIX Warszawskiej Olimpiadzie
Młodzieży.
▶▶ Nasza uczennica trzykrotnie została stypendystką Prezesa Rady Ministrów.
▶▶ Otrzymaliśmy certyfikat „Wars i Sawa” oraz certyfikat „Varsavianistyczna
szkoła”.
▶▶ Uczniowie naszej szkoły otrzymali Odznaki Młodego Przyjaciela Warszawy.
Kim są nasi absolwenci?
Nasza szkoła istnieje od ponad 130 lat. Mamy bogate doświadczenie w kształceniu zawodowym i jesteśmy dumni z osiągnięć naszych absolwentów. Wielu
z nich pracuje na wyższych uczelniach i zdobywa kolejne tytuły naukowe,
zajmuje się polityką, prowadzi sprawy samorządowe. Uczniowie naszej szkoły
w czasie okupacji niemieckiej brali aktywny udział w ruchu oporu, powstaniu warszawskim i akcjach sabotażowych. Szkoła kultywuje pamięć
o tych wydarzeniach, dba o wychowanie patriotyczne i cyklicznie organizuje zarówno obchody sabotażu
z 1943 r., jak i spotkania z kombatantami.
Z kim współpracujemy?
Instytucje i osoby, z którymi nawiązaliśmy współpracę to:
▶▶ uczelnie: SGGW, która organizuje wykłady z zakresu wiedzy
o żywności i żywieniu; Wyższa
Szkoła Psychologii Społecznej,
Przejście do Spisu treści
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która p
 rowadzi warsztaty i treningi dla
uczniów; Wyższa Szkoła Hotelarstwa
i Gastronomii – organizator konkursów,
dni otwartych i warsztatowych szkoleń;
▶▶ Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni;
▶▶ szefowie kuchni i znani kucharze,
którzy uczestniczą w modyfikowaniu
programów nauczania, aby je lepiej dostosować do wymagań rynku pracy;
▶▶ szwajcarska firma „Sea chefs”, która
patronatem objęła klasy w zawodach:
technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa.
Jak wyglądają nasze pracownie?
▶▶ Pracownie szkolne są nowocześnie wyposażone: w dwóch pracowniach technologii gastronomicznej znajdują się urządzenia specjalistyczne pozwalające
uczniom poznawać najnowsze techniki sporządzania potraw.
▶▶ Pracownia obsługi konsumenta jest ciekawie zaaranżowana, pozwala szkolić
przyszłych baristów i barmanów.
▶▶ Pracownia informatyczna jest wyposażona w specjalistyczne oprogramowanie
umożliwiające kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej oraz hotelarskiej.
▶▶ Ponadto posiadamy: salę audiowizualną, pracownię językową, centrum multimedialne, nowoczesną aulę wyposażoną w panoramiczny ekran kinowy,
pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną murawą oraz dwie wyremontowane sale gimnastyczne i siłownię.
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Jak możesz z nami rozwinąć swoje pasje?
▶▶ W szkole organizujemy wewnętrzne konkursy zawodowe (zdobienia pierników, „Polskie jabłko”, „Zostań mistrzem hotelarstwa”), przedmiotowe
(„Sudoku”, „Rozrywki matematyczne”, „Na wszystko jest przysłowie”) oraz
dobrych manier („Savoir-vivre”).
▶▶ Realizujemy liczne projekty obsługi
cateringowej.
▶▶ Organizujemy szkolenia i pokazy prowadzone przez specjalistów wysokiej
klasy: kucharzy, baristów, barmanów,
cukierników, menadżerów hoteli.
▶▶ W naszej szkole prężnie działają Klub
Ośmiu, klub honorowego krwiodawstwa,
PCK, Fundacja „Mam Marzenie”; możesz
zostać wolontariuszem również w wielu
innych organizacjach pozarządowych.
▶▶ Nowe boisko szkolne, dwie sale gimnastyczne i siłownia to miejsca rywalizacji fair play.
▶▶ Realizujemy projekty w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych,
Przejście do Spisu treści

np. „Warszawscy władcy pierścieni. Historia sabotażu 1943 r.” – działanie
poświęcone akcji sabotażu dokonanego przez absolwentów naszej szkoły
w czasie okupacji.
▶▶ Szkoła oferuje wachlarz zajęć pozalekcyjnych wspierających i rozwijających
różne talenty – uczniowie mają do wyboru różne koła zainteresowań, np.
„Edukator kulinarny”, „Fotografia i opera”.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Miejsca odbywania praktyk są indywidualnie dostosowywane do możliwości i preferencji uczniów. Pracodawcy chętnie ich zatrudniają, dzięki czemu
nasi uczniowie jeszcze przed ukończeniem szkoły mają możliwość zarobienia
własnych pieniędzy, oczywiście poza godzinami nauki.

Współpracujemy z najlepszymi pracodawcami. Są to:
▶▶ hotele:

Marriott, Sheraton, La Regina, Radisson Blu Sobieski, Sound Garden Hotel, Ibis, Novotel, Kompleks Hotelowy APA Intercontinental, Felix,
Hilton, Westin, Lord;
▶▶ restauracje: Moonsfera, Winosfera, Cafe Zamek, Sodexho, Bistro-Office,
Nasze Miejsce, TGI Fridays American, Amber Room.
Spotkanie informacyjne: 8 kwietnia 2017 r. – godz. 10.00–12.00

2. Zawody branży
ekonomicznej i turystycznej

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik ekonomista
▶▶ technik obsługi turystycznej

Nasze sukcesy
Liczne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. W 2016 r.:
laureatki archidiecezjalnej olimpiady wiedzy biblijnej „HIERONYMUS
2016” – uczennice otrzymały indeksy na wyższe uczelnie;
▶▶ 1. miejsce w dzielnicowym konkursie „English Contest”;
▶▶ 2

Przejście do Spisu treści
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▶▶ 1.

miejsce i wyróżnienie
w dzielnicowym konkursie
„BE SMART and COOL, BE
BEST at SCHOOL”;
▶▶ 2. i 3. miejsce w Dzielnicowym Konkursie Karaoke
w Językach Obcych,
▶▶ 4. miejsce w uniwersyteckim konkursie o globalizacji
„Obywatel Świata”;
▶▶ finalista XII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
Polskiej Poezji Patriotycznej
„Witaj, Majowa Jutrzenko”;
▶▶ finalista etapu wojewódzkiego w ogólnopolskim projekcie „Łap za Startup!” w ramach olimpiady „Zwolnieni
Pracownia obsługi turystycznej
z Teorii”;
▶▶ 1. i 2. miejsce w V Międzyszkolnym Konkursie „Mistrz Logiki 2016”;
▶▶ 1. i 2. miejsce w IX Wolskim Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym;
▶▶ finalista ogólnopolskiego konkursu „Kamienie pamięci” – VII edycja „Za
to, że byli Polakami…”;
▶▶ 1. miejsce w warszawskich zawodach z przepisów ruchu drogowego.
Kim są nasi absolwenci?
Spośród naszych absolwentów najbardziej znany jest Jerzy Owsiak.
Większość absolwentów naszej szkoły podejmuje pracę w zawodzie i jednocześnie rozpoczyna studia zaoczne. Absolwenci w zawodzie technika ekonomisty pracują w firmach finansowych, urzędach, bankach i biurach księgowych. Technicy obsługi turystycznej podejmują pracę w biurach podróży, na
lotniskach i w hotelach. Kariera zawodowa niektórych naszych absolwentów
rozpoczęła się jeszcze w trakcie nauki. Otrzymali oni propozycje pracy w niepełnym wymiarze godzin w firmach, w których odbywali praktyki zawodowe,
a po skończeniu szkoły rozpoczęli pracę na pełnym etacie.
Z kim współpracujemy?
W ramach praktyk zawodowych współpracujemy z wieloma pracodawcami.
Uczeń kształcący się w zawodzie technika obsługi turystycznej może odbywać
praktyki zawodowe w renomowanych warszawskich biurach podróży, natomiast uczeń kształcący się w zawodzie technika ekonomisty – przede wszystkim
w urzędach skarbowych, biurach księgowych i innych instytucjach finansowych
w Warszawie.
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Jak wyglądają nasze pracownie?
Do wykonywania swojego zawodu oraz do egzaminów z kwalifikacji w zawodzie uczniowie technikum ekonomicznego przygotowują się w pracowniach
komputerowych z nowoczesnym oprogramowaniem ekonomicznym, wykorzystywanym również na egzaminach z kwalifikacji w zawodzie. Nauczyciel ma
do dyspozycji własny serwer z komputerem i rzutnikiem.
Przejście do Spisu treści

Uczniowie technikum obsługi turystycznej uczą się w dwóch pracowniach:
turystycznej, wyposażonej w sprzęt komputerowy i biurowy, rzutnik, tablicę
multimedialną oraz stanowisko do symulacji zadań zawodowych (np. obsługi
klienta w biurze podróży); geografii turystycznej, wyposażonej w sprzęt komputerowy, rzutnik, mapy, atlasy, przewodniki turystyczne, filmy, wydawnictwa
branżowe. Bardzo ważnym elementem kształcenia naszych uczniów jest nauka
języków obcych, organizowana w nowo utworzonej, profesjonalnej pracowni
językowej.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas uczestniczenia w:
▶▶ zajęciach dodatkowych, fakultetach oraz konsultacjach;
▶▶ zajęciach sportowych, otwartych salach i przerwach rekreacyjnych;
▶▶ wycieczkach zawodowych – uczniowie odwiedzają np. takie miejsca, jak:
lotnisko, targi turystyczne, Giełda Papierów Wartościowych, Mennica Polska, sąd cywilny, banki i instytucje finansowe;
▶▶ wyjazdach turystycznych.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w takich instytucjach, jak:
▶▶ Biuro Podróży i Turystyki „Almatur Polska” S.A.;
▶▶ FCM Travel Express;
▶▶ Bankowe Biuro Podróży TravelBank;
▶▶ Biuro Powierniczo-Księgowe ADIUTOR;
▶▶ Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.
Spotkanie informacyjne: 30 marca 2017 r. – godz. 17.30
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Pracownia ekonomiczna
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W jakich zawodach możesz
u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik ekonomista
▶▶ technik logistyk

Nasze sukcesy
▶▶ Wysoka zdawalność egzaminów z kwalifikacji zawodowych – ok. 78%.
▶▶ Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego – 88,6%.
▶▶ Wiele sukcesów w konkursach i olimpiadach:
−− 3. miejsce, wiele wyróżnień oraz „Super Wena” w X Śródmiejskim Festiwalu Młodych Talentów 2015/2016 „Uwierz w siebie i pokaż, co potrafisz”;
−− 3. miejsce w konkursie na prezentację multimedialną na temat profilaktyki
HIV/AIDS;
−− wyróżnienie w kategorii piosenki w języku włoskim w I Warszawskim
Konkursie Piosenki Obcojęzycznej JoséSong 2015/2016;
−− 3 laureatów w międzyszkolnym konkursie z języka angielskiego „Operation 2015” – uczniowie uzyskali certyfikaty na poziomie B2;
−− finalista konkursu „Moja wiedza o II wojnie światowej”;
−− 1. miejsce w XIII Mazowieckim Konkursie Savoir-vivre „Obycie umila życie”;
−− 1. i 2. miejsce w konkursie drużynowym „Gra Ekonomiczna Deloitte”,
współorganizowanym przez szkołę.
▶▶ Certyfikat „Szkoła Zawodowych Perspektyw”.
▶▶ Realizacja innowacji pedagogicznej „Wirtualne Laboratoria LogistycznoSpedycyjne i Magazynowe”.
▶▶ Organizacja konferencji „Zawód ekonomista i co dalej? Wyzwania i bariery”.
Kim są nasi absolwenci?
Nasi absolwenci kształcą się na uczelniach wyższych i pogłębiają swoją wiedzę zawodową. Odnajdują się na rynku pracy. Są poszukiwanymi specjalistami
w dziedzinie logistyki i ekonomii. Podejmują pracę w urzędach skarbowych,
bankach, biurach maklerskich, biurach rachunkowych, w działach księgowych
firm, na lotniskach, w firmach transportowo-spedycyjnych.
Absolwent Technikum Ekonomicznego nr 1 to człowiek kreatywny, otwarty, kierujący się zasadami moralnymi, dbający o kulturę osobistą, szanujący
tradycje narodowe i regionalne.
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Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę z takimi instytucjami, jak:
▶▶ uczelnie: Społeczna Akademia Nauk, Szkoła Główna Handlowa, Akademia
Wychowania Fizycznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Wyższa
Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie, Wyższa Szkoła Logistyki
w Poznaniu;
Przejście do Spisu treści

▶▶ szkoła w Neuss (Niemcy) w ramach wymiany międzynarodowej;
▶▶ Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych;
▶▶ I Oddział ZUS;
▶▶ Giełda Papierów Wartościowych;
▶▶ Muzeum Niepodległości i Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego

„Grota” w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej.

Jak wyglądają nasze pracownie?
Pracownie przedmiotowe wyposażone są w rzutniki multimedialne i komputer (laptop). W niektórych salach (w zależności od potrzeb) znajdują się
tablice interaktywne, radiomagnetofony, telewizory, dygestorium itp. Posiadamy 9 nowoczesnych pracowni komputerowych wyposażonych w rzutniki multimedialne, drukarki sieciowe i skanery. Dysponujemy najnowszym
oprogramowaniem, m.in. Windows 10, Microsoft Office 2013 i 2016, zainstalowanym na komputerach nowej generacji; korzystamy z programów Insert,
Corel, GIMP. We wszystkich salach lekcyjnych i komputerowych jest dostęp do
szybkiego internetu. Posiadamy dwie sale konferencyjne wyposażone w rzutnik multimedialny i profesjonalne nagłośnienie. Zaplecze sportowe stanowią:
sala gimnastyczna, siłownia z profesjonalnym sprzętem i akcesoriami treningowymi, sala kolumnowa do zajęć fitness oraz świetlica.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
W szkole działa wiele kół zainteresowań, zgodnych z oczekiwaniami uczniów. Są to m.in.: szkolna internetowa gra giełdowa, olimpiada wiedzy ekonomicznej, koło kreatywności, SKS (piłka ręczna, basen, siatkówka, koszykówka),
koło języka niemieckiego, koło recytatorskie, koło ekologiczno-turystyczne,
szkolny zespół muzyczny, szkolny zespół taneczny. Uczniowie korzystają
również z profesjonalnej siłowni. Na terenie szkoły działa Szkolny Ośrodek
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Baza szkoły

Przejście do Spisu treści

Z życia
szkoły

 ariery. Młodzież może działać w samorządzie uczniowskim, radiowęźle oraz
K
wolontariacie. Organizujemy różne akcje charytatywne: akcję „Góra Grosza”,
zbiórkę korków, akcję „Pomóż Ukrainie”, sprzedaż kalendarzyków dla Fundacji
na rzecz Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”. Współpracujemy
z domem dziecka, zakładem opiekuńczo leczniczym, Domem Samotnej Matki
w Warszawie. Propagujemy ideę honorowego krwiodawstwa.
Bierzemy udział w Maratonie Pisania Listów w walce o poszanowanie praw
człowieka, organizowanym przez Amnesty International.
Pomagamy również zwierzętom – uczestniczymy w akcjach Fundacji WWF
Polska i wspieramy schronisko na Paluchu.
Organizujemy różne imprezy okolicznościowe, które uatrakcyjniają czas
między lekcjami, np.: dzień czekolady, dzień walki z nudą, dzień zdrowego żywienia, dzień języka ojczystego, dzień języków obcych, dzień leworęcznych itp.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
W naszej szkole uczniowie odbywają praktyki w takich instytucjach, jak:
▶▶ Bank PKO SA;
▶▶ Bank Ochrony Środowiska;
▶▶ Leroy Merlin Polska;
▶▶ urzędy skarbowe;
▶▶ biura rachunkowe;
▶▶ Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
▶▶ urzędy dzielnicowe;
▶▶ firmy logistyczne i transportowe.
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Spotkania informacyjne: 11 marca 2017 r. – godz. 10.00
		5 kwietnia 2017 r.– godz. 18.00
		10 maja 2017 r. – godz. 18.00
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W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik ekonomista
▶▶ technik organizacji reklamy

Nasze sukcesy
▶▶ Certyfikat „Wars i Sawa”, bezterminowo przyznany w roku 2014/2015 szkole
wspierającej uzdolnionych uczniów.
▶▶ Bardzo dobre wyniki zdawalności egzaminu maturalnego, w roku szkolnym
2015/2016 – 100%.
▶▶ Bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
technika ekonomisty.
▶▶ Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach:
−− laureaci konkursu historycznego „Katyń – Prawda i Pamięć” 2015/2016;
−− 3. miejsce w mistrzostwach Mokotowa w piłce nożnej chłopców;
−− laureat w międzyszkolnym warszawskim konkursie historycznym „Z Kresów do Budziszyna”.
▶▶ Realizacja innowacji pedagogicznej „Przedsiębiorca na rynku wewnętrznym
Unii Europejskiej”.
Kim są nasi absolwenci?
Nasi absolwenci studiują na różnych kierunkach studiów stacjonarnych
i zaocznych. Odnajdują się na rynku pracy. Są poszukiwanymi specjalistami
w dziedzinie ekonomii. Podejmują pracę w urzędach skarbowych, bankach,
biurach rachunkowych, w działach księgowości, w korporacjach. Często znajdują zatrudnienie w firmach, w których odbywali praktyki.
Absolwent Technikum Ekonomicznego nr 8 to człowiek aktywny, kreatywny, o wysokiej kulturze osobistej, chętnie angażujący się w działania na rzecz
osób potrzebujących.
Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę z różnymi instytucjami. Są to m.in.:
▶▶ urzędy skarbowe (nasza szkoła w 2014 r. została objęta patronatem Urzędu
Skarbowego Warszawa-Mokotów);
▶▶ banki np. Pekao SA, BPH, ING;
▶▶ uczelnie: Warszawska Szkoła Reklamy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uczelnia Łazarskiego, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny;
▶▶ Giełda Papierów Wartościowych i biura maklerskie;
▶▶ ZUS III Oddział w Warszawie;
▶▶ Główny Urząd Statystyczny.
Jak wyglądają nasze pracownie?
W naszej szkole znajdują się 3 nowoczesne pracownie komputerowe z profesjonalnym oprogramowaniem (np. Corel, pakiet Insert GT, Płatnik), biblioteka
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multimedialna, pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt audiowizualny, m.in. w tablice interaktywne. Wszystkie pracownie posiadają dostęp do
internetu.
Zaplecze sportowe stanowią: nowo wyremontowana sala gimnastyczna, nowoczesny kompleks sportowy z boiskami do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną,
siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego. Do dyspozycji uczniów są także
bieżnia i skocznia.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas uczestniczenia w:
▶▶ kole teatralnym, samorządzie szkolnym, wolontariacie;
▶▶ zajęciach dodatkowych (kulturalnych, sportowych, przedmiotowych);
▶▶ akademiach i imprezach szkolnych (np. otrzęsiny, turniej gry w scrabble,
zawody sportowe itd.), akcjach charytatywnych („Szlachetna Paczka”, „Góra
Grosza”, wspieranie domów dziecka itd.);
▶▶ innowacyjnych projektach w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, np. projekcie „Reklama bez granic”;
▶▶ projektach współfinansowanych z UE, np. obecnie
realizujemy projekt w Programie Operacyjnym
Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach którego nasi
uczniowie odbywają czterotygodniowe praktyki
w Londynie.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firme?
Organizujemy praktyki w takich miejscach, jak:
▶▶ warszawskie urzędy skarbowe;
▶▶ banki;
▶▶ biura rachunkowe;
▶▶ korporacje reklamowe i logistyczne;
▶▶ uczelnie.
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Spotkania informacyjne: 18 marca 2017 r. - godz. 11.00
5 kwietnia 2017 r. – godz. 17.30
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W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

technik ekonomista
technik obsługi turystycznej
technik hotelarstwa
technik organizacji reklamy
technik eksploatacji portów i terminali
technik cyfrowych procesów graficznych
technik lotniskowych służb operacyjnych

Nasze sukcesy
▶▶ Najlepsze wśród szkół warszawskich wyniki egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodach: technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej
(znacznie wyższe od średniej krajowej).
▶▶ Bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach:
technik organizacji reklamy, technik eksploatacji portów i terminali oraz
technik ekonomista.
▶▶ Realizacja kolejnej edycji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój; w ramach programu „Praktyki w Hiszpanii – pierwszy
krok do europejskiej kariery zawodowej” nasi uczniowie odbywają czterotygodniowe praktyki w Walencji.
▶▶ 3 laureatów w XX Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie „Ośmiu Wspaniałych” w 2015 r.
▶▶ 2. miejsce w VI Warszawskim Konkursie Historycznym „Polacy na frontach
II wojny światowej” w 2015 r.
▶▶ 1. miejsce w ogólnopolskim konkursie w ramach XIII Dni Przedsiębiorczości w 2016 r., zrealizowanym pod honorowym patronatem Prezydenta RP.
Kim są nasi absolwenci?
Nasi absolwenci studiują na różnych kierunkach
studiów
stacjonarnych
i zaocznych. Wielu z nich
podejmuje pracę w branży
hotelarsko-turystycznej
oraz ekonomicznej. Pracodawcy wysoko oceniają
ich umiejętności praktyczne oraz takie cechy, jak:
wytrwałość, umiejętność
współpracy i wysoką kulturę osobistą. Nasz absolwent to aktywny obywatel,
który chętnie angażuje się
w działania wolontariatu
na rzecz osób potrzebująPraktyki w Hiszpanii 2016 r.
cych.
Przejście do Spisu treści
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Praktyki w Mazowieckim Porcie Lotniczym w Modlinie

Z kim współpracujemy?
▶▶ W zakresie kształcenia zawodowego współpracujemy m.in. z Polską Organizacją Turystyczną, Polską Izbą Turystyki, ZUS-em, Urzędem Pracy m.st.
Warszawy, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Młodzieżowym
Centrum Karier.
▶▶ W zakresie edukacji kulturalnej i obywatelskiej współpracujemy m.in. z CEO,
tygodnikiem „Polityka”, Fundacją prof. Bronisława Geremka, IPN-em, Teatrem Narodowym oraz z DK „Świt” i DK „Zacisze”. Naszą szkołę wyróżnia
działalność młodzieży na rzecz osób potrzebujących. Szkolne Koło Wolontariatu aktywnie współpracuje m.in. z Fundacją „Świat na Tak”, Zakładem
dla Niewidomych w Laskach, PAH-em i Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
▶▶ W zakresie organizacji praktyk zawodowych i realizacji lekcji kształcenia
praktycznego organizujemy zajęcia u pracodawców, np. w hotelach Regent
Warsaw, Polonia Palace Hotel i Sound Garden Hotel w Warszawie, w hotelu
Król Kazimierz w Kazimierzu nad Wisłą czy w hotelu Zamek w Pułtusku.
Nawiązaliśmy współpracę z portem lotniczym w Modlinie. Współpracujemy
także z firmami logistyczno-spedycyjnymi o zasięgu europejskim, takimi
jak Raben czy Loxx Polska, w których nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne.
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Jak wyglądają nasze pracownie?
▶▶ Dysponujemy dobrze przygotowaną bazą dydaktyczną: specjalistycznymi
pracowniami do kształcenia zawodowego, recepcją hotelową, pokojem hotelowym, salą konsumpcyjną oraz multimedialną pracownią przedmiotów
ekonomicznych.
▶▶ Nasze pracownie przedmiotowe wyposażone są w projektory i tablice interaktywne z dostępem do internetu; lekcje języków obcych odbywają się
w laboratorium językowym.
▶▶ W pracowniach zawodowych korzystamy z profesjonalnego oprogramowania, np. Fidelio, Insert, Rachmistrz, Adobe Fotoshop.
▶▶ Uczniowie korzystają z platformy Moodle.
▶▶ Posiadamy skomputeryzowaną bibliotekę (20 tysięcy woluminów) i czytelnię
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z centrum multimedialnym wyposażonym w komputery.

▶▶ Do dyspozycji uczniów jest także zaplecze sportowe: boisko do piłki nożnej,

sala gimnastyczna oraz siłownia.

Jak możesz u nas rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas uczestniczenia w:
▶▶ tradycyjnych wydarzeniach szkolnych, takich jak np. Święto Szkoły, Dni
Papieskie, Szkolne Dni Profilaktyki, Potyczki Teatralne, spotkania z absolwentami, jasełka, konkurs stroików świątecznych, Dzień Matki, obóz integracyjny, Dzień Sportu, wieczorki tematyczne;
▶▶ projektach edukacyjnych inicjowanych dla społeczności lokalnej, np.
„Międzyszkolne Dni Języka Angielskiego”, „Międzyszkolne Dni Turystyki”,
„Dzielnicowy Dzień Wolontariusza” oraz „Spotkania z Historią”;
▶▶ projektach poszerzających umiejętności zawodowe, np. DRUK 3D;
▶▶ prawyborach związanych z udziałem w projektach takich jak „Ocalić od
zapomnienia” (projekt IPN-u) czy „Szkoła Dialogu” (projekt realizowany
we współpracy z Forum Dialogu Między Narodami);
▶▶ Kole Wolontariatu, które niesie pomoc potrzebującym m.in. dzięki realizacji
akcji charytatywnych, np. „Kremówka”, „Paczka na Wschód”, „Marzycielska
Poczta”, „Góra Grosza”, „Pola Nadziei”, „Wózek za nakrętki”, „WOŚP”;
▶▶ zajęciach SKS (m.in. siłownia, fitness);
▶▶ zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych, realizowanych we współpracy z fitness klubem „Pure Yatomi”: „ARS, czyli jak dbać o miłość” oraz „KIK/34”
(program zapobiegający nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym).
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?

Jeśli zdecydujesz się kształcić w naszej szkole jako:
▶▶ technik

obsługi turystycznej, to praktyki odbędziesz w biurach turystycznych (m.in. TUI Poland, Almatur, Centrum Podróży Air Club czy Polska
Organizacja Turystyczna);
▶▶ technik ekonomista, to praktyki odbędziesz w renomowanych biurach rachunkowych i urzędach skarbowych (m.in. Gradatim, Tax Comfort, BR
Nestor);
▶▶ technik hotelarstwa, to praktyki odbędziesz w znanych hotelach (m.in. Sofitel Warsaw Victoria, Radisson Blu, Ibis, Sheraton Warsaw Hotel, Westin
Warsaw Hotel, hotel Mercure Warszawa, Marriott);
▶▶ technik eksploatacji portów i terminali, to praktyki i zajęcia praktyczne odbędziesz w firmach logistyczno-spedycyjnych o zasięgu europejskim (takich
jak Raben, Loxx oraz Port Lotniczy Warszawa-Modlin);
▶▶ technik organizacji reklamy, to praktyki odbędziesz w przedsiębiorstwach
zajmujących się promocją, reklamą, w drukarniach cyfrowych i nowoczesnych firmach poligraficznych, m.in. Ovent Media, Wallstory, Goprint;
▶▶ technik grafiki i poligrafii cyfrowej, to praktyki odbędziesz w drukarniach
cyfrowych i nowoczesnych firmach poligraficznych (m.in. Copy General,
Topcan, Manufaktura Reklamy);
▶▶ technik lotniskowych służb operacyjnych, to praktyki odbędziesz w Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin.
Spotkanie informacyjne: 29 marca 2017 r. – godz. 17.00
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W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik ekonomista
▶▶ technik handlowiec
▶▶ technik obsługi turystycznej
▶▶ technik organizacji reklamy

Nasze sukcesy
▶▶ Finalista I Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
w 2016 r.
▶▶ Wysokie wyniki egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2015/2016: pisemny egzamin z języka polskiego zdało 98% absolwentów, a z języka angielskiego – ponad 90%.
▶▶ Dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje:
−− 100% uczniów kształcących się w zawodzie technika handlowca zdało
egzamin z kwalifikacji A.18. „Prowadzenie sprzedaży” ;
−− 72% uczniów kształcących się w zawodzie technika ekonomisty zdało
egzamin z kwalifikacji A.35. „Planowanie i prowadzenie działalności
w organizacji”.
▶▶ Sukcesy sportowe:
−− I miejsce w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych w dzielnicy Ochota
w 2015 r.;
−− 1. miejsce w rozgrywkach piłki ręcznej dziewcząt, zakwalifikowanie się
do XLVIII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży;
−− udział w finałach piłki siatkowej i piłki ręcznej chłopców w XLVIII Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży;
−− 3. miejsce w rozgrywkach II Ligi Piłki Siatkowej Szkół Ponadgimnazjalnych.
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Zajęcia w pracowni informatycznej
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Kim są nasi absolwenci?
Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w bankach,
urzędach skarbowych, biurach
rachunkowych, biurach podróży, agencjach reklamowych. Są
dobrymi i cenionymi pracownikami. Mogą kontynuować
naukę na dowolnym kierunku
studiów.
Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę
z takimi instytucjami, jak:
Salon Edukacyjny 2016 r.
▶▶ uczelnie: Warszawska Szkoła Reklamy, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Głowna Gospodarstwa
Wiejskiego, Warszawska Szkoła Reklamy, Uczelnia Łazarskiego;
▶▶ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie;
▶▶ Państwowa Inspekcja Pracy;
▶▶ urzędy skarbowe;
▶▶ banki;
▶▶ Giełda Papierów Wartościowych;
▶▶ warszawskie biura podróży;
▶▶ firmy zajmujące się przygotowaniem i organizacją reklamy;
▶▶ Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży;
▶▶ Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Jak wyglądają nasze pracownie?
▶▶ Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt multimedialny i mają dostęp
do internetu.
▶▶ Posiadamy trzy pracownie komputerowe, pracownie przeznaczone do kształcenia w zawodzie technika handlowca, a także do obsługi turystycznej oraz
organizacji reklamy.
▶▶ Dysponujemy pracownią techniki biurowej i rachunkowości.
▶▶ Nasza biblioteka szkolna jest w pełni skomputeryzowana, a w czytelni dostępne są stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.
▶▶ Do dyspozycji uczniów jest również w pełni wyposażona siłownia.
▶▶ Od 2015 roku cieszymy się nowym boiskiem szkolnym!
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Z nami:
▶▶ poszerzysz swoją wiedzę zawodową i zainteresowania – możesz uczestniczyć
w zajęciach pozalekcyjnych (organizowanych w szkole i poza nią), wycieczkach krajoznawczych, edukacyjnych i przedmiotowych, np. do Giełdy Papierów Wartościowych czy do Narodowego Banku Polskiego;
▶▶ zdobędziesz kwalifikacje zawodowe i staniesz się pracownikiem poszukiwanym na rynku pracy;
▶▶ możesz uczestniczyć w ciekawych spotkaniach na Uczelni Łazarskiego oraz
w warsztatach organizowanych przez Warszawską Szkołę Reklamy;
Przejście do Spisu treści
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▶▶ rozwiniesz swoje pasje sportowe,

np. w ramach zajęć SKS, zajęć na
basenie, a zimą – na lodowisku.
Realizujemy programy edukacyjne we współpracy z:
▶▶ Warszawską Szkołą Reklamy –
w ramach programu „Pod Prąd”
pracownicy WSR prowadzą warsztaty nt. nowoczesnych metod
planowania kariery zawodowej;
▶▶ Wojewódzkim Inspektoratem
Państwowej Inspekcji Pracy – w naszej szkole realizowany jest proZajęcia z obsługi turystycznej
gram „Dostosowanie warunków
pracy w Polsce do standardów UE”, dzięki któremu uczniowie zdobywją
umiejętności i wiedzę z zakresu zasad BHP;
▶▶ Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży – wspólnie kontynuujemy projekt „Life
Skills (II) – trening kompetencji społecznych”.
▶▶ Nasi doradcy zawodowi pomagają uczniom w wyborze drogi zawodowej.
W ramach organizowanych konkursów, warsztatów, prelekcji, spotkań ze
specjalistami z różnych dziedzin młodzież może odkrywać w sobie nowy
potencjał i wykazywać się kreatywnością.
▶▶ Nasza szkoła umożliwia kontakt z ekspertami do spraw wizerunku i nowoczesnych metod inwestowania.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w bankach, urzędach skarbowych, urzędach dzielnicowych i gminnych, warszawskich biurach turystycznych oraz firmach zajmujących się reklamą.
Spotkania informacyjne: 18 marca 2017 r. – godz. 10.00			
23 maja 2017 r. – godz. 15.00

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik ekonomista
▶▶ technik hotelarstwa
▶▶ technik obsługi turystycznej
▶▶ technik handlowiec
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Nasze sukcesy
▶▶ Corocznie nasi uczniowie zostają stypendystami Prezesa Rady Ministrów.
▶▶ Otrzymaliśmy medal pamiątkowy „Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz
całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.
▶▶ Współorganizacja III Festiwalu Chlebów Świata.
▶▶ Współpraca ze stacją krwiodawstwa (od 2003 r.) – uczniowie corocznie
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oddają około 15 litrów krwi.
30% uczniów jest zaangażowanych w działalność wolontariatu.
▶▶ Certyfikat „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.
▶▶ Certyfikat „Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego”.
▶▶ Sukcesy w konkursach: 1. miejsce
w dzielnicy – piłka nożna chłopców;
3. miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszy szkolny Lip Dub; 4.
miejsce w konkursie varsavianistycznym „Warszawa. Lubię to”.
▶▶ Ponad

Kim są nasi absolwenci?
Wielu naszych absolwentów kontynuuje naukę na studiach, inni znajdują
zatrudnienie w krajowych i zagranicznych hotelach, biurach podróży, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych. Często pracują w firmach,
Zajęcia praktyczne z obsługi klienta
w których odbywali praktyki zawodowe. Wśród naszych absolwentów są także znani aktorzy i przedstawiciele
organów administracji samorządowej.
Z kim współpracujemy?
Współpracujemy z:
▶▶ uczelniami: Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną Handlową, Uczelnią Techniczno-Handlową im. H. Chodakowskiej, Instytutem Geografii
Miast i Turyzmu na Uniwersytecie Łódzkim;
▶▶ bankami: Narodowym Bankiem Polskim, Bankiem Pekao SA, Bankiem Gospodarstwa Krajowego;
▶▶ fundacjami: Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacją Kronenberga, Fundacją Krzewienia Kultury Osób Niepełnosprawnych „Mazowiacy”;
▶▶ Warszawską Izbą Turystki;
▶▶ Stowarzyszeniem Skautowym „Szmaragdowa”;
▶▶ stacją krwiodawstwa w Centrum Zdrowia Dziecka.
Jak wyglądają nasze pracownie?
Nasi uczniowie korzystają z nowocześnie wyposażonych pracowni przedmiotowych. Posiadamy pracownie symulacyjne do zajęć praktycznych związanych
z zawodami technika hotelarstwa i technika obsługi turystycznej. Pracownia hotelarska składa się z pokoju hotelowego, recepcji i sali konsumenckiej
z barem. Pracownie turystyczna i ekonomiczna wyposażone są w komputery
i laptopy ze specjalistycznym oprogramowaniem (Amadeus, Merlin, proHOTT,
insERT). W szkole działa bufet serwujący ciepłe posiłki.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
W naszej szkole uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i talenty. Z powodzeniem uczestniczą w konkursach recytatorskich i wokalnych, angażują
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się w działalność wolontariatu,
pracują
z niepełnosprawnymi
artystami z zespołu
„Mazowiacy”, chętnie
angażują się w przygotowanie uroczystości szkolnych takich
jak „Spotkanie Trzech
Kultur”, „Dzień Przedsiębiorczości”, „Konkurs Piosenki Turystycznej”. Uczestniczą
w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających
Młodzież wraz z nauczycielami aktywnie spędza przerwy
zainteresowania, m.in.
w warsztatach savoir-vivre’u i kursach barmańskich. Organizowane są zielone
szkoły, wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze (z pilotem wycieczek i przewodnikiem miejskim), lekcje w terenie, gry miejskie, wyjścia do hoteli i na targi
biur podróży, gdzie młodzież może wykorzystać zdobytą wiedzę.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Uczniowie kształcący się w zawodzie technika hotelarstwa odbywają
praktyki zawodowe w najlepszych hotelach w Warszawie, takich jak:
Radisson Blu Sobieski Hotel, Warsaw Mariott Hotel, Regent Warsaw Hotel,
Mamaison Hotel Le Regina, hotel Metropol, MDM, Hetman. Podczas organizacji praktyk dla uczniów kształcących się w zawodzie współpracujemy
z biurami podróży zrzeszonymi w Warszawskiej Izbie Turystki. Przyszli
ekonomiści odbywają praktyki w placówkach Banku Pekao SA, urzędach
skarbowych i biurach rachunkowych, a przyszli handlowcy –m.in. w sieciach
drogerii Rossmann.
Spotkania informacyjne: 26 kwietnia 2017 r. – godz. 18.00
9 czerwca 2017 r. – godz. 9.00

W jakich zawodach możesz u nas
zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik ekonomista
▶▶ technik handlowiec
▶▶ technik hotelarstwa
▶▶ technik logistyk
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Nasze sukcesy
▶▶ Dwie grupy uczniów zdobyły 1. nagrodę w konkursie na innowacje techniczne w ramach projektu „Life Skills” 2015/2016.
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▶▶ Wyróżnienie

w VII Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji K.I.
Gałczyńskiego „Ojczyzną moją jest muzyka”.
▶▶ Nagroda XXIII Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych”.
▶▶ Dwóch finalistów archidiecezjalnej olimpiady wiedzy biblijnej „HIERONYMUS 2015”.
▶▶ 1. miejsce w Polsce w akcji „Scrabble w szkole” w 2015 r.
▶▶ Uczniowie kształcący się w zawodzie technika logistyka i technika ekonomisty otrzymali stypendium zawodowe w ramach projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół
zawodowych”. W ramach stypendium uczestniczyli w kursach szkoleniowych poszerzających wiedzę i umiejętności zawodowe.
Kim są nasi absolwenci?
W przeprowadzonej ankiecie absolwenci podkreślają dobrą atmosferę panującą w szkole i podejście nauczycieli do różnych problemów uczniów. Zapewne
dlatego w naszych murach naukę kontynuują dzieci naszych wychowanków.
Większość absolwentów pracuje
w wyuczonym zawodzie i kształci
się na wyższych uczelniach na kierunkach ekonomicznych.
Z kim współpracujemy?
Współpracujemy z:
▶▶ pracodawcami;
▶▶ Instytutem Szkolnictwa Zawodowego w Monachium;
▶▶ Wydziałem Logistyki SGGW;
▶▶ Wyższą Szkołą Zarządzania Personelem.
Jak wyglądają nasze pracownie? Nauka zawodu „to także ciekawe niebanalne warsztaty
Nauka odbywa się w nowocześ- w ramach różnorodnych projektów”
nie wyposażonych pracowniach dostosowanych do europejskich standardów
kształcenia. Uczniowie mogą korzystać z indywidualnych stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, wyposażonych w specjalistyczne programy wspomagające pracę ekonomisty, logistyka, handlowca i hotelarza. Nauka
przedmiotów zawodowych odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach
logistycznych, ekonomicznych, handlowych i hotelarskich. W każdej sali lekcyjnej znajduje się rzutnik multimedialny.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Jeśli chcesz rozwijać swoje zainteresowania i pasje, mamy dla Ciebie ciekawą
ofertę projektów, zajęć i warsztatów (zarówno artystycznych, jak i zawodowych).
Możesz brać udział w konkursach oraz zajęciach różnych kół: sportowych
(siatkówka, gimnastyka, gry zespołowe, aerobik, koszykówka), biblijnym, prawniczym, dziennikarskim i historycznym.
Wiedzę zawodową możesz pogłębiać podczas zajęć koła miłośników marketingu, na treningu umiejętności społecznych, zajęciach wychowawczych.
Nasi uczniowie biorą udział w innowacjach pedagogicznych: w ramach
Przejście do Spisu treści
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 ształcenia w zawodzie technika ekonomisty jest to innowacja „Ekonomista
k
to etyczny finansista”, a w ramach kształcenia w zawodzie technika handlowca
– „Biznes w sieci to przyszłość”.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Uczniowie, którzy osiągają najlepsze wyniki w swojej branży, mają szansę
odbyć praktyki zawodowe w wiodących firmach krajowych i międzynarodowych, takich jak: Optima S.A., Havi Logistics, Rohlig Suus Logistics S.A.,
BHMD, Fabryka Ofert, hotel Marriott, hotel Regent, Novotel.
Nasi uczniowie zawsze są postrzegani jako rzetelni i sumienni pracownicy.
Wielu absolwentów podejmuje pracę w miejscach odbywania praktyk zawodowych.
Spotkania informacyjne: 23 marca 2017 r. – godz. 17.30
26 kwietnia 2017 r. – godz. 17.30

W jakich zawodach możesz
u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik informatyk
▶▶ technik obsługi turystycznej
▶▶ technik ekonomista
▶▶ technik spedytor
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Nasze sukcesy
▶▶ Certyfikat „Varsavianistyczna szkoła”, przyznany w 2016 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.
▶▶ Certyfikat za udział w realizacji programu „Life Skills – trening kompetencji
społecznych”, przyznany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
▶▶ Dyplom za aktywny udział w obchodach „Global Money Week” – Światowego Tygodnia Pieniądza, przyznany w marcu 2016 r. przez Komisję Nadzoru
Finansowego.
▶▶ Wyróżnienie w „Rankingu IT Szkoła 2015”, przyznane przez Warszawską
Wyższą Szkołę Informatyki.
▶▶ Dyplom za zdobycie tytułu w ogólnopolskim konkursie „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”, przyznany w 2015 r. przez Studium Prawa
Europejskiego.
▶▶ Certyfikat „Szkoła Przyjazna Wolontariuszowi”, przyznany w 2015 r. przez
Fundację „Świat na Tak”.
▶▶ Dyplom za zdobycie tytułu „Szkoły Dialogu 2015”, przyznany przez Fundację
„Forum Dialogu Między Narodami”.
▶▶ Realizacja projektu „Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym
przedsiębiorstwie” w ramach projektu Erasmus+ – w 2015 r. nasi uczniowie
odbyli staże zagraniczne w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
▶▶ Sukces kolejnego projektu „Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum” w konkursie „Mobilność
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 czniów i kadry programu Erasmus+:
u
Kształcenie i szkolenia zawodowe” –
pozyskanie grantu dla uczestników:
40 uczniów oraz 4 nauczycieli.
Kim są nasi absolwenci?
Absolwenci Technikum nr 25 podejmują pracę zawodową, kontynuują naukę w policealnych szkołach
lub na uczelniach wyższych, takich
jak: Akademia Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Społeczna Akademia
Nauk, Uczelnia Warszawska im. M. Pasjonujące rozgrywki w ramach
IV Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły
Skłodowskiej-Curie, Uniwersytet
Techniczno-Handlowy, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Medyczny,
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Główna Szkoła Służby Pożarniczej.
Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę m.in. z takimi instytucjami, jak:
▶▶ Warszawska Izba Turystyki;
▶▶ Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych;
▶▶ Akademia Finansów i Biznesu
„Vistula”;
▶▶ Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki;
▶▶ Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych;
▶▶ Uniwersytet Warszawski;
▶▶ Uczenia Techniczno-Handlowa
im. H. Chodkowskiej w Warszawie;
▶▶ Vitalis Betreuungsgesellschaft für
Modellprojekte mbH Niemcy;
▶▶ ADC Technology Training Ltd.
Wielka Brytania;
▶▶ Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
▶▶ Główny Urząd Statystyczny;
Rywalizacja klas w rozgrywkach sportowych w ramach
V Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły
▶▶ Fundacja „Świat na Tak”.
Jak wyglądają nasze pracownie?
W naszej szkole znajdują się:
▶▶ cztery pracownie informatyczne, każda wyposażona w 16 stanowisk indywidualnych, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie Windows 7, pakiet
Office Professional, specjalistyczne oprogramowaniem COREL i AutoCAD;
▶▶ jedna nowa pracownia turystyczna, sfinansowana z Europejskiego Funduszu
Społecznego, wyposażona w laptopy, mapy, przewodniki i foldery;
▶▶ dwie pracownie ekonomiczne, wyposażone w laptopy z oprogramowaniem
Insert GT (z modułami Gratyfikant GT, Subiekt GT, Rachmistrz GT);
▶▶ jedna nowa pracownia sieciowych systemów operacyjnych.
Przejście do Spisu treści
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Jak możesz z nami rozwijać swoje
pasje?
Poprzez udział w:
▶▶ stażach zagranicznych w ramach
programu Erasmus+;
▶▶ projekcie IT Szkoła;
▶▶ obsłudze targów turystycznych
„TT Warsaw”, „Wiatr i Woda”,
„Lato”, „Podróże”;
▶▶ sekcjach sportowych z siatkówki,
koszykówki i piłki nożnej;
▶▶ wykładach i warsztatach na
wybranych uczelniach wyższych
(m.in. Uniwersytet Warszawski, Polsko-Japońska Akademia
Technik Komputerowych, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H.
Chodkowskiej);
▶▶ działalności na rzecz fundacji
Tak rozwijamy kompetencje zawodowe na poziomie „Świat na Tak”;
europejskim – staż klasy 2e w Londynie, w ramach ▶▶ w przygotowaniu festiwalu zaprogramu Erasmus+ wodów.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w następujących firmach:
▶▶ RAM-SERWIS;
▶▶ Neckermann;
▶▶ Cezar;
▶▶ First Class;
▶▶ Almatur;
▶▶ Bank Pekao;
▶▶ TUI;
▶▶ Hellmann.
Spotkania informacyjne: 22 marca 2017 r. – 17.30
		5 kwietnia 2017 r. – 17.30

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik obsługi turystycznej
▶▶ technik logistyk 					
(zawód planowany od 1 września 2017 r.)
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Nasze sukcesy
▶▶ Jesteśmy w pierwszej piątce najlepszych szkół zawodowych w Warszawie pod
względem średniego wyniku z egzaminu maturalnego z języka polskiego.
▶▶ 100% naszych uczniów zdaje egzamin zawodowy z części pisemnej.
▶▶ Nagrody i wyróżnienia w sześciu kolejnych edycjach praskiego turnieju
zawodów.
Przejście do Spisu treści

▶▶ Jesteśmy

finalistami ogólnopolskiego konkursu „Szkoła
zawodowa najwyższej jakości
2016”.

Kim są nasi absolwenci?
Technikum kształci w zawodzie
technika obsługi turystycznej od
2009. Naszą szkołę opuściły trzy
roczniki absolwentów. Wielu z nich
to dziś studenci Akademii Wychowania Fizycznego (kierunek: turystyka i rekreacja), SGGW, Akademii W pracowni komputerowej odbywają się ulubione zajęcia
Obrony Narodowej, Uniwersytetu uczniów – obsługa informatyczna w turystyce
Warszawskiego. Jeden z naszych absolwentów jest właścicielem biura podróży
i umożliwia naszym obecnym uczniom realizację praktyk zawodowych w swojej firmie.
Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę:
▶▶ ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego – nasze porozumienie
o współpracy obejmuje organizację wykładów wyjazdowych, realizację
projektów o tematyce powiązanej z ekonomią, a także objęcie patronatem
olimpiad oraz konkursów;
▶▶ z Uczelnią Techniczno-Handlową im H. Chodakowskiej – zawarliśmy umowę
o współpracy dydaktycznej, organizacyjnej i patronackiej dla klas kształcących w zawodzie technika logistyka;
▶▶ z Czeskim Centrum Kultury przy Ambasadzie Czeskiej oraz Instytutem
Słowackim.
Jak wyglądają nasze pracownie?
Posiadamy dobrze wyposażone pracownie obsługi turystycznej i geografii
turystycznej, sale komputerowe i trzy pracownie przedmiotowe wyposażone
w tablice interaktywne.
Dla uczniów, którzy będą się kształcić w zawodzie technika logistyka przygotowywane są pracownie: logistyki, środków transportu, gospodarki materiałowej.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
W naszej szkole możesz:
▶▶ korzystać z profesjonalnych obiektów sportowych (kort tenisowy, hala sportowa, siłownia, boisko do piłki nożnej);
▶▶ uczestniczyć w przygotowaniu audycji nadawanych przez radiowęzeł;
▶▶ zdobywać dodatkowe kwalifikacje, np. jako animator czasu wolnego, przewodnik wycieczek;
▶▶ uczestniczyć w różnorodnych wycieczkach krajowych i zagranicznych.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Nasi uczniowie mogą odbywać praktyki w: PTTK, Rainbow Tours, Neckermann Polska, Almatur Polska, Travel Trade Poland, Warszawskiej Izbie Turystycznej, hotelu Felix.
Przejście do Spisu treści
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Wrażenia ze
wspólnych wycieczek
– bezcenne. W tym
roku szkolnym to my
(uczniowie z trzeciej
klasy) zorganizujemy
wycieczkę dla naszych
młodszych kolegów.

Uczniom kształcącym się w zawodzie technika logistyka zapewnimy
praktyki w renomowanych, prężnie działających
firmach logistycznych działających
na terenie Polski i poza nią. Są to m.in. Grupa Polskie Składy Budowlane S.A.
oraz AB Line Logistics s.r.o. z siedzibą w Czechach.
Spotkanie informacyjne: 6 kwietnia 2017 r. – godz. 18.00

W jakich zawodach możesz
u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik ekonomista
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Nasze sukcesy
▶▶ Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz całokształt
działalności na Mazowszu.
▶▶ Certyfikaty: „Varsavianistyczna szkoła”, „Szkoła z Klasą”, „Szkoła Przyjazna Przedsiębiorczości”, certyfikat programu „Life Skills” (trening
umiejętności społecznych).
▶▶ Honorowe wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”.
▶▶ Wyróżnienia w konkursie „Praskie Spotkanie z Ekonomią”.
▶▶ Wyróżnienie w międzyszkolnym turnieju zawodów w 2013 r.
▶▶ Projekty w ramach programu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych: „Kijem w mrowisko”, „Rewitalizacja Starej Pragi”, „Na styku wielu kultur”.
▶▶ 2. miejsce w konkursie warszawskim „Teatr mój widzę ogromny”.
▶▶ Wyróżnienie w konkursie „Muzyka i Obraz”, organizowanym przez
SCEK.
Przejście do Spisu treści

Kim są nasi absolwenci?
Nasi absolwenci podejmują pracę zawodową zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami, np. w urzędach
skarbowych, bankach, ZUS-ie,
działach księgowo-finansowych
firm czy biurach rachunkowych.
Mogą także kontynuować naukę
na dowolnej uczelni.
Znani absolwenci naszej szkoły
to: prof. Marta Juchnowicz – Kierownik Katedry Rozwoju Kapitału
Ludzkiego SGH; Tomasz Sapryk –
aktor; Marcin Kluś – przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe; Jarosław Balikowski i Łukasz Piknik u Kisiela – zajęcia plenerowe dla gimnazjalistów.
Turek – księża; Tomasz Wlaziński Wspólnie pogłębiamy nasze kompetencje społeczne oraz
wiedzę ekonomiczną
– reżyser i aktor.
Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę z instytucjami takimi jak:
−− Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (patronat naukowy);
−− Szkoła Mistrzów Reklamy;
−− Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. Konstancin-Jeziorna.
W bieżącym roku szkoła podjęła działania w celu nawiązania współpracy
ze Szkołą Główną Handlową.
Jak wyglądają nasze pracownie?
Nasza szkoła jest wyposażona w:
▶▶ 12 pracowni z nowoczesnym sprzętem multimedialnym (tablice interaktywne, komputery, drukarki);
▶▶ 2 pracownie ekonomiczno-biurowe z zestawami komputerowymi, sieciowymi
drukarkami laserowymi, skanerem, niszczarką, projektorem multimedialnym, komputerami z pakietem programów Insert GT (program magazynowy
Subiekt GT, program finansowo-księgowy Rewizor GT, program – książka przychodów i rozchodów Rachmistrz GT, program kadrowo-płacowy
Gratyfikant GT) oraz programem
Płatnik do rozliczeń z ZUS.
Jak możesz z nami rozwijać swoje
pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje
pasje przez udział w:
▶▶ programie Fundacji Młodzieżowej
Przedsiębiorczości „Moje finanse”;
▶▶ projektach związanych z działalnością gospodarczą:
−− gry ekonomiczne symulujące
działanie firm;
Praktyki zagraniczne
−− Internetowa Gra Giełdowa;
Przejście do Spisu treści
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▶▶ imprezach

na rzecz lokalnego środowiska (Szkolny Dzień Tolerancji, Majówka Aniołów oraz Piknik u Kisiela);
▶▶ akcjach charytatywnych: „Góra grosza”, „Nakrętka”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Świąteczna Zbiórka Żywności”;
▶▶ warsztatach wokalnych oraz prężnie działającym zespole muzycznym;
▶▶ ciekawych zajęciach sportowych.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Nasza szkoła współpracuje z bankami, urzędami skarbowymi i urzędami
centralnymi. Uczniowie mają też możliwość odbywania praktyk zawodowych
w krajach Unii Europejskiej.
Spotkanie informacyjne: 24 kwietnia 2017 r. – godz. 17.00

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik organizacji reklamy
▶▶ technik obsługi turystycznej
▶▶ technik hotelarstwa

Nasze sukcesy

▶▶ Mamy 60-letnie doświadczenie w kształceniu w zawodach administracyjno-

-usługowych.
ramach oferowanych zajęć edukacyjnych szkoła przygotowuje do egzaminów EBC*L (Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych) oraz LCCI
(Certyfikat Językowy Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej). Jesteśmy

▶▶ W
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Zajęcia w pracowni grafiki reklamowej

Przejście do Spisu treści

Zajęcia z reklamy w pracowni plastycznej

autoryzowanym centrum egzaminacyjnym, a obydwa certyfikaty są uznawane przez pracodawców wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Kim są nasi absolwenci?
Absolwenci, którzy kształcili się w zawodzie technika organizacji reklamy,
tworzą kampanie reklamowe oraz pracują przy sprzedaży produktów i usług
reklamowych.
Absolwenci, którzy kształcili się w zawodzie technika obsługi turystycznej,
pracują w biurach podróży i punktach informacji turystycznej, są przewodnikami wycieczek, prowadzą też własną działalność gospodarczą.
Absolwenci, którzy kształcili się w zawodzie technika hotelarstwa, pracują
w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, gospodarstwach agroturystycznych, schroniskach, spa, a także prowadzą własną
działalność gospodarczą.
Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę z wieloma firmami i instytucjami. Są to:
Air France, Robert Bosch, Kancelaria Prezydenta RP, SGGW, Uczelnia Łazarskiego, Business Centre Club, IBM, Bigram S.A., European Management
Assistants, Creative Solutions, Warszawska Izba Turystyki, MEN, Sobiesław
Zasada S.A., LCCI, EBC*L.
Jak wyglądają nasze pracownie?
W naszej szkole znajdują się pracownie: plastyczna, reklamy, grafiki komputerowej, turystyki, hotelarstwa, biurowości, języków obcych oraz komputerowe.
Pracownie są wyposażone w komputery z odpowiednim oprogramowaniem
i dostępem do internetu, drukarki działające w sieci, skanery, a także w urządzenia wielofunkcyjne podłączone do sieci, telewizory DVD, rzutniki i tablice
multimedialne.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas uczestniczenia w:
▶▶ zajęciach pozalekcyjnych, np. „Zagadkowa matematyka”, „Zajęcia dla frankofilów”, „Wydarzenia kulturalne”, odbywających się w dobrze wyposażonych
pracowniach przedmiotowych, a także w bibliotece i czytelni z dostępem
do internetu;
Przejście do Spisu treści
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▶▶ zajęciach

sportowych w sali gimnastycznej, sali do zajęć tanecznych i aerobiku oraz w siłowni;
▶▶ konkursach takich jak np.: „Najpiękniejsza dynia z okazji Halloween”, „Ogrodowa Ma talent”, „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”, „Najładniejsza pisanka
wielkanocna”;
▶▶ wycieczkach m.in. do: Sądu Okręgowego w Warszawie, Sejmu, NIK, Kancelarii Prezydenta RP;
▶▶ spotkaniach z ciekawymi ludźmi: przedstawicielami administracji publicznej, przedstawicielami zawodów prawniczych, dziennikarzami, artystami,
poetami, sportowcami.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Nasi uczniowie odbywają praktyki w renomowanych firmach takich jak:
Air France, Robert Bosch, Kancelaria Prezydenta RP, SGGW, Uczelnia Łazarskiego.
Spotkania informacyjne: 5 kwietnia 2017 r. – godz. 17.30
10 maja 2017 r. – godz. 17.30

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik informatyk
▶▶ technik obsługi turystycznej
▶▶ kucharz
 cukiernik
▶▶ sprzedawca
 fotograf
▶▶ fryzjer
 lakiernik
 elektryk
▶▶ mechanik pojazdów samochodowych
▶▶ elektromechanik pojazdów samochodowych
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Nasze sukcesy
▶▶ Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach. Zdobyli:
−− 5. miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie „Turbolandeskunde, wędrówka
po krajach niemieckiego obszaru językowego” w 2015 r.;
−− 2. miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym i Literackim
w 2015 r.;
−− 2. Miejsce w IX Dzielnicowej Olimpiadzie Języka Angielskiego w 2015 r.;
−− 4. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną
polszczyzną za pan brat”;
−− wyróżnienia: w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Dane osobowe
na co dzień”; międzyszkolnym konkursie recytatorskim literatury polskiej
w językach obcych „Odpowiednie dać obce słowo”; ogólnopolskim konkursie pod hasłem „Mein Beruf ist spitze!” („Mój zawód jest najlepszy!”),
organizowanym przez Goethe-Institut w Krakowie i Goethe-Institut
w Warszawie;
Przejście do Spisu treści

▶▶ Sukcesy

w sporcie: 2. miejsce
w XLVII Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w Piłce Nożnej chłopców w 2015 r. oraz 5.
miejsce w XLVIII Olimpiadzie
w 2016 r.

Kim są nasi absolwenci?
Absolwenci naszego technikum często łączą naukę z pracą.
Absolwent w zawodzie technika
informatyka może podjąć pracę
jako administrator sieci komputerowych, grafik komputerowy, W szkole corocznie odbywa się impreza pod hasłem
„Odkrywamy świat na nowo”. W wydarzeniu bierze udział
pracownik działu IT. Absolwent cała społeczność szkolna. Tutaj – „Dzień amerykański”
w zawodzie technika obsługi turystycznej może być zatrudniony w przedsiębiorstwach świadczących usługi
turystyczne, np. w biurach podróży, hotelach, centrach informacji turystycznej,
izbach turystyki. Wielu absolwentów podejmuje też własną działalność gospodarczą. Absolwenci technikum są studentami Politechniki Warszawskiej,
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, uczelni Vistula, Uniwersytetu
im. Marii Skłodowskiej-Curie. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej są
bardzo często zatrudniani przez pracodawców, u których odbywali praktyki,
często też kontynuują naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
Z kim współpracujemy?
Nasza szkoła nawiązała współpracę z:
▶▶ Wyższą Szkołą Informatyki oraz Polsko-Japońską Szkołą Technik Komputerowych w Warszawie; w ramach tej współpracy uczniowie uczestniczą
w wykładach organizowanych przez te uczelnie;
▶▶ firmą Microsoft, która organizuje praktyki oraz specjalistyczne zajęcia dla
uczniów technikum;

Aby rozwijać zainteresowania uczniów naszej szkoły, przeprowadzamy warsztaty z wychowania
fizycznego, m.in. uczymy się gry w smolball

Przejście do Spisu treści
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▶▶ Fundacją Edukacyjną im. Jana Karskiego oraz szkołami im. Jana Karskiego

z całej Polski;

▶▶ UNICEF-em oraz Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu” –

w szkole organizujemy różne akcje charytatywne;
Edukacji Obywatelskiej, Muzeum Żydów Polskich oraz teatrami
warszawskimi;
▶▶ Ochotniczym Hufcem Pracy w zakresie organizacji zajęć praktycznych dla
uczniów zasadniczej szkoły zawodowej oraz organizacji Mobilnego Kiermaszu Pracy;
▶▶ Muzeum Techniki i Ośrodkiem Kultury „Arsus”.
▶▶ Centrum

Jak wyglądają nasze pracownie?
▶▶ Posiadamy 5 pracowni informatycznych z dostępem do internetu, wyposażonych w urządzenia peryferyjne, w tym w nowoczesne plotery oraz tablicę
interaktywną.
▶▶ Pracownia turystyczna jest wyposażona w niezbędne urządzenia biurowe
oraz tablicę interaktywną.
▶▶ Nowoczesna siłownia wyposażona jest w profesjonalny sprzęt, maszyny
i akcesoria treningowe.
▶▶ Uczniowie mają bezpłatny dostęp do internetu za pośrednictwem Wi-Fi
(w każdym miejscu w szkole).
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas uczestniczenia w:
▶▶ zajęciach rozwijających zainteresowania z zakresu turystyki, informatyki,
teatru, języka serbskiego oraz sportu;
▶▶ wydawaniu gazetki szkolnej „Byle do Przerwy”;
▶▶ lekcjach otwartych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Sejmie RP;
▶▶ prawyborach organizowanych przez szkołę;
▶▶ projekcie „Varsavianistyczna szkoła”;
▶▶ działaniach w ramach kampanii „Zauważeni pl.”, której celem jest zmiana
nastawienia do seniorów;
▶▶ różnorodnych przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację Edukacyjną im. Jana Karskiego oraz Muzeum Żydów Polskich.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Nasza szkoła organizuje praktyki zawodowe w najlepszych hotelach, firmach
informatycznych oraz biurach podróży w Warszawie, m.in. w:
▶▶ hotelach – Marriott, Hyatt, DeSilva, Radisson Blue Sobieski Hotel, Lord;
▶▶ biurach podróży – Orka Travel, Sun&Fun Holidays, TUI Centrum Podróży,
Jans Travel, Rainbow Tours;
▶▶ firmach informatycznych – CPU Service, NTT System.
Spotkania informacyjne: 7 marca 2017 r. – godz.18:00
17 maja 2017 r. – godz. 18:00
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3. Zawody branży
budowlanej

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik budownictwa
▶▶ technik urządzeń sanitarnych

Nasze sukcesy
▶▶ Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego (93,5%) i egzaminu zawodowego
(91,80%).
▶▶ 1. miejsce indywidualnie oraz 1. miejsce zespołowo w Polsce w XXVIII Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w 2015 r. (sześciu laureatów
i trzech finalistów etapu centralnego).
▶▶ 4. miejsce w XXIX Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
w 2016 r. (dwóch laureatów).
▶▶ Tytuły: „Złota Szkoła” (2016 r. i 2015 r.) i „Szkoła Sukcesu” (2016 r.).

▶▶ Realizacja programu „Wars i Sawa”, wspierającego uzdolnionych uczniów.
▶▶ Sukcesy w konkursach: 1. miejsce w międzyszkolnych IX Rozrywkach Ma-

tematycznych 2016 (po raz czwarty z rzędu); laureat X Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego 2016; 3. miejsce w konkursie varsavianistycznym „Warszawa. Lubię
to”; finalista w XVIII Konkursie Recytatorskim
poezji Religijnej 2016 r.; 2. miejsce w piłce nożnej w ramach XLIX Warszawskiej Olimpiady
Młodzieży 2016 r.
▶▶ Projekt eTwinning „Verschieden? Doch ähnlich!” (Różni? Jednak podobni!), realizowany ze
szkołami z Francji i Grecji, otrzymał Krajową
Odznakę Jakości.
Przejście do Spisu treści
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Kim są nasi absolwenci?
Nasi absolwenci uzyskują dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych
i w związku z tym mają możliwość zdobycia wykształcenia wyższego na renomowanych uczelniach w kraju. Badania ankietowe wskazują, że nasi absolwenci
najczęściej wybierają następujące uczelnie i wydziały: Politechnika Warszawska
(Wydział Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Architektury,
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska),
SGGW (Budownictwo i Inżynieria Środowiska), WAT (Wydział Inżynierii
Lądowej i Geodezji), Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (Architektura).
Są też tacy, którzy podejmują naukę za granicą (np. Bradford College, HND
Diploma in Construction and Built Environment) oraz znajdują zatrudnienie
w krajach UE.
Z kim współpracujemy?
Współpracujemy z:
▶▶ firmą Veolia, która objęła patronatem
klasy przygotowujące uczniów do zawodu technika urządzeń sanitarnych i organizuje: praktyki zawodowe (dla uczniów klas drugiej i trzeciej), szkolenia
BHP, spotkania z doradcą zawodowym,
dni otwarte, wykłady; sponsoruje również dodatkowe zajęcia z języka francuskiego dla zainteresowanych uczniów;
▶▶ firmą ATLAS, która objęła patronatem
klasy przygotowujące uczniów do zawodu technika budownictwa i organizuje
szkolenia dla uczniów i nauczycieli tego
zawodu, a także zapewnia fachową literaturę zawodową;
▶▶ Politechniką Warszawską, SGGW,
Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania.
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Jak wyglądają nasze pracownie?
Do dyspozycji naszych uczniów są następujące pracownie:
▶▶ dokumentacji projektowej i kosztorysowania, wyposażone w programy
AutoCad, Norma, Planista, stanowiska
komputerowe i stoły kreślarskie;
▶▶ rysunku odręcznego, wyposażone
w przenośne stelaże z deskami;
▶▶ informatyczna;
▶▶ matematyczne, wyposażone w tablice
interaktywne;
▶▶ nowoczesna biblioteka z czytelnią oraz
stanowiskami komputerowymi;
▶▶ nowoczesna siłownia, boiska i plac
ćwiczeń.
Przejście do Spisu treści

W każdej sali lekcyjnej są:
sprzęt multimedialny, dostęp do
internetu oraz stanowisko komputerowe dla nauczyciela.
Jak możesz z nami rozwijać
swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje
pasje podczas uczestniczenia w:
▶▶ zajęciach pozalekcyjnych w ramach kół zainteresowań (wiedzy budowlanej, projektowania
AutoCAD, rysunku odręcznego, recytatorskiego), zajęć teatru i kabaretu „Na Przyrynku”,
kół językowych oraz SKS;
▶▶ prowadzeniu szkolnego radiowęzła;
▶▶ redagowaniu gazetki szkolnej
„TABu”.
Uczniowie mogą również brać
udział w:
▶▶ konkursach i olimpiadach
o zasięgu ogólnopolskim –
np. w olimpiadzie wiedzy
i umiejętności budowlanych,
olimpiadzie wiedzy technicznej, olimpiadzie innowacji
technicznych, ogólnopolskim
konkursie wiedzy o energetyce
Nasi uczniowie na lekcji rysunku odręcznego w pracowni
odnawialnej;
▶▶ szkolnych konkursach i interdyscyplinarnych projektach edukacyjnych – np.
Master of English, Deutschmeister, lekcje z ZUS, lekcje plenerowe (m.in.
w Łazienkach Królewskich, Filtrach Warszawskich);
▶▶ projektach edukacyjnych związanych z budownictwem energooszczędnym,
pasywnym, zeroenergetycznym i zrównoważonym;
▶▶ szkoleniach z nowoczesnych narzędzi wspomagających projektowanie.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Jeśli wybierzesz naszą szkołę, praktyki odbędziesz w:
▶▶ Veolia Energia Warszawa S.A.;
▶▶ HOCHTIEF Polska S.A.;
▶▶ BUDIMEX S.A.;
▶▶ Roger Preston Polska Sp. z o.o.;
▶▶ J.W. Construction;
▶▶ MP Projekt Polska Sp. z o.o.;
▶▶ Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.;
▶▶ pracowniach projektowych, architektonicznych i instalacyjnych.
Spotkania informacyjne: 11 marca 2017 r. – godz. 10.00
22 kwietnia 2017 r. – godz. 10.00
Przejście do Spisu treści
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W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik budownictwa – z dodatkowymi zajęciami
w zakresie:
−− komputerowego wspomagania projektowania
−− budownictwa pasywnego i energooszczędnego
−− zarządzania nieruchomościami
−− architektury wnętrz

Nasze sukcesy:

▶▶ Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego.
▶▶ Bardzo dobra zdawalność egzaminu zawodowego.
▶▶ Patronat firmy Saint-Gobain Polska nad klasą z dodatkowymi

zajęciami
w zakresie budownictwa pasywnego i energooszczędnego.
▶▶ Liczne sukcesy sportowe w ramach XLIX Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
▶▶ Uzyskanie grantu w ramach programu Erasmus+, dzięki któremu nasi uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych będą podnosili swoje kwalifikacje zawodowe za granicą.
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Kim są nasi absolwenci?
Nasi absolwenci podejmują pracę w renomowanych firmach budowlanych
oraz rozpoczynają studia.
Wśród naszych absolwentów jest wiele znanych i wybitnych osób, takich jak:
▶▶ pracownicy naukowi wyższych uczelni, którzy piastują stanowiska rektorów,
dziekanów i prodziekanów; są to m.in. prof. dr hab. inż. Zbigniew Mazurkiewicz, prof. dr hab. Zdzisław Mikulski, prof. dr hab. inż. arch. Marek
Budzyński, prof. dr inż. Wojciech Włodarczyk, prof. dr hab. inż. Grzegorz
Jemielita, prof. dr hab. Jerzy Ossowski;
▶▶ ksiądz prałat prof. Andrzej Luft
– doktor teologii, konserwator
zabytków archidiecezji Warszawskiej;
▶▶ Janusz Gerard Pyciak-Peciak,
Jacek Gmoch – wybitni sportowcy,
reprezentanci kraju;
▶▶ prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski – dyrektor naczelny Instytutu
Badawczego Dróg i Mostów;
▶▶ mgr inż. Piotr Rychlewski –
kierownik Pracowni Inżynierii
Geotechnicznej w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów;
▶▶ Tomasz Nocznicki, Ryszard
Mellin, Andrzej Zawadzki, Lech
Podpisanie patronatu nad klasą 2a przez firmę Erbud S.A. Kaniewski – prawnicy.
Przejście do Spisu treści

Z kim współpracujemy?
Współpracujemy z instytucjami takimi jak:
▶▶ Saint-Gobain Polska (patronat nad
klasą z dodatkowymi zajęciami
w zakresie budownictwa pasywnego i energooszczędnego);
▶▶ Erbud S.A. (patronat nad klasą drugą, organizacja wycieczek, podczas
których uczniowie przyglądają się
inwestycjom firmy, organizacja
szkoleń i praktyk dla uczniów);
▶▶ EasternGraphics Polska Sp. z o.o.
(współpraca w przygotowaniu i realizacji projektu dotyczącego nauczania programu do projektowaSzkolenie ze ścian szkieletowych w budownictwie
nia wnętrz 3D – pCon.planner);
pasywnym
▶▶ Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (patronat);
▶▶ Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (patronat).
Jak wyglądają nasze pracownie?
▶▶ Posiadamy trzy pracownie komputerowe. W dwóch z nich prowadzone są
zajęcia z przedmiotów zawodowych: komputerowe wspomaganie projektowania CAD (praca z oprogramowaniem AutoCad i ArchiCad), zajęcia
z kosztorysowania (praca z programem NormaPro), zajęcia z architektury
wnętrz (praca z programem pCon.planner PRO).
▶▶ Pracownie do konstrukcji budowlanych i dokumentacji technicznej są wyposażone w tablice multimedialne lub projektory multimedialne z funkcją
tablicy interaktywnej.
▶▶ Wszystkie pracownie do nauki podstaw projektowania są wyposażone w stoły kreślarskie oraz w przenośne stelaże z deskami do wykonywania rysunków
w plenerze.
▶▶ Pozostałe pracownie zawodowe wyposażone są w sprzęt multimedialny:
komputery, projektory, głośniki oraz odtwarzacze DVD wraz z telewizorami.
▶▶ Większość sal lekcyjnych do prowadzenia przedmiotów ogólnokształcących
wyposażona jest w sprzęt multimedialny.
▶▶ Sale do nauki języków obcych wyposażone są w tablice interaktywne.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
W naszej szkole możesz uczestniczyć w:
▶▶ zajęciach z rysunku odręcznego przygotowujących do egzaminu na Wydział
Architektury Politechniki Warszawskiej;
▶▶ zajęciach z programów AutoCad i ArchiCad oraz zajęciach z architektury
wnętrz;
▶▶ imprezach sportowych, m.in.: „Ruch – Fitness – Zabawa”, rozgrywki w ramach Piłkarskiej Ligi Mistrzów Szkół Powiśla, Bieg Mączeńskiego, Festiwal
Zdrowego Jedzenia;
▶▶ konkursach rysunkowych organizowanych dla uczniów naszej szkoły oraz
dla gimnazjalistów;
Przejście do Spisu treści
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▶▶ różnych formach dokształcania zawo-

dowego (szkoleniach) organizowanych
przez firmy budowlane;
▶▶ zajęciach dodatkowych ze wszystkich
przedmiotów.

Szkolenie firmy Saint-Gobain –
palenie i rozbijanie szkła

Chcesz odbyć praktyki
w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w:
▶▶ laboratoriach Wydziału Inżynierii
Lądowej Politechniki Warszawskiej;
▶▶ Hejna Architekci Sp. j.;
▶▶ Bricoman Polska;
▶▶ Leroy Merlin;
▶▶ Saint-Gobain;
▶▶ Erbud S.A.;
▶▶ Alisma Construction S.A.

Spotkania informacyjne: 22 marca 2017 r. – godz. 17.00
24 maja 2017 r. – godz. 17.00

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik budownictwa
▶▶ technik architektury krajobrazu
▶▶ technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
▶▶ technik urządzeń sanitarnych 				
(zawód planowany od 2017 r.)
▶▶ murarz-tynkarz
▶▶ monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
▶▶ monter zabudowy i robót wykończeniowych 		
w budownictwie
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Nasze sukcesy
▶▶ Pozyskanie środków z funduszu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój i realizacja staży zagranicznych dla młodzieży w latach 2016–2018.
▶▶ Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego.
▶▶ Bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych.
▶▶ Realizacja projektu, który zwyciężył w dzielnicowym konkursie „Modelowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej części zachodnio-południowej
parku gen. J. Sowińskiego” w 2015 r.
▶▶ Dwa pierwsze miejsca w dzielnicowym konkursie „Moja Droga do Sukcesu”
w 2015 r.
▶▶ Zaprojektowanie i przeprowadzenie prac modernizacyjnych w przyszkolnych ogrodach trzech gimnazjów na Woli i Bemowie w ramach programu
Przejście do Spisu treści

„Warszawskie
Inicjatywy

Edukacyjne”.
▶▶ 1. miejsce w konkursie „My
Europe” wśród szkół tech
nicznych, zorganizowanym
z inicjatywy Frankfurter Zukunftsrat oraz Corporate Culture.
▶▶ Certyfikat „Szkoła Przyjazna
Przedsiębiorczości”.
Kim są nasi absolwenci?
W naszym technikum tytuł
technika budownictwa uzyskało już ponad 2200 absolwentów.
Technicy budownictwa w czasie zajęć praktycznych
Pracują oni w przedsiębiorstwach
budowlanych, firmach produkujących materiały budowlane, biurach projektowych, administracji, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, a także
prowadzą własne firmy. Wielu naszych absolwentów studiuje (najczęściej na
kierunkach związanych z budownictwem i architekturą) lub łączy pracę z nauką. Pierwsi absolwenci z tytułem technika architektury krajobrazu opuścili
naszą szkołę w czerwcu 2015 r. Część z nich kontynuuje naukę na Wydziale
Biotechnologii, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, inni tuż po
ukończeniu szkoły rozpoczęli pracę w zawodzie, m.in. w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Technicy architektury krajobrazu

Z kim współpracujemy?
Instytucje, z którymi współpracujemy, to:
▶▶ organizacje
pracodawców:
Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Polski
Związek Pracodawców Budownictwa;
▶▶ szkoły wyższe: Wojskowa
Akademia Techniczna, Wyższa
Szkoła Informatyki Stosowanej
i Zarządzania, Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego;
▶▶ Państwowa Inspekcja Pracy
– udział w programie „Kultura
Bezpieczeństwa”;
▶▶ pracodawcy: SOPRO SA, Saint-Gobain, Dryvit, Stanley Black &
Decker, PBM Południe SA;
▶▶ Muzeum Łazienki Królewskie, Green Stream Service,
Kampinoski Park Narodowy,
ogród Muzeum Pałacu w Wilanowie.
Przejście do Spisu treści
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Jak wyglądają nasze pracownie?
▶▶ Do dyspozycji naszych uczniów
są:
▶▶ pracownie architektury krajobrazu: pracownia projektowania
architektury krajobrazu, pracownia urządzania i pielęgnacji
terenów zieleni; na terenie szkoły
wytyczona jest też powierzchnia
ćwiczeniowa do wykonywania
specjalistycznych prac z zakresu
pielęgnowania i urządzania roślinnych obiektów architektury
krajobrazu;
Zajęcia praktyczne w zawodzie
▶▶ pracownie budowlane: pracowtechnika architektury krajobrazu
nia projektowa, pracownia nowoczesnych technologii budowlanych, pracownia techniki grzewczej, instalacyjnej oraz odnawialnych źródeł energii, ufundowana przez firmę Hetman
Eko, właściciela marki Ulrich;
▶▶ pracownie komputerowe wyposażone w programy zawodowe: AutoCAD,
Norma Pro, Corel, Zuzia, Insert.
Wyżej wymienione pracownie oraz pracownie językowe i przedmiotów
ogólnych, centrum multimedialne i biblioteka są wyposażone w sprzęt audiowizualny i dydaktyczny, natomiast pracownie przedmiotów zawodowych –
w projektory, komputery i wizualizery oraz stanowiska kreślarskie i sztalugi.
Ponadto w pracy dydaktycznej wykorzystywane są: 3 tablice interaktywne do
nauki matematyki, fizyki i języków obcych, a także multimedialny program
Sonda do nauczania fizyki.
Szkoła posiada nowoczesną aulę, w której odbywają się uroczystości szkolne
i prezentacje dla uczniów prowadzone przez firmy budowlane. W szkole są też
duża sala gimnastyczna, dwie siłownie oraz kompleks boisk szkolnych.
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Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
▶▶ Zdolności plastyczne możesz doskonalić na lekcjach projektowania, rysunku
odręcznego i na zajęciach pozalekcyjnych, na których będziesz wykonywać prace plastyczne, ozdoby
świąteczne, fotografie, kompozycje
kwiatowe.
▶▶ Możesz uprawiać różne dyscypliny sportowe: piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, tenis stołowy,
spływy kajakowe oraz ćwiczyć
w siłowni.
▶▶ Pasje społecznikowskie rozwiniesz dzięki: uczestniczeniu
w pracach samorządu szkolnego
i Młodzieżowej Rady Dzielnicy
Wola, przygotowywaniu imprez
Zajęcia w zawodzie technika budownictwa okolicznościowych (dni patrona
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szkół, dni budowlane i dni architektów, dzień KEN itp.) oraz pracy w wolontariacie (udział w WOŚP, popularyzacja akcji krwiodawstwa i oddawania
szpiku kostnego, podejmowanie działań charytatywnych).
▶▶ Jeśli interesujesz się ekologią, możesz brać udział w programach i akcjach:
popularyzujących idee segregacji śmieci, sprzątania świata, ochrony kasztanowców, zasad zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania się
i aktywności fizycznej.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w:
− PBM Południe SA;
− Skanska SA;
− Bricoman Polska Sp. z o.o.;
−TDM Business Sp. z o.o.;
− Kampinoskim Parku Narodowym;
− Łazienkach Królewskich w Warszawie.
Spotkania informacyjne: 5 kwietnia 2017 r. – godz. 18.00
13 maja 2017 r. – godz. 10.00

4. Zawody branży
samochodowej

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik pojazdów samochodowych
▶▶ mechanik pojazdów samochodowych

Nasze sukcesy:
▶▶ Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
▶▶ Zdawalność egzaminu maturalnego w 2016 r. – 88%.
▶▶ Liczne sukcesy w rozgrywkach sportowych w dzielnicy Ochota w ramach
XLIX Warszawskiej Olimpiady Młodzieży: 2. miejsce w biegach przełajowych, 2. miejsce w piłce koszykowej.
Przejście do Spisu treści
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▶▶ Udział w turniejach i olimpiadach

związanych z motoryzacją, m.in.
w młodzieżowym turnieju motoryzacyjnym, olimpiadzie wiedzy
technicznej, olimpiadzie techniki
samochodowej.
▶▶ Nasza szkoła jest laureatem konkursu „Szkoła z Tradycją”.

Kim są nasi absolwenci?
Do naszych absolwentów należą
m.in. aktor Wiesław Michnikowski
oraz piłkarz Dariusz Dziekanowski.
Samochód marki Renault służący do przeprowadzania
Nasi
absolwenci są przygotowani do
ćwiczeń z zakresu diagnozowania pojazdów
samochodowych wykonywania takich zadań zawodowych, jak: diagnozowanie i naprawa
podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Wiedzą, jak aktywnie funkcjonować na zmieniającym się rynku pracy w Polsce
i krajach UE. Znajdują zatrudnienie w serwisach samochodowych i stacjach
diagnostycznych – zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Nasi absolwenci otrzymują atrakcyjne oferty pracy. Wielu z nich z sukcesem prowadzi własne serwisy
obsługi samochodów lub podejmuje dalszą naukę na wyższych uczelniach.
Z kim współpracujemy?
Współpracujemy z uczelniami i pracodawcami:
▶▶ Wojskową Akademią Techniczną (lekcje otwarte w laboratoriach i pracowniach samochodowych);
▶▶ Politechniką Warszawską (cykliczny udział w wykładach otwartych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych);
▶▶ Polskim Związkiem Motorowym (patronat i stypendia dla najlepszych uczniów);
▶▶ Automobilklubem Polski (organizacja konkursu bezpiecznej jazdy samochodem
„Bezpiecznie nam” dla uczniów warszawskich szkół samochodowych);
▶▶ firmą Bosch (szkolenia dla uczniów i nauczycieli);
▶▶ firmą Renault (szkolenia, doposażanie pracowni samochodowych
w nowoczesny sprzęt diagnostyczny).
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Dzień otwarty w samochodówce

Jak wyglądają nasze pracownie?
Nasze pracownie są wyposażone
w nowoczesny sprzęt diagnostyczny,
multimedialny i komputerowy. Dysponujemy pracowniami: diagnostyki
pojazdów samochodowych, elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych, organizacji obsługi
pojazdów samochodowych, napraw
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pojazdów samochodowych, a także pracownią nauki jazdy. Do prowadzenia
zajęć z przedmiotów zawodowych wykorzystywane są zestawy panelowe takie
jak: układ Common Rail, układy bezpieczeństwa biernego, układ ABS/ASR
i inne. W ramach przedmiotu „Podstawy konstrukcji maszyn” realizowany
jest moduł komputerowego wspomagania projektowania.
W 2017 roku zostanie oddana do użytku nowoczesna hala dydaktyczna
do obsługi, naprawy i diagnozowania pojazdów samochodowych, w której
uczniowie będą odbywać zajęcia praktyczne oraz zdawać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Uczniowie naszej szkoły mogą:
▶▶ odbywać płatne staże i praktyki samochodowe w ramach unijnego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki;
▶▶ uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych związanych z motoryzacją, m.in.
w zajęciach „Naprawmy to razem”, podczas których pod okiem nauczyciela
zajęć praktycznych mogą naprawić własne auta;
▶▶ uczestniczyć w zajęciach „Zabytki motoryzacji” i dzięki nim poznać tajniki
renowacji zabytkowych pojazdów;
▶▶ brać udział w licznych przedsięwzięciach artystycznych, kulturalnych i sportowych.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Szkoła współpracuje z wieloma firmami w zakresie organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Są to m.in. firmy: Bosch, Renault, Feu Vert,
Auto Żoliborz (autoryzowany serwis Opla), Auto Wola (autoryzowany serwis
Opla), VCentrum (niezależny serwis Volvo), Jacek Ballaun (autoryzowany dealer Kia, niezależny serwis Nissan), Norauto Polska, Uni-Truck (autoryzowany
serwis Iveco i Fiat), Auto GT (autoryzowany serwis Hyundai i Mitsubishi).
Spotkanie informacyjne: 26 kwietnia 2017 – godz.17.00

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik pojazdów samochodowych
▶▶ mechanik pojazdów samochodowych
▶▶ blacharz samochodowy
▶▶ lakiernik

Nasze sukcesy
laureata i 3. miejsce w ogólnopolskim finale I Konkursu Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej w zakresie Pojazdów i Maszyn Politechniki
Warszawskiej w 2016 r.
▶▶ 1. i 3. miejsce w międzyszkolnym konkursie dotyczącym doradztwa zawodowego „Gdy dorosłość zapuka do drzwi” w 2016 r.
▶▶ Tytuł
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▶▶ 2.

i 3. miejsce w konkursie „Eko
Gwiazda 3: Przyroda jest doskonałym mechanizmem, nie potrzebuje baterii”, zorganizowanym
przez firmę Mercedes-Benz.
▶▶ 1. miejsce w turnieju piłki siatkowej.
▶▶ 3. miejsce w turnieju tenisa stołowego.
▶▶ Wyróżnienia w XVI Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym
pt. „Ortografia na medal”.
▶▶ Sukcesy w konkursach: ogólnopolskim konkursie „Turbolande- Ćwiczenia grupy ratowniczej
skunde – Wędrówka po krajach
niemieckiego obszaru językowego”; międzyszkolnym konkursie z języka
angielskiego „Write On”; ogólnopolskim konkursie na filmik promujący
zawód „Mein Beruf ist spitze”; II Warszawskim Konkursie Piosenki Obcojęzycznej „JoséSong”.
Realizujemy rządowy program „Bezpieczna+”, dzięki któremu nasi uczniowie doskonalą swoje kompetencje w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
a także uczą się, jak należy się zachować się w sytuacji zagrożenia zdrowia
i życia. Aby jak najlepiej szkolić uczniów i liderów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, wyposażyliśmy szkołę w odpowiedni sprzęt.
Kim są nasi absolwenci?
Uczniowie kończący naszą szkołę nie mają problemów ze znalezieniem pracy
i są odpowiednio wynagradzani. Szkoła utrzymuje kontakt z absolwentami.
Wielu z nich pełni odpowiedzialne funkcje zarówno w sektorze publicznym, jak
i usługowym. Nasi absolwenci są m.in. pracownikami naukowymi, dyrektorami
szkół i serwisów motoryzacyjnych, funkcjonariuszami resortów zajmujących
się bezpieczeństwem, właścicielami warsztatów samochodowych, prezesami
stowarzyszeń, pracownikami samorządów, radnymi, a także duchownymi.
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Z kim współpracujemy?
Nasza szkoła współpracuje z pracodawcami w zakresie organizacji zajęć
praktycznych oraz praktyk zawodowych, prowadzonych w autoryzowanych
stacjach obsługi samochodów
różnych marek (Toyota, Peugeot,
Mercedes, Skoda, Renault, Fiat,
Opel i in.).
Współpracujemy z Politechniką Warszawską. Nasi uczniowie
uczestniczą w seminariach i wykładach akademickich, a część
obowiązkowych zajęć specjalistycznych odbywa się w laboratoriach Politechniki Warszawskiej
i jest prowadzona przez pracowPracownia szkolna z symulatorem bezpiecznej jazdy ników naukowych. Od kilku lat
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w naszej szkole funkcjonują klasy
pod patronatem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, a także
klasy o profilu „bezpieczeństwo
ruchu drogowego”, objęte patronatem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, w których zajęcia prowadzą
funkcjonariusze tych służb.
Jak wyglądają nasze pracownie?
▶▶ Zajęcia teoretyczne odbywają Nowoczesna pracownia przystosowana do przeprowadzania
się w odpowiednio wyposażo- egzaminu zawodowego
nych pracowniach przedmiotowych (są to m.in. 2 pracownie informatyczne, 13 pracowni wyposażonych
w sprzęt multimedialny, czytelnia multimedialna).
▶▶ Szkoła ma własny basen, na którym realizowana jest część zajęć wychowania
fizycznego.
▶▶ Zajęcia specjalistyczne odbywają się w pomieszczeniach wyposażonych
w sprzęt diagnostyczny i odpowiednie pomoce dydaktyczne. Szkoła dysponuje salą bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz niezbędnymi pomocami
dydaktycznymi: sprzętem multimedialnym, fantomami, defibrylatorami
oraz symulatorem bezpiecznej jazdy.
▶▶ Ponadto w szkole funkcjonuje Ośrodek Szkolenia Kierowców, który zapewnia
uczniom bezpłatną naukę jazdy.
▶▶ W szkole znajduje się ośrodek egzaminacyjny upoważniony przez OKE
w Warszawie do przeprowadzania egzaminu zawodowego w zawodach:
technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych. Ponadto szkoła zakupiła nowoczesne narzędzia i sprzęt diagnostyczny,
aby przygotować uczniów do nowej formuły egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Szkoła umożliwia uczniom rozwój pasji i zainteresowań. Mamy własny basen
oraz siłownię. W naszej ofercie znajdują się różne zajęcia sportowe: piłka nożna,
siatkówka, tenis stołowy i koszykówka. Dla chętnych uczniów prowadzone są
również Koło Entuzjastów Motoryzacji oraz Szkolna Grupa Ratownicza.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Praktyki zawodowe odbywają się w autoryzowanych stacjach obsługi samochodów różnych marek, np.: Toyota, Peugeot, Mercedes, Skoda, Renault,
Fiat, Opel i in. W zakładach pracy uczniowie mają kontakt z rzeczywistymi
awariami pojazdów. Najlepsi uczniowie mają szansę na otrzymanie pracy. Firmy Exxon Mobil, Mercedes i Suzuki zaopatrują uczniów w ubrania robocze,
których noszenie jest obowiązkowe podczas zajęć praktycznych. W klasach
patronackich Peugeota i Suzuki absolwenci, kiedy już zdadzą egzamin, otrzymują dodatkowo certyfikaty wymienionych koncernów.
Spotkanie informacyjne: 26 kwietnia 2017 r. – godz. 17.00.
Przejście do Spisu treści
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W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik pojazdów samochodowych
▶▶ technik mechatronik
▶▶ technik logistyk
▶▶ mechanik pojazdów samochodowych
▶▶ lakiernik
zawody planowane
▶▶ kierowca-mechanik
od 1 września 2017 r.
▶▶ monter-mechatronik

}

Nasze sukcesy:
▶▶ 3. miejsce w województwie mazowieckim w XX Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym 2016 r.
▶▶ Nasi uczniowie są corocznie finalistami ogólnopolskiej olimpiady logistycznej.
▶▶ 1. miejsce w Konkursie Bezpiecznej Jazdy Samochodem 2016.
▶▶ 1. miejsce w finale II Konkursu Wiedzy Mechanicznej i Mechatronicznej
w zakresie Pojazdów i Maszyn, zorganizowanego przez Politechnikę Warszawską w 2016 r.
▶▶ 1. miejsce indywidualnie i drużynowo w finale IV Mazowieckiego Konkursu
Mechatronicznego w 2016 r.
▶▶ Finaliści XVII Olimpiady Techniki Samochodowej, zorganizowanej przez
Politechnikę Warszawską na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.
▶▶ 2. miejsce indywidualnie w II Międzywojewódzkim Turnieju Mechaników
Samochodowych w 2016 r.
Kim są nasi absolwenci?
Wśród naszych absolwentów są m.in.:
▶▶ Paweł Nastula – mistrz olimpijski w judo;
▶▶ Kazimierz Mazur – aktor znany m.in. z serialu „Na Wspólnej”;
▶▶ Marcin Opałka – kierowca rajdowy, wielokrotny mistrz Polski;
▶▶ Marcin Turski – kierowca rajdowy, wielokrotny mistrz Polski.
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Z kim współpracujemy?
Instytucje, z którymi współpracujemy, to:
▶▶ Politechnika Warszawska –
Wydział Samochodów i Maszyn
Roboczych, Wydział Transportu,
Wydział Mechatroniki (patronaty
nad klasami samochodowymi, mechatroniczną i logistyczną);
▶▶ Wojskowa Akademia Techniczna
Pracownia lakiernicza (patronat nad k lasą mechatroniczną
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i współpraca z klasą logistyczną);
▶▶ Wyższa Szkoła Logistyki
w Poznaniu (innowacja
pedagogiczna i współpraca przy organizowaniu ogólnopolskiej
olimpiady logistycznej);
▶▶ Polski Związek Motorowy ZO Warszawa
(patronat nad klasami
samochodowymi);
▶▶ AkzoNobel, Axalta (patronat nad klasami lakierniczymi, konkursy
lakiernicze);
▶▶ Miejskie Zakłady Autobusowe (patronat nad
klasami samochodoPracownia samochodowa
wymi);
▶▶ Serwisy samochodowe, firmy logistyczne i lakiernicze: BMW, Bosch, Fiat,
Ford, Hyundai, Iveco, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Porsche, Volkswagen, Volvo, Dachser, Schenker, Deber Octoral, Farecla, Spis Hecker, Troton.
Jak wyglądają nasze pracownie?
▶▶ Przyszli technicy i mechanicy pojazdów samochodowych nabywają umiejętności praktycznych w nowoczesnej pracowni z linią diagnostyczną, stanowiskami do napraw, stanowiskiem do badań rozruszników i alternatorów,
w tym alternatorów sterowanych elektronicznie.
▶▶ Przyszli technicy mechatronicy mają do dyspozycji pracownie wyposażone
w nowoczesny sprzęt dydaktyczny z zakresu pneumatroniki, elektrotechniki
i elektroniki.
▶▶ Uczniowie klas logistycznych zdobywają wiedzę w pracowniach gospodarki
magazynowej i gospodarki transportowej oraz w pracowni przepływu zasobów i informacji; w pracowniach wykorzystywane są profesjonalne programy
komputerowe.
▶▶ Lakiernicy samochodowi mają do dyspozycji najlepszej klasy
produkty do naprawy
powłok lakierniczych,
nowoczesny
sprzęt
i pracownię z profesjonalną samochodową kabiną lakierniczą
i stanowiskami przygotowawczymi. Jest to
jedyna tego typu pracownia w całym województwie.
Symulator jazdy
Przejście do Spisu treści
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Uczniowie klas samochodowych mogą korzystać z bezpłatnej nauki jazdy – zajęcia odbywają się w naszym ośrodku szkolenia kierowców. Z naszych
ośrodków egzaminacyjnych mogą korzystać uczniowie wszystkich kwalifikacji
zawodowych.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Możesz uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych takich jak:
judo, boks, koło motoryzacyjne, koło samochodów zdalnie sterowanych, koło
logistyczne, koło mechatroniczne, koło wynalazcze „Młody Inwentor”, koło
origami.
Możesz brać udział w projektach służących podwyższeniu i zdobyciu nowych umiejętności, a także uzyskaniu kompetencji ułatwiających wejście na
rynek pracy.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Oprócz praktycznej nauki zawodu w pracowniach zlokalizowanych na terenie szkoły oferujemy praktyki w renomowanych firmach takich jak: BMW,
Bosch, Fiat, Ford, Hyundai, Iveco, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Porsche,
Volkswagen, Volvo Euroservice, Dachser, Schenker, Deber Octoral, Farecla, Spis
Hecker, Troton. Uczniowie mają tam możliwość zapoznania się z najnowszymi
technologiami napraw.
Spotkania informacyjne: 23 marca 2017 r. – godz. 17.00
24 kwietnia 2017 r. – godz. 17.00

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik pojazdów samochodowych
▶▶ technik elektryk
▶▶ mechanik pojazdów samochodowych
▶▶ elektromechanik pojazdów samochodowych
▶▶ mechanik motocyklowy (nowy zawód)

Nasze sukcesy

▶▶ Dwóch finalistów w konkursie o Praską Nagrodę Edukacyjną „AD REM”.
▶▶ 1. miejsce w praskim konkursie „Nowoczesny Patriotyzm” w roku szkolnym

2015/2016.

▶▶ Wyróżnienie Technikum nr 6 dyplomem szkoły dbającej o rozwój.
▶▶ Uhonorowanie dyrektora naszej szkoły statuetką „Dyrektor 3D” w ramach
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projektu „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład
systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych” w roku szkolnym
2015/2016.
▶▶ 2. miejsce w VII Turnieju Zawodów m.st. Warszawy.
▶▶ 2. miejsce w dzielnicowych zawodach w piłce nożnej w roku szkolnym
2015/2016.
Przejście do Spisu treści

▶▶ Sukcesy

w mistrzostwach
Pragi-Północ w roku szkolnym 2015/2016: 1. miejsce
w biegach przełajowych na
1500 i 3000 m; 2. miejsce
w piłce ręcznej chłopców.
▶▶ Coroczni stypendyści Prezesa Rady Ministrów.
Kim są nasi absolwenci?
▶▶ Robert Sycz – olimpijczyk
w wioślarstwie;
▶▶ Bernard Aluchna – olimpijczyk, dwukrotny mistrz Poszerzamy horyzonty nowymi zawodami
Polski w pływaniu;
▶▶ Ryszard Kozłowski – dyrektor
Kia Car Droom Sp. z o.o.;
▶▶ Karol Karczewski – Norauto.
Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę z takimi instytucjami, jak:
▶▶ Volkswagen Sobiesław Zasada (Warszawa);
▶▶ Toyota Żerań;
▶▶ Kia Motors;
▶▶ Polska Grupa Dealerów (Volvo, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Ford,
Infiniti);
▶▶ Politechnika Warszawska (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych oraz
Wydział Transportu);
▶▶ Uniwersytet Warszawski (Wydział Fizyki);
▶▶ salony i serwisy motocyklowe: Stajnia Motocyklowa, Moto Styl, Motorista,
Kacper-Motor, Moto Szklarnia.

Pracownia nauczania modułowego

Przejście do Spisu treści
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Jak wyglądają nasze pracownie?
▶▶ Nasze pracownie wyposażone są w: sprzęt multimedialny i interaktywny;
zestawy panelowe przedstawiające wszystkie zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych; testery diagnostyczne do pełnego monitorowania
parametrów pracy poszczególnych systemów pojazdu; układy oświetleniowe
aktoryki i sensoryki pojazdów samochodowych; oprogramowanie CADCAM do projektowania części i zespołów pojazdów oraz oprogramowanie
Integra Car 7 do obsługi serwisowej, kosztorysowania i wyceny napraw pojazdów samochodowych.
▶▶ Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych wyposażona jest
w urządzenia do pomiaru i regulacji geometrii z bezprzewodowymi
głowicami, wyważarkę, montażownicę, wózki narzędziowe.
▶▶ Pracownia pomiarów elektrycznych wyposażona jest w zestawy panelowe
do pomiarów wielkości elektrycznych. Posiadamy w pełni wyposażoną salę
do przeprowadzania egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik elektryk,
zgodną ze standardami OKE.
▶▶ W 2016 roku została otwarta pracowania motocyklowa wyposażona
w najnowocześniejszy sprzęt obsługowo-naprawczy.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Zgłoś się ze swoją pasją, a my pomożemy Ci ją rozwinąć!
▶▶ Możesz zdobyć uprawnienia do: kierowania pojazdem samochodowym
kat. B (jeśli będziesz kształcić się w zawodach z branży samochodowej),
montażu i obsługi sieci SEP do 1kV (jeśli będziesz kształcić się w zawodzie
technika elektryka), pracy w środowisku oprogramowania CAD-CAM
i Integra Car 7.
▶▶ Zachęcamy do uczestniczenia w dodatkowych zajęciach w serwisach samochodowych, na strzelnicy, zajęciach fotograficznych, sportowych, muzyczno-teatralnych, motoryzacyjnych (możesz prezentować efekty swojej pracy nie
tylko w szkole, lecz także poza nią).
▶▶ Możesz pomagać innym – oddaj krew podczas regularnych akcji krwiodawstwa pod hasłem „Krwinka z Targowej”.
▶▶ Podczas przerw możesz doskonalić umiejętność gry piłkarzykami.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w firmach:
▶▶ Stajnia Motocyklowa, Moto Styl, Motorista, Kacper-Motor, Moto Szklarnia;
▶▶ Volkswagen;
▶▶ Toyota Żerań;
▶▶ Kia Motors;
▶▶ Polska Grupa Dealerów (Volvo, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Ford,
Infiniti).
Spotkania informacyjne: 15 marca 2017 r. – godz. 17.30
12 kwietnia 2017 r. – godz. 17.30
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5. Zawody branży elektronicznej,
elektrycznej, informatycznej
i mechanicznej

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik mechatronik
▶▶ technik informatyk

Nasze sukcesy:
miejsce w Warszawie, 1. miejsce w województwie i 7. miejsce w Polsce
w rankingu techników „Perspektywy 2015”; 3. miejsce w kraju w rankingu
maturalnym techników 2015.
▶▶ 2 laureatów i finalista w XXXIX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 2016.
▶▶ 1 laureat III Olimpiady Wiedzy o Mediach, organizowanej przez Instytut
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
▶▶ Zwycięstwo w międzynarodowym konkursie Fundacji ECDL w 2015 r.
▶▶ Złoty medal i nagroda specjalna od Malaysian Research & Innovation Society za wynalazek MEDICOPTER oraz srebrny medal za wynalazek AIR
HOODIE podczas X Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków
„IWIS 2016”.
▶▶ 1. miejsce w Warszawie w IX edycji konkursu „Młody Innowator” 2015/2016.
▶▶ 1. miejsce w ogólnopolskim konkursie „Potyczki Młodych Adminów 2016”.
▶▶ 2., 4. i 5. miejsce w Polsce w konkursie Cisco NetRiders w kategorii CCENT
w 2016 r.
▶▶ 4 nagrodzone prototypy urządzeń (laureaci) w konkursie na innowacje techniczne w ramach projektu Life Skills, realizowanego przez Polską Fundację
Dzieci i Młodzieży.
▶▶ Laureaci konkursów ogólnopolskich: XVII Konkursu Matematycznego MAT,
IX edycji konkursu „Elektryzująca Pasja”, XX Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, konkursu fizycznego „EUREKA”.
▶▶ Stypendia w 2016 r.: 41 stypendystów w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”, 1 stypendysta Prezesa Rady Ministrów i 3 stypendystów m.st. Warszawy.
▶▶ 1.

Kim są nasi absolwenci?
Wielu naszych absolwentów zajmuje odpowiedzialne stanowiska w renomowanych firmach z branży informatycznej i mechatronicznej, niektórzy z nich
prowadzą własną działalność gospodarczą.
Przejście do Spisu treści
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Nasi absolwenci podejmują studia na warszawskich wyższych uczelniach
technicznych takich jak: Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawska
Wyższa Szkoła Informatyki. Szkoła otrzymuje wiele atrakcyjnych ofert pracy
dla absolwentów w firmach zajmujących się projektowaniem i administrowaniem oraz bezpieczeństwem sieci komputerowych, programowaniem aplikacji,
sterowaniem procesów produkcyjnych, a także programowaniem obrabiarek
sterowanych numerycznie CNC.
Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę z:
▶▶ pracodawcami: Microsoft Polska, Novell Academic Training Partner (NATP),
Cisco Systems Poland, Mawilux, PZU, Festo, Alstor, Modecom, NTT System,
Wincor, WNC, Avia, Polfa Warszawa, Yamo, Axus Komputer;
▶▶ uczelniami: Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych (Akademia Cisco), Wydziałem SiMR (Politechnika Warszawska), Wydziałem Mechatroniki
i Lotnictwa oraz Wydziałem Mechaniki (Wojskowa Akademia Techniczna);
▶▶ instytucjami i stowarzyszeniami: Polskim Towarzystwem Informatycznym,
Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.
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Jak wyglądają nasze pracownie?
Pracownie szkolne wyposażone są w wysokiej klasy stanowiska komputerowe i specjalistyczne oprogramowanie.
▶▶ 11 pracowni informatycznych jest wyposażonych w sprzęt niezbędny do
realizacji programu nauczania. Są to: pracownia montażu i diagnostyki
komputerów; 2 pracownie Cisco wyposażone w stanowiska dydaktyczne
do konfiguracji urządzeń sieciowych: routerów, przełączników, urządzeń
firewall, telefonów IP; 2 pracownie do montażu sieci Ethernet i zarządzania
systemami serwerowymi; 1 pracownia systemów z rodziny Linux; 2 pracownie systemów operacyjnych Microsoft; 2 pracownie do projektowania
aplikacji webowych.
▶▶ 9 pracowni mechatronicznych to: 2 pracownie elektrotechniki; pracownia
elektroniki analogowej i cyfrowej; pracownia CAD/CAM; pracownia automatyki i sterowników PLC; pracownia pneumatyki, elektropneumatyki
i sensoryki; pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
pracownia montażu urządzeń
elektronicznych; pracownia
pomiarów; pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie.
▶▶ Szkoła posiada symetryczne
łącze światłowodowe. Wszystkie pracownie zawodowe oraz
sale lekcyjne wyposażone są
w dostęp do internetu.
▶▶ Do dyspozycji uczniów są
też obiekty sportowe: 2 sale
gimnastyczne, sala tenisa stołowego, sala aerobowa, siłowPracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych nia, boisko sportowe.
Przejście do Spisu treści

Jak możesz z nami rozwijać
swoje pasje?
▶▶ Szkoła opracowała i wdrożyła program pracy z uzdolnionymi uczniami. Możesz rozwijać swoje pasje
w kołach zainteresowań – do wyboru są: koło teatralne, graficzne,
filmowe, robotyczne, elektroniczne,
wolontariat, „Klub Ośmiu”. Uczniowie biorą udział i zdobywają liczne
sukcesy w olimpiadach i konkursach – możesz być jednym z laureatów.
▶▶ Uczniowie realizują ciekawe projekty techniczne pod okiem nauczycieli. Pracodawcy (np. PZU, ASTOR)
wspierają uzdolnionych – organizują ciekawe szkolenia i warsztaty. Fir- Technik elektronik. Pracownia telewizji satelitarnej
ma MAWILUX funduje stypendia
naukowe na realizację najciekawszych projektów technicznych.
▶▶ Szkoła posiada status Mirosoft IT Academy – możesz skorzystać z szerokiego wachlarza szkoleń firmy Microsoft, zdobyć certyfikaty potwierdzające
umiejętności: wykorzystania aplikacji Microsoft, projektowania i obsługi baz
danych, instalacji i konfigurowania systemów operacyjnych, administrowania systemami serwerowymi firmy Microsoft i programowania aplikacji.
▶▶ W szkole od 7 lat funkcjonuje Akademia Lokalna Cisco – możesz realizować szkolenia Cisco na różnych poziomach (IT Essentials – Hardware
and Software, CCNA Routing & Switching, Introduction to the Internet of
Everythink, NDG Linux) i potwierdzać nowe umiejętności certyfikatami
firmy Cisco, honorowanymi na całym świecie.
▶▶ Szkoła jest partnerem firmy Novell – NATP (Novell Akademic Training Partner). Obecnie zdecydowana większość serwerów oparta jest na systemach
z rodziny Linux – na rynku pracy brakuje dobrych specjalistów zajmujących
się tymi systemami. U nas możesz zdobyć takie umiejętności na poziomie
podstawowym i zaawansowanym, a także potwierdzić je certyfikatami: CLE
– Novell Certified Linux Engineer, CLA – Novell Certified Linux Administrator oraz CLP – Certified Linux Professional.
▶▶ Posiadamy certyfikowane laboratoria ECDL, w szkole pracują egzaminatorzy ECDL. W ramach zajęć dodatkowych możesz zdobyć certyfikaty
ECDL na różnych poziomach oraz ECDL-CAD. Certyfikaty te honorowane
są w krajach Unii Europejskiej.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Masz taką możliwość – uczniowie klas III odbywają 4-tygodniowe praktyki
zawodowe w takich firmach, jak:
▶▶ Cisco Polska – konfiguracja urządzeń sieciowych firmy Cisco, zarządzanie
i administrowanie sieciami komputerowymi;
▶▶ NTT Systems – montaż i diagnostyka komputerów;
▶▶ Novell – administrowanie systemem Linux;
▶▶ Festo – automatyka przemysłowa;
Przejście do Spisu treści
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▶▶ Warsaw

Numerical Center – programowanie maszyn sterowanych numerycznie CNC;
▶▶ Polfa Warszawa – konserwacja i utrzymanie zautomatyzowanych linii produkcyjnych;
▶▶ Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – roboty przemysłowe;
▶▶ Centrum Badań Kosmicznych PAN – operowanie maszynami sterowanymi
numerycznie.
Najlepsi uczniowie odbywają 3-tygodniowy staż zawodowy na Wyspach
Kanaryjskich w Las Palmas w ramach projektu Erasmus+, finansowanego
z funduszy UE.
Spotkania informacyjne: 22 marca 2017 r. – godz. 17.00
22 kwietnia 2017 r. – godz. 10.00

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik elektronik
▶▶ technik informatyk
▶▶ monter-elektronik
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Nasze sukcesy
▶▶ Srebrna Tarcza 2015 w ogólnopolskim rankingu „Perspektywy” w 2015 i 2016 r.
▶▶ Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 na poziomie 98%.
▶▶ Realizacja projektów unijnych, w ramach których: 90 uczniów uzyskało certyfikat SEP w zakresie do 1kV; 405 uczniów uzyskało certyfikaty ITE; 106
uczniów uzyskało certyfikaty DISCOVERY Akademii Cisco; 63 uczniów
uzyskało certyfikaty CCNA R&S Akademii Cisco, a 140 uczniów uzyskało
certyfikaty umiejętności lutowania SMD.
▶▶ Certyfikat „Szkoła Nowych Technologii”.
▶▶ Wyróżnienie w rankingu „IT Szkoła”.
▶▶ 10 naszych nauczycieli posiada uprawnienia instruktorów Akademii Cisco;
2 nauczycieli ma uprawnienia do przeprowadzania pełnej ścieżki certyfikacyjnej CCNA, tj.: Intro to Networks, Routing and Switching Essentials,
Scaling Networks, Connecting Networks.
▶▶ 4 finalistów IX edycji konkursu „Młody Innowator” 2015/2016.
▶▶ Sukcesy sportowe:
−− w mistrzostwach Woli w roku szkolnym 2015/2016: 1. miejsce w tenisie stołowym, 1. miejsce w piłce siatkowej, 1. i 3. miejsce w biegach przełajowych;
−− 2. miejsce w XXXVIII Zawodach Sportowo-Obronnych „Sprawni jak
żołnierze – 2015”;
−− 2. miejsce w Otwartych Wojewódzkich Mistrzostwach Ligi Obrony Kraju
−− w Wieloboju Obronnym w roku szkolnym 2015/2016.
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Kim są nasi absolwenci?
Wielu absolwentów naszej szkoły studiuje na uczelniach wyższych – Politechnice Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Polsko-Japońskiej
Akademii Technik Komputerowych, Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Wielu łączy pracę zawodową ze studiami zaocznymi. Nasi absolwenci
są m.in.: pracownikami firm zajmujących się usługami elektronicznymi, naprawą i budową sprzętu komputerowego, obsługą baz danych, instalowaniem
i konserwacją sieci komputerowych i telewizyjnych, pracownikami Wojskowej
Akademii Technicznej, banków, właścicielami firm świadczących usługi informatyczne i elektroniczne.
Z kim współpracujemy?
Oto instytucje, z którymi nawiązaliśmy współpracę:
▶▶ Politechnika Warszawska;
▶▶ Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej;
▶▶ Warszawska Wyższa Szkoła
Informatyki;
▶▶ Wyższa Szkoła Informatyki
Stosowanej i Zarządzania WIT;
▶▶ Polsko-Japońska Akademia
Technik Komputerowych;
▶▶ Acronis Poland;
▶▶ firma StrongRecovery;
▶▶ Microsoft;
▶▶ Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
Technik elektronik. Pracownia telewizji satelitarnej
Jak wyglądają nasze pracownie?
▶▶ W szkole funkcjonuje 19 pracowni informatycznych wyposażonych w systemy Linux, Windows oraz systemy serwerowe.
▶▶ Posiadamy 4 profesjonalne pracownie elektroniczne, tj. telewizji satelitarnej,
montażu przewlekanego, lutowania techniką SMD oraz pomiarów elektronicznych.
▶▶ W każdej pracowni informatycznej znajduje się 15 stanowisk komputerowych.
▶▶ Zajęcia z języków obcych prowadzone są w 5 nowoczesnych pracowniach.
▶▶ Do dyspozycji uczniów są 2 sale gimnastyczne, siłownia, sala tenisa stołowego, boisko sportowe i strzelnica szkolna.
Wszystkie pracownie są wyposażone zgodnie ze standardem stanowisk niezbędnych w pracy technika informatyka i elektronika. Zajęcia prowadzone są
zgodnie z programami modułowymi, m.in. metodą projektu oraz z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego.
W szkole funkcjonuje sieć Wi-Fi, a dostęp do internetu zapewniony jest za
pośrednictwem symetrycznego łącza światłowodowego.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
W naszej szkole możesz:
▶▶ angażować się w wolontariat i szkolny „Klub Ośmiu”, w którym poświęcamy
czas innym ludziom;
▶▶ współpracować ze środowiskiem kombatantów Batalionu „Kiliński”;
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▶▶ uczestniczyć

w różnych projektach unijnych i kołach zainteresowań, np.:
w kole programowania robotów, kole dziennikarskim wydającym szkolną
gazetkę „#Potwierdzone_Info” (w formie elektronicznej), w spotkaniach
z przedstawicielami dużych firm IT;
▶▶ grać w zespole muzycznym Kasprzak Band;
▶▶ uprawiać sport (koło strzeleckie LOK, piłka nożna, siatkówka, koszykówka,
piłka ręczna, tenis stołowy, siłownia);
▶▶ stać się członkiem Szkolnego Koła Honorowych Dawców Krwi;
▶▶ pracować w samorządzie uczniowskim i szkolnym radiowęźle.
Chcesz odbyć praktyki
w renomowanej firmie?
W naszej szkole jest to możliwe, gdyż
organizujemy praktyki we współpracy z:
▶▶ NTT System;
▶▶ Samsung;
▶▶ ESPO;
▶▶ iSPOT;
▶▶ Interdruk;
▶▶ Exell;
▶▶ Trinity Interactive;
▶▶ Ram-Servis;
▶▶ Regenersis;
▶▶ RSOnline;
▶▶ TRUMPF Huettinger.

Technik informatyk

Spotkania informacyjne: 8 marca 2017 r. – godz. 17.00
5 kwietnia 2017 r. – godz. 17.00
(udział w lekcjach zawodowych z dziedziny elektroniki i informatyki)

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik elektronik
▶▶ technik informatyk
▶▶ technik teleinformatyk
▶▶ technik elektryk
▶▶ technik urządzeń dźwigowych
▶▶ elektryk
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Nasze sukcesy
▶▶ Tytuł „Brązowej Szkoły 2016” w rankingu szkół ponadgimnazjalnych
„Perspektywy”.
▶▶ Tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” i certyfikat „Wars i Sawa”, świadczące
o tym, że wspieramy uzdolnioną młodzież.
Przejście do Spisu treści

▶▶ Finaliści

III Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w roku 2016.
▶▶ Finalista XIII Ogólnopolskiego Konkursu Interdyscyplinarnego „Mikroprofesor”.
▶▶ 1. miejsce w turnieju wiedzy
telekomunikacyjnej i elektronicznej w ramach X Światowego Dnia Telekomunikacji
i Społeczeństwa Informacyjnego 2016.
▶▶ Laureaci konkursu języka angielskiego „Operation 2016”.
▶▶ Uczestnicy dwóch etapów
XXXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej.
Sprawdzanie poprawności montażu elektronicznego
▶▶ Stypendyści: Prezesa Rady pod mikroskopem
Ministrów, Prezydenta m. st.
Warszawy, Stypendium im. Jana Pawła II.
Kim są nasi absolwenci?
Absolwenci naszej szkoły są wykwalifikowanymi, poszukiwanymi na rynku
pracy specjalistami branży elektroniczno-elektrycznej i informatycznej. Swoje
kompetencje rozwijają najczęściej na uczelniach technicznych takich jak: Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Wyższa Szkoła Informatyki, Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
Dzięki innowacjom i projektom unijnym realizowanym w szkole nasi uczniowie mogą zdobyć dodatkowe certyfikaty i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Absolwenci naszej szkoły zasilają szeregi znanych firm branżowych
lub zakładają własną działalność gospodarczą. Najlepsi są pracownikami naukowymi wyższych uczelni, zajmują wysokie stanowiska w zarządach spółek
i firm branży finansowej, ekonomicznej, prawniczej czy artystycznej.
Z kim współpracujemy?
Udało nam się nawiązać współpracę z:
▶▶ uczelniami: Politechniką Warszawską, Wojskową Akademią Techniczną,
Wyższą Szkołą Informatyki, Akademią Realizacji Dźwięku, Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych; nasi uczniowie biorą udział
w wykładach oraz ćwiczeniach laboratoryjnych, a także w konkursach organizowanych przez uczelnie; ponadto współpracujemy z Wyższą Szkołą
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, sprawującą patronat nad Lokalną
Akademią Cisco w naszej szkole;
▶▶ stowarzyszeniami: Polskim Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Stowarzyszeniem Polskich Energetyków,
Instytutem Rynku Elektronicznego; celem tej współpracy jest przygotowanie
uczniów do uzyskania certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
uczniów (są to certyfikaty firm zewnętrznych);
Przejście do Spisu treści
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Nowa pracownia montażu urządzeń elektronicznych
▶▶ firmami: Kone Sp. z o.o., Schindler Polska Sp. z o.o., OTIS Sp. z o.o., Cyfrowy

Polsat SA, CDTI Sp. z o.o., Radio Polska Live, TVP, National Instruments
Poland Sp. z o.o., Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Urzędu m.st.
Warszawy, Cisco Systems Poland Sp. z o.o.;
▶▶ partnerami zagranicznymi: EuroMind z Hiszpanii, Europa Direkt e.V. Dresden z Niemiec i North West Academy z Irlandii; celem tej współpracy są
przygotowanie uczniów do pracy w zawodzie i realizacja praktyk zawodowych.
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Jak wyglądają nasze pracownie?
Wszystkie pracownie kształcenia zawodowego i ogólnego są wyposażone
w zestawy multimedialne, w kilkunastu salach są zainstalowane tablice interaktywne, pozwalające na uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Baza
dydaktyczna spełnia standardy wyposażenia pracowni (dotyczy to wszystkich nauczanych zawodów), określone w podstawie programowej kształcenia
w zawodach. Dzięki temu szkoła jest również ośrodkiem egzaminacyjnym
(wszystkie kwalifikacje w poszczególnych zawodach).
▶▶ Pracownia uruchamiania oraz utrzymania terminali i przyłączy abonenckich wykorzystywana jest podczas nauki zawodu technika teleinformatyka.
Pracownia wyposażona jest w zestaw 11 central telefonicznych z centralą
administracyjną, serwery telekomunikacyjne realizujące funkcje cyfrowej
centrali telefonicznej, serwery VoIP, bramki GSM, routery internetowe,
aparaty telefoniczne analogowe i cyfrowe oraz oprogramowanie z zakresu
usług ISDN i VoIP. Wszystkie centrale są zdalnie programowane za pomocą
komputerów.
▶▶ Pracownia montażu elektronicznego wyposażona jest w specjalistyczne
stanowiska serwisowe zaprojektowane z myślą o strefach zabezpieczonych
przed wyładowaniami elektrostatycznymi. W pracowni znajdują się również
wielokanałowe urządzenia serwisowe do montażu i demontażu komponentów powierzchniowych i przewlekanych oraz serwisowe systemy wizyjne
HD.
▶▶ Pracownia elektroniczna wyposażona jest w zestawy mierników, zasilaczy
i generatorów funkcyjnych, wzorce podstawowych elementów elektronicznych (takich jak dekady rezystancji, pojemności i indukcyjności), urządzenia
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Informatyk podczas praktyk zagranicznych w Hiszpanii

pomiarowe, oscyloskopy cyfrowe, analogowe, generatory funkcyjne oraz
zestawy do automatyki przemysłowej.
▶▶ Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych wyposażona
jest w zestawy anten TV-SAT, tunery TV-SAT, mierniki sygnału TV, multiswitche, odbiorniki TV, kamery TV przemysłowej, rejestratory, systemy
domofonów, systemy alarmowe i przyrządy pomiarowe.
▶▶ Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz pracownia urządzeń
dźwigowych wyposażone są w przyrządy pomiarowe, silniki 1- i 3-fazowe,
transformatory, prądnice, układy automatyki oraz zestawy urządzeń współpracujących z urządzeniami dźwigowymi.
▶▶ Pracownie informatyczne są wyspecjalizowane pod kątem kwalifikacji występujących w zawodzie technika informatyka.
▶▶ Pracownie montażu i eksploatacji komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych
wyposażone są w zestawy komputerowe do
montażu i demontażu, umożliwiające wymianę procesora, pamięci, kart graficznych,
dźwiękowych sieciowych, a także napędów
dyskowych HD i DVD.
▶▶ Pracownie sieci komputerowych i systemów
operacyjnych wyposażone są w zestawy
komputerowe, karty sieciowe, karty bezprzewodowe, modemy, routery, huby, access pointy, programowalne i zarządzalne
switche, testery okablowania, oprogramowanie serwerowe i oprogramowanie stacji
roboczych.
▶▶ Pracownie aplikacji internetowych wyposażone są w zestawy komputerowe z oprogramowaniem do tworzenia aplikacji in- Technik elektryk podczas praktyk
ternetowych. Bazę sprzętową uzupełnia zagranicznych w Hiszpanii
Przejście do Spisu treści
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szeroki wybór profesjonalnego oprogramowania Adobe Master Collection
i Autodesk Animation Academy, w skład którego wchodzą m.in.: Photoshop,
Ilustrator, InDesign CS4, Acrobat Pro, Flash Pro.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas uczestniczenia w:
▶▶ miesięcznych stażach zawodowych u pracodawców irlandzkich, hiszpańskich
i niemieckich; staże są organizowane w ramach projektów Erasmus+ i POWER: „Unia Europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej
się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych” oraz
„Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy
start w dorosłość młodzieży”;
▶▶ projektach międzynarodowych: „Geometry in Everyday Life”, „MULTIKEY”
oraz „Sports formula” – projekcie (rozpoczętym w 2016 r.) służącym rozwijaniu kompetencji matematycznych przez korelację różnych dziedzin życia;
▶▶ projekcie „Najlepsi w elektronice” (realizowanym wspólnie z Instytutem Rynku Elektronicznego), dającym m.in. możliwość zdobycia umiejętności precyzyjnego lutowania oraz uzyskania certyfikatu CIT z normy IPC-7711/7721;
▶▶ dodatkowych zajęciach realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych:
„Konserwacja urządzeń dźwigowych”, „Projektowanie aplikacji mobilnych na
platformie Android”, „Nowoczesny montaż pakietów elektronicznych na podstawie normy IPC-7711/IPC-7721”, „CLIL in Maths” oraz „CLIL in Science”;
▶▶ kursach Cisco CCNA Routing and Switching, przeznaczonych dla uczniów
pragnących zdobyć umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na stanowiskach w sektorze ICT lub dla tych, którzy chcą spełnić podstawowe wymogi
niezbędne do zdobycia bardziej specjalistycznych umiejętności teleinformatycznych;
▶▶ dodatkowych zajęciach z elektroniki, elektryki, informatyki oraz robotyki;
▶▶ szkolnym projekcie „The Passion Fashion”;
▶▶ spotkaniach z ciekawymi ludźmi w klubie „The Zajączek Discussion Club”;
▶▶ redagowaniu gazetki szkolnej „The Zajączek Times”;
▶▶ zajęciach recytatorskich, muzycznych i sportowych (gry zespołowe, siłownia);
▶▶ pracach samorządu uczniowskiego i szkolnego wolontariatu.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w następujących firmach:
▶▶ Kone Sp. z o.o.;
▶▶ CTDI Sp. z.o.o.;
▶▶ Instytut Energetyki – ZPC;
▶▶ Cyfrowy Polsat S.A.;
▶▶ OTIS Sp. z o.o.;
▶▶ Radio Polska Live;
▶▶ TVP;
▶▶ Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Urzędu m.st. Warszawy;
▶▶ EuroMind w Hiszpanii;
▶▶ Europa Direkt e.V. Dresden w Niemczech;
▶▶ North West Academy w Irlandii.
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Spotkania informacyjne: 21 marca 2017 r. – godz. 18.00
6 kwietnia 2017 r. – godz. 18.00
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W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik informatyk
▶▶ technik teleinformatyk
▶▶ technik telekomunikacji
▶▶ technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
(nowy zawód)
▶▶ monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Nasze sukcesy

▶▶ Uczniowie mają możliwość uzyskania branżowych certyfikatów Cisco (ho-

norowanych na całym świecie). Nauczyciele – instruktorzy prowadzą pełny
kurs Cisco. Certyfikaty Cisco IT Essentials oraz CCNA Routing & Switching
zdobyło już ponad 350 uczniów.
▶▶ Uczniowie mogą zdobywać certyfikaty ECDL (jesteśmy Laboratorium ECDL).
▶▶ Najlepsi uczniowie otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
▶▶ Nasi uczniowie są stypendystami Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
▶▶ W marcu zawsze organizujemy „Spotkania uczniów i nauczycieli szkół łączności z całej Polski”– jako jedyna szkoła w Polsce. Przedsięwzięcie realizujemy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich i Polskim Towarzystwem
Informatycznym w ramach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji
i Społeczeństwa Informacyjnego.
Kim są nasi absolwenci?
Naszą szkołę ukończyło wielu naukowców, sportowców, aktorów, a przede
wszystkim tysiące bardzo dobrych fachowców, cenionych w zakładach pracy.
Znani absolwenci to m.in.:
▶▶ Krzysztof Badźmirowski, Jerzy Baranowski, Jerzy Trechciński – profesorowie
Politechniki Warszawskiej, autorzy podręczników akademickich;
▶▶ Andrzej Kurek – dziennikarz, współtwórca programu „Sonda”;
▶▶ Jacek Wszoła – mistrz olimpijski, rekordzista świata w skoku wzwyż;
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Pracownia teleinformatyczna
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▶▶ Kajetan Broniewski – medalista olimpijski w wioślarstwie;
▶▶ Stanisław Jaskułka, Tomasz Jędrusik, Marcin Brzeziński – olimpijczycy;
▶▶ Romuald Giegiel – mistrz Europy w biegu przez płotki;
▶▶ Przemysław Budek (podnoszenie ciężarów) i Karol Szaniawski (hokej na

lodzie) – reprezentanci Polski juniorów.

Z kim współpracujemy?
Zgodnie z hasłem przewodnim Technikum Łączności: „Bez telekomunikacji
nie ma przepływu informacji” współpracujemy z organizacjami i przedsiębiorstwami świadczącymi usługi na rzecz informatyki i telekomunikacji. Są to:
▶▶ uczelnie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (nasi uczniowie korzystają ze specjalistycznych laboratoriów i uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wykładowców akademickich), Politechnika Warszawska, Wyższa
Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;
▶▶ Stowarzyszenie Elektryków Polskich;
▶▶ firmy: TP Teltech, INS-TOM, GreenPL.eu Invest Group, Cisco;
▶▶ 4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych;
▶▶ Szkoła Teleinformatyki w Ostrawie (Czechy) – wymiana uczniowska w ramach programu Erasmus+;
▶▶ instytucje międzynarodowe, m.in.: Młodzieżowy Parlament Europejski (coroczne wyjazdy uczniów na obrady MPE), Fundacja San Patricio (uczniowie uczestniczyli w Międzynarodowym Kongresie Naukowym Młodzieży
w Madrycie), AIESEC (warsztaty językowe prowadzone przez studentów
z zagranicy);
▶▶ instytucje kultury: PROM Kultury Saska Kępa, kino Atlantic, Filharmonia
Narodowa.
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Jak wyglądają nasze pracownie?
W szkole działa ogólnodostępne Wi-Fi,
sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt,
m.in. tablice interaktywne i rzutniki. Na bazę
do kształcenia zawodowego składają się:
▶▶ 13 pracowni komputerowych i sieciowych
(aktualnie powstaje pracownia rozległych
sieci teleinformatycznych);
▶▶ 9 pracowni specjalistycznych: telekomunikacyjnych (np. z centralami abonenckimi
firmy Slican), elektronicznych, teleinformatycznych;
▶▶ pracownia wielofunkcyjna wyposażona
w urządzenia techniki komputerowej.
Pracownie komputerowe wyposażone są
m.in. w:
▶▶ serwerowe systemy operacyjne WS2008,
WS2012, SUSE Linux;
▶▶ aplikacje do tworzenia stron internetowych:
Joomla 2.5, WordPress, Expression Web;
▶▶ program do śledzenia pakietów IP
Wireshark, symulator sieci Cisco Packet
Pracownia sieci rozległych Tracer;
Przejście do Spisu treści

▶▶ wirtualną centralę abonencką firmy Unify;
▶▶ urządzenia sieciowe Cisco, TP-Link;
▶▶ switche i routery MikroTik.

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
▶▶ Posiadamy bardzo dobrą bazę sportową: szkolny stadion lekkoatletyczny,
dużą salę gimnastyczną, halę widowiskowo-sportową (szermierczą), dwie
siłownie z urządzeniami fitness i kryte lodowisko. Uczniowie zrzeszeni
w klubie sportowym IMPULS mogą trenować trójbój siłowy i lekkoatletykę.
▶▶ Uczniowie uzdolnieni artystycznie mogą realizować swoje pasje w grupie
artystycznej N.O.R.A., gdzie pod okiem zawodowego aktora i multiinstrumentalisty szlifują zdolności wokalno-aktorskie, dzięki czemu odnoszą
znaczne sukcesy.
▶▶ Kompetencje społeczne i zainteresowania uczniowie mogą rozwijać w prężnie
działających sekcjach samorządu uczniowskiego, szkolnym wolontariacie
i gazetce szkolnej „Szuflada”.
▶▶ Jesienią każdego roku organizowane są kilkudniowe wycieczki górskie z bogatym programem turystyczno-krajoznawczym i sportowo-rekreacyjnym.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
▶▶ Nasi uczniowie odbywają praktyki w firmach znanych na rynku krajowym
i międzynarodowym. Są to m.in.:
▶▶ Samsung;
▶▶ Teltech;
▶▶ 4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych;
▶▶ PIT-RADWAR S.A.;
▶▶ Cisco;
▶▶ SGGW;
▶▶ Green PL.
Spotkania informacyjne: 18 marca 2017 r. – godz. 10.00
25 kwietnia 2017 r. – godz. 17.30

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik energetyk
▶▶ technik informatyk

Nasze sukcesy
▶▶ Program „Zagrzewamy do nauki”, w ramach którego realizowany jest cykl
praktycznych warsztatów technicznych w firmie PGNiG TERMIKA SA oraz
przyznawane są stypendia za wyniki w nauce.
Przejście do Spisu treści
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▶▶ Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem na

współpracę z pracodawcą” w 2015 r.
miejsce reprezentacji szkoły w IV Ogólnopolskim Konkursie Maszyn
Wodnych w 2015 r.
▶▶ Laureaci III Ogólnopolskiego Konkursu Maszyn Wiatrowych w 2015 r.
▶▶ Certyfikaty Cisco.
▶▶ Wyróżnienia w programie „IT Szkoła”.
▶▶ Osiągnięcia sportowe w ostatnich latach: 1. miejsce w koszykówce chłopców
i 2. miejsce w piłce nożnej chłopców w dzielnicy Praga-Północ.
▶▶ 3.

Kim są nasi absolwenci?
Absolwenci naszej szkoły studiują na uczelniach technicznych, m.in.
na Politechnice Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Wybierają kierunki związane z energetyką oraz elektryką. Część absolwentów
podejmuje pracę w branży informatycznej i energetyczno-elektrycznej.
Wśród pracowników elektrociepłowni warszawskich jest 19 naszych absolwentów. Wielu absolwentów klas informatycznych studiuje w Wyższej Warszawskiej Szkole Informatyki.
Z kim współpracujemy?
Nasi najważniejsi partnerzy to:
▶▶ PGNiG TERMIKA, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (wspólna
realizacja programu edukacyjnego „Zagrzewamy do nauki”);
▶▶ Gymnasium Dionysianum w Rheine w Niemczech oraz Gimnazjum im.
P.K. Brzostowskiego w Turgielach na Litwie (wymiana międzynarodowa
uczniów);
▶▶ Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Warszawska Szkoła
Informatyki, Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie;
▶▶ Fundacja „Zmiana” (rozwój czytelnictwa);
▶▶ Naczelna Organizacja Techniczna.

90

Jak wyglądają nasze pracownie?
W naszej szkole znajdują się: cztery nowe pracownie do przedmiotów zawodowych elektroenergetycznych (zostały wyposażane przez PGNiG TERMIKA
SA), pięć pracowni komputerowych oraz pracownia montażu i diagnostyki
komputerów. W czasie zajęć wykorzystywane są techniki multimedialne (tablice interaktywne, wizualizery).
W placówce istnieje Szkolne
Centrum Informacji zintegrowane z biblioteką i czytelnią
multimedialną. Zajęcia sportowe odbywają się w nowo
wyremontowanej sali gimnastycznej oraz na nowych
boiskach szkolnych (boisko
do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki), szkolnym
korcie tenisowym i w dwóch
siłowniach. Na korytarzach
Zajęcia w elektrociepłowni Żerań młodzież ma możliwość gry
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w tenisa stołowego. W szatni uczniowie korzystają z szafek ubraniowych.
Jak możesz z nami rozwijać
swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje
pasje podczas uczestniczenia w:
▶▶ podstawowym kursie Cisco Networking Academy;
▶▶ zajęciach pozalekcyjnych i kołach przedmiotowych, np.
Szkolnym Kole Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich;
▶▶ zajęciach tenisa ziemnego (posiadamy własny kort);
▶▶ wymianie międzynarodowej z Gymnasium Dionysjanum w Rheine w Niemczech oraz z Gimnazjum im. P.K. Brzostowskiego w Turgielach na Litwie;
▶▶ prowadzeniu zajęć dla przedszkolaków (w ramach akcji „Lekcje o cieple”
i „Czterdziestka czyta dzieciom”);
▶▶ zajęciach i rozgrywkach sportowych w ramach ligi sportowej praskich szkół
zawodowych;
▶▶ turniejach szkolnych i międzyszkolnych Counter-Strike i League of Legends;
▶▶ pracach społecznych i akcjach wolontariatu, np.: „Góra Grosza”, „Sprzątanie
Świata”, „Szlachetna Paczka”;
▶▶ przeglądzie talentów „Teatralia”.
Chcesz odbyć praktyki
w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w firmach:
▶▶ PGNiG TERMIKA SA;
▶▶ Wincor Nixdorf;
▶▶ Conor Interactive inżynieria IT;
▶▶ GTECH Poland Sp. z o.o.;
▶▶ Technodrome Consulting;
▶▶ ING Usługi Finansowe S.A.;
▶▶ ASKA (systemy automatycznej
identyfikacji);
▶▶ IT CULTURE (doradztwo IT);
▶▶ SLOT (konserwacja i naprawa
automatów);
▶▶ SPIE Polska (lider branży facility management w Polsce).

Pokazy na Jarmarku Floriańskim

Spotkania informacyjne: 22 marca 2017 r. – godz. 17.30
26 kwietnia 2017 r. – godz. 17.30
27 maja 2017 r. – godz. 11.00 (spotkanie połączone z turniejami sportowymi i turniejami gier komputerowych)
Przejście do Spisu treści
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W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik informatyk
▶▶ technik cyfrowych procesów graficznych

Nasze sukcesy
▶▶ W ramach programu „Praca bez barier. Międzynarodowe staże dla absolwentów średniej szkoły zawodowej” realizowane są liczne projekty, a uczniowie
otrzymują dokumenty Europass.
▶▶ W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 rozpoczynamy program Erasmus+
„Praktyki zawodowe za granicą gwarancją lepszego startu na rynku pracy
dla uczniów Technikum nr 24 w Warszawie”, podczas którego będziemy
organizować kolejne staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii i Niemczech.
W ramach stażu uczniowie uczestniczą w szkoleniu z języka zawodowego
oraz w programie mającym na celu poznanie kulturowego dorobku kraju,
w którym odbywa się staż.
▶▶ W 2016 r. odznaczeni zostaliśmy Medalem „Pro Patria”, przyznanym za
szczególne działania na rzecz wychowania młodzieży w duchu poszanowania treści patriotycznych i tradycji związanych z upamiętnianiem rocznic
historycznych ważnych dla naszego kraju.
Kim są nasi absolwenci?
Nasi absolwenci z powodzeniem rozwijają swoją wiedzę i umiejętności. Często podejmują studia wyższe na kierunkach związanych z informatyką oraz
na innych kierunkach ścisłych.
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Zajęcia z grafiki w pracowni specjalistycznej
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Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę z:
▶▶ uczelniami: Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniką Warszawską;
▶▶ firmami: Microsoft, Dell, Global Knowledge – Cisco Networking Academy;
▶▶ stowarzyszeniami takimi jak: Fundacja Dwór Polski, Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, Klub Byłych Więźniów Politycznych
Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen, Środowisko Żołnierzy AK
IV Obwód Ochota.
Jak wyglądają nasze pracownie?
W naszej szkole znajdują się pracownia introligatorska oraz 10 pracowni
komputerowych. Wyposażone są one w najnowszy sprzęt. Komputery pracują
pod kontrolą systemów Windows 7 i Windows 10, mają zainstalowane programy graficzne najbardziej cenione przez grafików: Adobe Design Premium Cs
5.5 oraz Corel Graphics Suite. Każdy z naszych uczniów ma bezpłatny dostęp
do oprogramowania Microsoft Office. Wszystkie pracownie posiadają dostęp
do internetu. Pracownie przedmiotowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt
audiowizualny. W szkole znajduje się ośrodek egzaminacyjny pozwalający na
przeprowadzanie egzaminów zawodowych ze wszystkich kwalifikacji.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Naszych uczniów zachęcamy do tego, aby:
▶▶ uczestniczyć w szkoleniach w Akademii Sieciowej Cisco przy Zespole Szkół
nr 26 i dzięki temu uzyskać certyfikaty IT Essentials;
▶▶ uczestniczyć w I i II semestrze kursu CCNA Discovery;
▶▶ chodzić na wykłady prowadzone przez wykładowców wyższych uczelni;
▶▶ angażować się we współpracę z Klubem Byłych Więźniów Politycznych
Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen i realizować liczne projekty historyczne (co roku uczniowie naszej szkoły uczestniczą w uroczystych
obchodach wyzwolenia obozów koncentracyjnych w Górnej Austrii);
▶▶ działać w szkolnym teatrze – od 2010 r. reprezentacja Zespołu Szkół nr 26 bierze udział
w przeglądach młodzieżowych spektakli profilaktycznych „Lusterko” (nasi uczniowie już
dwukrotnie otrzymali pierwszą nagrodę);
▶▶ włączyć się do redagowania Niezależnego Miesięcznika Młodzieży „Korniszon” (jesteśmy
współredaktorem) oraz szkolnego miesięcznika „Podławek”;
▶▶ przystąpić do Klubu Miłośników Kultury Japońskiej;
▶▶ rozwijać umiejętności współpracy i współzawodnictwa dzięki organizacji międzyszkolnego turnieju e-sportowego „League of Legends”;
▶▶ włączyć się w organizację rajdu „Śladami Powstania Warszawskiego na Ochocie”, w którym biorą udział uczniowie ochockich szkół Zastosowanie wiedzy teoretycznej
i powstańcy warszawscy.
w praktyce
Przejście do Spisu treści

93

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Od 2008 r. uczniowie naszego technikum corocznie uczestniczą w zagranicznych praktykach w ramach programu Erasmus+.
Młodzież odbywa też praktyki w polskich siedzibach renomowanych firm
z branży IT, m.in. Microsoft oraz Dell.
Spotkania informacyjne: 23 marca 2017 r. – godz. 17.30
11 maja 2017 r. – godz. 17.30

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik elektryk
▶▶ technik elektroenergetyk transportu szynowego
▶▶ technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
▶▶ technik mechatronik
▶▶ technik spedytor
▶▶ technik logistyk

Nasze sukcesy
odznaczenia medalami Stowarzyszenia Elektryków Polskich za
wkład w kształcenie elektryków.
▶▶ Medal pamiątkowy „Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego – Wyróżnienie Marszałka
Województwa Mazowieckiego w 2013 r.
▶▶ Trzykrotne

Kim są nasi absolwenci?
▶▶ Marian Woronin – olimpijczyk;
▶▶ Zenon Nowosz – olimpijczyk;
▶▶ Władysław Podkowiński – malarz;
▶▶ Wacław Sieroszewski – literat;
▶▶ Aleksander Janowski – założyciel
PTTK.
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Solary na dachu

Z kim współpracujemy?
Współpraca krajowa:
▶▶ Koleje Mazowieckie;
▶▶ SKM Warszawa;
▶▶ Tramwaje Warszawskie;
▶▶ Polfa Warszawa;
▶▶ Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
Współpraca międzynarodowa:
▶▶ Elektro-Innung Berlin Landesinnung für Elektrotechnik;
▶▶ Bildungs- und Technologiezentrum
der Handwerkskammer Berlin.
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Jak wyglądają nasze
pracownie?
W roku 2012 zakończony
został gruntowny remont
szkoły. Pracownie do kształcenia zawodowego są nowocześnie wyposażone:
▶▶ pracownie mechatroniki
– w pomoce dydaktyczne
firm Festo i Micro;
▶▶ pracownie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – w pomoce dydaktyczne firmy GUNT
(kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne);
▶▶ pracownie elektryczne –
w stanowiska produkcji
krajowej, w tym firmy
Micro;
Szkolenie w Berlinie
▶▶ na dachu szkoły znajduje
się dydaktyczne stanowisko fotowoltaiczne.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
▶▶ Pasje astronomiczne możesz rozwijać na zajęciach koła astronomicznego –
posiadamy nowoczesne obserwatorium astronomiczne z lunetami (do obserwacji nocnych i dziennych).
▶▶ W szkolnym Klubie Krótkofalowców SP5 PDB możesz nawiązać łączność
radiową z krótkofalowcami z całego świata.
▶▶ Możesz zostać członkiem koła strzeleckiego – posiadamy strzelnicę i broń
pneumatyczną.
▶▶ Zachęcamy do uprawiania sportu – posiadamy pełnowymiarowe boisko
trawiaste oraz siłownię.
▶▶ Możesz brać udział w zorganizowanych wyjazdach szkoleniowych do Niemiec.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w następujących firmach:
▶▶ Koleje Mazowieckie;
▶▶ Polfa Warszawa;
▶▶ Sodexo;
▶▶ Tramwaje Warszawskie;

▶▶ SKM;
▶▶ Thales;
▶▶ Raben;
▶▶ Schenker.

Spotkania informacyjne: Prezentacje odbywają się dwukrotnie –
o godz. 10.00 oraz o godz. 17.00 – w soboty:
11 marca 2017 r.
8 kwietnia 2017 r.
13 maja 2017 r.
Przejście do Spisu treści
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W jakich zawodach możesz u nas
zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik elektronik

Nasze sukcesy:
▶▶ Certyfikat „Wars i Sawa”, przyznawany szkołom wspierającym uzdolnionych
uczniów.
▶▶ Sukcesy w kolejnych edycjach mazowieckiego konkursu mechatronicznego:
2. miejsce w 2013 r., 3. miejsce w 2014 r., 2. miejsce w 2015 r.
▶▶ Udział w projekcie „Technik elektronik – zawód przyszłości”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
▶▶ Udział w XXI Międzynarodowych Targach Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON 2015 oraz XIII Międzynarodowych Targach Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2015.
▶▶ Sukces ucznia w zawodach okręgowych XLII Olimpiady Wiedzy Technicznej.
Kim są nasi absolwenci?
Wielu naszych absolwentów studiuje na uczelniach technicznych.
Duża część osób, które ukończyły naszą szkołę, to pracownicy lub właściciele
zakładów produkujących lub eksploatujących urządzenia elektroniczne, firm
zajmujących się naprawą sprzętu elektronicznego, montażem, uruchamianiem
i eksploatacją sieci komputerowych.

96

Uczniowie technikum wraz z młodzieżą z Georg-Simon-Ohm-Berufskolleg w Kolonii podczas zajęć
technicznych uruchamiają robota

Przejście do Spisu treści

Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę z:
▶▶ Politechniką Warszawską (Wydział Samochodów i Maszyn
Roboczych);
▶▶ Wojskową Akademią Techniczną (Wydział Elektroniki);
▶▶ Stowarzyszeniem Elektryków
Polskich;
▶▶ Stowarzyszeniem Energetyków
Polskich.
Jak wyglądają nasze pracownie?
Nasi uczniowie zdobywają wiedzę w nowoczesnych pracowniach:
▶▶ elektrycznych i elektronicznych
Pomiary stabilizowanego zasilacza napięcia stałego – na
(układów analogowych i cyfro- zajęciach z pomiarów elektrycznych i elektronicznych
wych), które zostały wyposażo- używamy programu symulacyjnego Multisim
ne dzięki środkom z UE;
▶▶ informatycznych;
▶▶ przedmiotowych, które są wyposażone w sprzęt audiowizualny (laptopy,
tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, kamery) oraz dostęp do internetu.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas uczestniczenia w:
▶▶ projekcie wymiany międzynarodowej ze szkołą zawodową Georg-Simon-Ohm-Berufskolleg w Kolonii, dzięki któremu można podszlifować swoje
umiejętności językowe (angielski, niemiecki) na zajęciach w nowoczesnych
pracowniach zawodowych;
▶▶ kursach dających uprawnienia elektryczne do 1kV, współorganizowanych
ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich;
▶▶ warsztatach językowych w Wielkiej Brytanii;
▶▶ działaniach szkolnej grupy teatralnej Tespis, zespołu tanecznego KonopDance i samorządu szkolnego;
▶▶ projektach i rajdach historycznych organizowanych we współpracy z Instytutem
Pamięci Narodowej i Muzeum Historii
Polski, a także Zrzeszeniem WiN;
▶▶ zajęciach pozalekcyjnych ze wszystkich
przedmiotów maturalnych;
▶▶ zajęciach sportowych (piłka siatkowa,
koszykówka, siłownia);
▶▶ wycieczkach przedmiotowych (m.in. do
Elektrowni Bełchatów i farmy wiatraków);
▶▶ wydarzeniach szkolnych (np. w Szkolnym Dniu Sportu, Festiwalu Kultury.
Nabyte umiejętności i wiedza dają uczniom możliwość realizowania swoich pasji
konstruktorskich – Krzysztof Kałużny zaprojektował zdalnie sterowany samolot, a podczas
Mistrzostw Polski F3P AeroMusicals 2015 zajął 1. miejsce za pokaz samolotowy
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Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w następujących firmach:
▶▶ Toyota;
▶▶ Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Ministerstwa Obrony
Narodowej;
▶▶ Telewizja Polska S.A.;
▶▶ Oddział Pomiarów i Automatyki Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A.
Spotkania informacyjne: 29 marca 2017 r. – godz. 17.30
22 kwietnia 2017 r. – godz. 11.00

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik elektryk
▶▶ technik teleinformatyk

Nasze sukcesy
▶▶ Certyfikat „Wars i Sawa”, przyznawany szkołom wspierającym uzdolnionych
uczniów.
▶▶ Wyróżnienie w programie „IT Szkoła”.
▶▶ Udział w programie rozwoju praktycznych kompetencji nauczycieli zawodów
branż nowych technologii „NEW-TECH”.
Kim są nasi absolwenci?
Ponad 20% naszych absolwentów podejmuje studia na kierunkach stacjonarnych (głównie na Politechnice Warszawskiej), 55% podejmuje pracę
i jednocześnie kształci się na uczelniach wyższych, 25% podejmuje pracę zarobkową. Od kilku lat współpracujemy z firmami, które uczniom i absolwentom
zapewniają bogatą ofertę pracy
stałej lub tymczasowej.
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Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę z:
▶▶ Warszawską Wyższą Szkołą
Informatyki (Akademia Lokalna Cisco);

▶▶ Politechniką
Warszawską
(Wydział Samochodów i Maszyn
Roboczych oraz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych);
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▶▶ Wyższą

Szkołą Informatyki
Stosowanej w Warszawie.

Jak wyglądają nasze
pracownie?
Do dyspozycji naszych uczniów są nowocześnie wyposażone pracownie: elektryczna,
elektroniczna,
teleinformatyczna, układów analogowych
i cyfrowych. Posiadamy również pracownie przedmiotowe,
bibliotekę multimedialną, czytelnię z dostępem do internetu
oraz salę audio-video. Sale do przedmiotów ogólnokształcących wyposażone
są w laptopy lub komputery stacjonarne, plansze dydaktyczne, tablice interaktywne zsynchronizowane z rzutnikiem i komputerem. W budynku istnieje
kablowa i bezprzewodowa sieć internetowa.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas uczestniczenia w:
▶▶ kursie Stowarzyszenia Elektryków Polskich (uzyskują uprawnienia eksploatacyjne „E” – do 1 kV);
▶▶ szkoleniu z zakresu Microsoft Windows Azure prowadzonym przez studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, którzy na stałe współpracują
z Microsoft jako tzw. Microsoft Student Partner;
▶▶ olimpiadzie wiedzy elektrycznej „Euroelektra”;
▶▶ spotkaniach z kombatantami – żołnierzami „Synów Pułku” oraz capstrzyku
wojskowym z okazji Święta Niepodległości;
▶▶ wolontariacie, np. „Via – Spei” – pomoc osobom niepełnosprawnym we
współpracy z Filharmonią Narodową;
▶▶ akcjach krwiodawstwa – dla Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu;
▶▶ zajęciach dodatkowych, np. SKS, koła zainteresowań zawodowych, debaty
oksfordzkie, pikniki integracyjne, naukowe i sportowe.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
▶▶ Organizujemy praktyki w firmach takich jak:
▶▶ Metro Warszawskie;
▶▶ RWE Stoen;
▶▶ Kone;
▶▶ SBE S.A;
▶▶ PKP – Polskie Linie Kolejowe S.A.;
▶▶ Bus & Truck Service Sp. z o.o.;
▶▶ SPIE Polska Sp. z o.o.;
▶▶ Sodexo.
Spotkania informacyjne: 9 lutego 2017 r. – godz. 18.00
30 marca 2017 r. – godz. 18.00
27 kwietnia 2017 r. – godz. 18.00
Przejście do Spisu treści
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6. Zawody innych branż –
jedyne w Warszawie

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ fototechnik
▶▶ fotograf

Nasze sukcesy
W latach 2015–2016 nasza szkoła uzyskała certyfikaty potwierdzające wysoką
jakość kształcenia i sukcesy wychowawcze:
▶▶ „Złote Technikum 2015” i „Srebrne Technikum 2016” w rankingu miesięcznika „Perspektywy” za wyróżniające się wyniki egzaminów maturalnych
i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
▶▶ „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”;
▶▶ „Szkoła z Klasą 2.0”;
▶▶ „Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego”;
▶▶ „WF z Klasą”;
▶▶ „Szkoła Przyjazna Wolontariatowi”.
Zdawalność egzaminu maturalnego w 2016 r. wyniosła 80%, a egzaminów
zawodowych – 89% (kwalifikacja A.20.) i 98% (kwalifikacja A.25.).
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Sukcesy w konkursach:
▶▶ finaliści konkursu „Changes/chances@work”, zorganizowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (2015 r.);
▶▶ coroczni laureaci warszawskiego turnieju zawodów (np. 1. miejsce w 2015 r.,
3. miejsce w 2016 r.).
Kim są nasi absolwenci?
▶▶ Fotograficy: Zofia Nasierowska, Marek Karewicz, Lech Charewicz, Adam
Pluciński, Paweł Żak, Szymon Kobusiński, Albert Zawada, Tadeusz Sobieraj.
▶▶ Fotosista: Krzysztof Wellman.
▶▶ Fotoreporterzy: Paweł Kopczyński, Andrzej Iwańczuk.
▶▶ Operatorzy kamer: Mounir Bouamrane, Marcin Peresada, Krzysztof Langda,
Jarosław Frankowski.
▶▶ Operator obrazu: Wiesław Byczot.
▶▶ Reżyser montażu: Beata Baran.
Z kim współpracujemy?
Wśród firm współpracujących ze szkołą znajdują się:
▶▶ Zentrum für fotografische Ausbildung z Berlina;
▶▶ Zamek Królewski w Warszawie;
▶▶ Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa;
▶▶ Canon Polska;
▶▶ uczelnie (Akademia Wychowania Fizycznego, Wyższa Szkoła Artystyczna,
Warszawska Szkoła Reklamy, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska).
Szkoła współpracuje także z około 80 firmami uznanymi na branżowym
rynku pracy.
Jak wyglądają nasze pracownie?
▶▶ W szkole znajduje się 5 profesjonalnych ciemni, 1 studio montażu filmu
i dźwięku i 7 studiów fotograficznych wysokiej klasy. Są one wyposażone
w systemy oświetlenia i zawieszenia teł, nowoczesny sprzęt fotograficzny,
Przejście do Spisu treści
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komputery, plotery, drukarki oraz urządzenia do zarządzania barwą.
posiada 7 pracowni komputerowych (PC i Apple) wyposażonych
w drukarki, skanery, projektory, ekrany i tablety graficzne. Uczniowie poznają tajniki takich programów, jak: Adobe Photoshop, Premiere, InDesign,
Dreamweaver, Flash, Illustrator oraz CorelDraw.
▶▶ Pracownie przedmiotowe wyposażone są w zestawy multimedialne (przydatne w procesie kształcenia zawodowego i ogólnego), tablicę interaktywną,
odtwarzacze CD i DVD oraz komputery.
▶▶ Działająca w szkole galeria jest w pełni przygotowana do ekspozycji prac uczniowskich, które powstają w pracowniach fotograficznych, komputerowych
i sztuk wizualnych.
▶▶ Bazę sportową szkoły tworzą: sala gimnastyczna, siłownia oraz nowoczesne
zewnętrzne zaplecze sportowe – boiska do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, bieżnia okólna, stanowiska do skoku w dal i wzwyż oraz stoły do
gry w tenisa.
▶▶ Szkoła

Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Szkoła organizuje:
▶▶ koła zainteresowań: przedmiotowe, fotograficzne, graficzne, informatyczne,
sportowe, wokalno-muzyczne, teatralne, dziennikarskie oraz wolontariatu;
▶▶ plenery fotograficzne i malarskie – w Warszawie i miejscowościach o wysokich walorach turystyczno-krajoznawczych;
▶▶ pracę uczniów metodą projektów o zasięgu szkolnym i pozaszkolnym, które
wspomagają rozwój kompetencji zawodowych, społecznych i kulturowych
młodzieży (np. „Life skills – trening kompetencji społecznych”, „Zamek
Królewski, wnętrza, ludzie”, „1981 stan wojenny – 2016 stan pokoju”, „Szkoła
z Klasą 2.0”),
▶▶ wystawy prac fotograficznych, graficznych i plastycznych, prezentowane
w galerii szkolnej, prestiżowych miejscach Warszawy (np. Zamek Królewski,
Centrum Handlowe „Złote Tarasy”, Ambasada Niemiec w Warszawie, Centrum Nauki Kopernik, Pałac Kultury i Nauki, Muzeum J. Piłsudskiego, Dom
Kultury „Działdowska”, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych
i Szkoleń, Urząd Dzielnicy Wola, Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa)
oraz Berlina (Dworzec Główny i Muzeum Techniki),
▶▶ Współpracę międzynarodową – m.in. coroczne wymiany młodzieży z Zentrum für fotografische Ausbildung z Berlina w ramach projektów Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Wspólnie z partnerami z różnych krajów europejskich placówka zrealizowała także 4 edycje programu Comenius
oraz 3 edycje programu Leonardo da Vinci.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Zajęcia praktyczne odbywają się w ponad 80 renomowanych i starannie
wyselekcjonowanych firmach, np. w:
▶▶ Studiu Fotograficznym „Tęcza”;
▶▶ Pin Up Studio;
▶▶ Polska Press;
▶▶ Matys Studio;
▶▶ Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.
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Spotkanie informacyjne: 27 kwietnia 2017 r. – godz. 17.00
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W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik geodeta
▶▶ technik geolog
▶▶ technik drogownictwa
▶▶ technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
▶▶ technik informatyk
▶▶ technik cyfrowych procesów graficznych
▶▶ technik inżynierii środowiska i melioracji

Nasze sukcesy
▶▶ W 2016 r. 97% naszych absolwentów uzyskało świadectwo dojrzałości. Z języka polskiego, niemieckiego i rosyjskiego (zarówno w części pisemnej,
jak i ustnej) zdawalność wyniosła 100%; z matematyki – 98,3%; z języka
angielskiego – 99,1%.
▶▶ Wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w 2016 r.:
−− kwalifikacja B.2. (technik drogownictwa): 100%;
−− kwalifikacja B.30. (technik drogownictwa): 88,5%;
−− kwalifikacja B.34. (technik geodeta): 100% ;
−− kwalifikacja B.35. (technik geodeta): 91,38%;
−− kwalifikacja B.36 (technik geodeta): 71,3% ;
−− kwalifikacja R.25. (technik geolog): 61,5%.
▶▶ 2 finalistów w XXXVIII Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
(nagroda: indeks na kierunek geodezja na dowolnej uczelni w kraju).
▶▶ 6 laureatów XXIX Konkursu Wiedzy Geologicznej „Od wiercenia do wieżowca. Geologia w budownictwie” (nagroda: indeks na uczelnię wyższą).
▶▶ 6 tytułów finalisty w III Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości (2016 r.) –dzięki uzyskanym wynikom finaliści byli zwolnieni z części
pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
▶▶ 3 laureatów V Mazowieckiego Konkursu Praktycznej Wiedzy Geodezyjnej.
▶▶ W rankingu szkół ponadgimnazjalnych czasopisma „Perspektywy” uzyskaliśmy tytuł
„Złota Szkoła 2016”, a w rankingu techników warszawskich
czasopisma „Perspektywy”
nasza szkoła w 2016 r. zajęła
2. miejsce i została uhonorowana
tytułem „Szkoła Sukcesu”.
▶▶ Posiadamy certyfikat „Wars
i Sawa”.
▶▶ W dzielnicowych zawodach
sportowych
zdobyliśmy:
1. miejsce w siatkówce dziewcząt, 1. miejsce w koszykówce Mierzymy naszą szkołę - z pasją i zaangażowaniem!
Przejście do Spisu treści
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chłopców, 2. m
 iejsce w siatkówce chłopców, 5. miejsce w piłce ręcznej chłopców, 3. miejsce w koszykówce dziewcząt, 4. miejsce w piłce ręcznej dziewcząt,
4. i 5. miejsce w biegach przełajowych chłopców.
▶▶ Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy z okazji 25-lecia warszawskiej edukacji samorządowej w wolnej Polsce za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
▶▶ Laureatka konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.
Kim są nasi absolwenci?
▶▶ Rafał Piętka – prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej;
▶▶ Tadeusz Bychawski – autor podręczników geodezyjnych;
▶▶ Andrzej Dziubak – właściciel firmy Wapdeco (budowa Stadionu Narodowego);
▶▶ Paweł Wilkowski – właściciel firmy geodezyjnej;
▶▶ Marek Ziemak – współzałożyciel firmy TPI (dystrybutor urządzeń firmy
Topcon).
Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę z instytucjami takimi jak:
▶▶ Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.;
▶▶ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;
▶▶ Instytut Budowy Dróg i Mostów;
▶▶ Politechnika Warszawska;
▶▶ Uniwersytet Warszawski;
▶▶ Państwowy Instytut Geologiczny;
▶▶ ESRI Polska.
Jak wyglądają nasze pracownie?
Nasze sale wyposażone są w sprzęt przygotowujący do egzaminów zawodowych. Posiadamy w pełni wyposażone pracownie:
▶▶ geodezyjną – wyposażoną w tachimetry elektroniczne, urządzenia GPS, niwelatory optyczne;
▶▶ drogową – wyposażoną w wizualizery i sprzęt do badania materiałów drogowych;
▶▶ geologiczną – wyposażoną w sprzęt do badania surowców mineralnych;
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Spływ kajakowy - Czarna Hańcza, wrzesień 2015 r.
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▶▶ komputerową

– wyposażoną w komputery z oprogramowaniem AutoCad,
Winkalk, Micromap.
Sale przedmiotów ogólnych wyposażone są w projektory i tablice multimedialne.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
W naszej szkole możesz rozwinąć swoje pasje. Zachęcamy do udziału
w zajęciach dodatkowych takich jak:
▶▶ wymiana międzynarodowa ze szkołą w Rheine (Niemcy);
▶▶ spływy kajakowe pod okiem wykwalifikowanej kadry;
▶▶ Szkolny Klub Wolontariatu;
▶▶ Szkolny Klub Sportowy – siatkówka, koszykówka, piłka ręczna;
▶▶ zajęcia we współpracy z Fundacją Hereditas: „Praga w naszych rękach!”,
„Praga – moja pasja! – partycypacja praskiej młodzieży w rewitalizacji dzielnicy”, „Akademia Aktywnego Varsavianisty”.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w firmach takich jak:
Skanska S.A.;
Strabag Spółka z o.o.;
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.;
Przedsiębiorstwo Geologiczne Polgeol S.A.;
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.
Spotkania informacyjne: 28 marca 2017 r. – godz. 17.30
25 kwietnia 2017 r. – godz. 17.30

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik analityk
▶▶ technik usług fryzjerskich
▶▶ technik chłodnictwa i klimatyzacji

Nasze sukcesy
▶▶ Blisko 100-procentowa zdawalność części praktycznej egzaminu zawodowego
w zawodzie technika analityka i technika usług fryzjerskich.
▶▶ Najlepszy wynik maturalny uczennicy naszego technikum wśród uczniów
szkół ponadgimnazjalnych dzielnicy Praga-Południe (licea i technika) –
średnia z czterech przedmiotów: 93%.
▶▶ Wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Wzrostu Kryształów w 2015 r.
▶▶ Wyróżnienie w V Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik”.
▶▶ 1. i 2. miejsce w XVI Konkursie Matematycznym Łowców Talentów Jersz
„MAT”.
▶▶ 2. miejsce w VIII Warszawskim Konkursie „Rozrywki Matematyczne”.
▶▶ 4. miejsce w II Konkursie Matematyczno-Fizycznym MatFinek.
Przejście do Spisu treści
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▶▶ 1. miejsce w konkursie literackim

„Taką nas ścieżką poprowadź”.
▶▶ Wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Konkursie Fryzjerskim „Panna Młoda Jutra”.
▶▶ 3. miejsce i wyróżnienie w konkursie historycznym „Bohaterowie
w walce o niepodległość Ojczyzny…”.

Kim są nasi absolwenci?
Wśród naszych absolwentów są
profesorowie Politechniki WarPracownia chemiczna: uczniowie w sposób praktyczny
szawskiej, Szkoły Głównej Gospozdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe
darstwa Wiejskiego, Uniwersytetu
Warszawskiego oraz instytutów naukowych w Polsce i za granicą.
Są to osoby o ogromnym dorobku naukowym, a także laureaci wielu prestiżowych nagród, np. Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2014 r.
Wielu absolwentów zasiada w zarządach lub prowadzi znane na rynku przedsiębiorstwa branży chemicznej, kosmetycznej czy farmaceutycznej. Nasi absolwenci chętnie są zatrudniani w renomowanych salonach fryzjerskich.
Z kim współpracujemy?
W ramach podpisanych porozumień współpracujemy z:
▶▶ Wydziałem Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej;
▶▶ Wydziałem Inżynierii Środowiska i Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej;
▶▶ Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego;
▶▶ Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechniki Warszawskiej.
Nasi uczniowie uczestniczą w wykładach z chemii i fizyki oraz w wycieczkach przedmiotowych. Szkolne Koło Chemiczne współpracuje z Kołem Naukowym studentów WAT – uczestniczy w konferencjach, seminariach, wykładach
i ćwiczeniach laboratoryjnych.
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Pracownia fryzjerska: z umiejętności naszych uczniów korzystają znani i ciekawi ludzie
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Ponadto szkoła współpracuje
z firmami: Framesi, Fale Loki Koki,
Silog, Artego, Joanna. Dzięki temu
młodzież kształcąca się w zawodzie
technika usług fryzjerskich ma kontakt z najnowszymi produktami
wykorzystywanymi do stylizacji
fryzur.
Jak wyglądają nasze pracownie?
Szkoła posiada:
▶▶ nowoczesną pracownię komputerową;
Nowe wielofunkcyjne boisko
▶▶ bibliotekę multimedialną oraz
sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny;
▶▶ pracownie chemiczne wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę niezbędną do realizacji podstawy programowej;
▶▶ profesjonalnie wyposażone pracownie praktycznej nauki zawodu technika
usług fryzjerskich;
▶▶ sale lekcyjne z systemami klimatyzacyjnymi i wentylacyjnymi;
▶▶ dwie sale gimnastyczne, siłownię, salę do aerobiku i tenisa stołowego;
▶▶ nowe wielofunkcyjne boisko.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas uczestniczenia w:
▶▶ zajęciach pozalekcyjnych – prowadzimy koła: chemiczne, fotograficzne, teatralne, językowe, geograficzne, matematyczne, biologiczne, ratownictwa
medycznego, sportowe, brydża sportowego;
▶▶ wolontariacie;
▶▶ konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
▶▶ dodatkowych zajęciach na uczelniach;
▶▶ profesjonalnych szkoleniach i targach z zakresu usług fryzjerskich;
▶▶ akcjach promujących szkołę wśród gimnazjalistów (konkurs chemii doświadczalnej, turniej zawodów, wykłady popularno-naukowe, piknik chemiczny,
targi szkół).
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Uczniowie w trzeciej klasie odbywają czterotygodniowe praktyki. Młodzież
kształcąca się w zawodzie technika analityka może je odbyć w instytutach naukowych (Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt, Instytut Chemii Organicznej)
lub na uczelniach (Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Warszawski,
Politechnika Warszawska).
Uczniowie kształcący się w zawodzie technika usług fryzjerskich odbywają
praktyki w salonach fryzjerskich, studiach urody (np. „Efektownia”, „Akademia
Perfect Hair”, „Afera Fryzjera” i wiele innych).
Przyszli technicy chłodnictwa i klimatyzacji odbywają praktyki w przedsiębiorstwach branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.
Spotkania informacyjne: 21 marca 2017 r. – godz. 17.00
20 kwietnia 2017 r. – godz. 17.00
Przejście do Spisu treści
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W jakich zawodach możesz u nas
zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik przemysłu mody
▶▶ technik usług fryzjerskich
▶▶ fryzjer

Nasze sukcesy:
▶▶ 6 finalistów i 2 laureatów III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży
(kwiecień 2016 r.).
▶▶ 1. miejsce w kategorii „Kobieta – najpiękniejszy kwiat” i 8 wyróżnień w IV Ogólnopolskim Konkursie Kreowania Ubioru w Warszawie (marzec 2016 r.).
▶▶ 2. i 3. miejsce (kategoria „Awangarda”) oraz wyróżnienie
w konkursie dla młodych krawców i projektantów im. Małgorzaty Zaręby w Poznaniu (marzec 2016 r.).
▶▶ 2. miejsce w konkursie o „Bursztynową Igłę” i 2 wyróżnienia w V Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszego Kreatora
Mody (kwiecień 2016 r.).
▶▶ 3. miejsce w kategorii „Nowoczesne fryzury ślubne” i wyróżnienie
w V Regionalnym Konkursie Fryzjerskim o Puchar Starosty Brodnickiego (maj 2016 r.).
▶▶ 2. miejsce w kategorii „Gwiazda filmowa” w VIII Międzynarodowym
Turnieju Fryzjersko-Kosmetycznym „Stylista XXI wieku – Na małym i wielkim ekranie”, organizowanym przez Wadowice (październik 2015 r.).
▶▶ Dzięki dobrym wynikom w nauce i sukcesom w konkursach najlepsi uczniowie po raz kolejny otrzymali stypendia edukacyjne: Prezydenta m.st.
Warszawy, Jana Pawła II oraz Prezesa Rady Ministrów.
Kim są nasi absolwenci?
Nasi absolwenci to znani styliści, szkoleniowcy branży fryzjerskiej i odzieżowej, właściciele renomowanych salonów fryzjerskich i pracowni odzieżowych.
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Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę z:
▶▶ uczelniami takimi jak:
Wyższa Szkoła Artystyczna, Aktywne Studium Plastyczne Technik
Te at r a l no -Fi l mow yc h
(warsztaty), VIAMODA
Szkoła Wyższa, Wyższa
 urystyki i Języków
Od projektu do wykonania Szkoła T
Przejście do Spisu treści

Praca konkursowa „Kobieta - najpiękniejszy kwiat”

Obcych, Uniwersytet Warszawski (wykłady i zajęcia dla młodzieży);
i stylistami: Ewą Godun-Cyngot, Kingą Miller von Zaklika,
Jagodą Korzeniewską, Lucjanem Szajbelem, Krzysztofem Chodakowskim,
Joanną Zarembą-Wanczurą, dr Dorotą Wolak.
▶▶ Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości – współpracujemy w ramach
programów „Otwarta firma” oraz „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości”,
„Moje finanse”, „Zarządzanie firmą”.
▶▶ projektantami

Jak wyglądają nasze pracownie?
Nasze pracownie są nowoczesne, dostosowane do norm unijnych i standardów egzaminacyjnych. Są wyposażone w programy komputerowe do projektowania odzieży i przygotowania jej do produkcji. Posiadamy skaner 3D
umożliwiający trójwymiarowy pomiar modelu sylwetki. Do wizualizacji fryzur
(a także do diagnozy stanu skóry głowy i włosów) używamy mikrokamery.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Organizujemy:
▶▶ wyjazdy na targi branżowe „Fashion Week”, międzynarodowy festiwal fryzjersko-kosmetyczny;
▶▶ wykłady projektantów, stylistów, mistrzów fryzjerstwa;
▶▶ praktyki zawodowe; istnieje możliwość realizacji praktyk w Irlandii – w ramach programu Erasmus+ (POWER);
▶▶ szkolenia zawodowe;
▶▶ wizyty szkoleniowe w zakładach pracy.
Od 2009 roku nasza szkoła jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu fantazji fryzjerskiej i kreowania ubioru pod patronatem Prezydenta m.st.
Warszawy, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, KOWEZiU, Mazowieckiego
Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zaremba International
Academy i Cechu Fryzjerów.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Jeśli wybierzesz naszą szkołę, praktyki odbędziesz:
▶▶ u znanych projektantów mody: Gosi Baczyńskiej, Macieja Zienia, Ewy Godun,
Agnieszki Majewskiej oraz Marcina Paprockiego i Mariusza B
 rzozowskiego;
▶▶ w renomowanych salonach fryzjerskich takich jak: Salon Piękności „Milord”,
Przejście do Spisu treści
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Salon Fryzjerski „Pasja”, Akademia Urody „Metamorfoza”, Fryzjerstwo
Damskie i Męskie „Korona”, Studio Urody „Lustra Leona”;
▶▶ w Teatrach: Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, Teatrze
Wielkim w Łodzi, Operze Krakowskiej, Teatrze Roma, Teatrze Dramatycznym, Teatrze Polskim, Teatrze Żydowskim i innych.
Spotkanie informacyjne: 29 marca 2017 r. – godz. 17.00
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▶▶ technik księgarstwa
▶▶ technik cyfrowych
procesów graficznych
▶▶ technik organizacji reklamy

w

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

Nasze sukcesy
▶▶ Złota Odznaka „Za Zasługi dla Warszawy”.
▶▶ Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
▶▶ Certyfikat „Wars i Sawa”, przyznawany szkołom wspierającym uzdolnionych
uczniów.
▶▶ 2. miejsce drużynowo w turnieju strzeleckim szkół ponadgimnazjalnych
dzielnic Bielany i Żoliborz; 3. miejsce w dzielnicowym konkursie ortograficznym w 2015 r., 1. miejsce w konkursie recytatorskim „The world is a book
and those who do not travel read only one page” organizowanym przez
Zespół Szkół im. P. Wysockiego w ramach V Międzyszkolnego Tygodnia
Języka Angielskiego.
▶▶ Jesteśmy
organizatorami
bielańskiego
konkursu literackiego
„Piórem Noblisty”, który daje młodzieży możliwość rozwijania własnej
twórczości i tworzenia
różnych form wypowiedzi literackich inspirowanych dziełami polskich noblistów.
▶▶ Jeden z uczniów naszej szkoły był finalistą
XVI Ogólnopolskiego
Turnieju Jednego Wiersza i zdobył 3. nagrodę
za wiersz „Grafitowe
Na zajęciach przygotowania publikacji do druku niebo”.
Przejście do Spisu treści

▶▶ Coroczni

stypendyści Prezydenta m.st. Warszawy oraz
Prezesa Rady Ministrów.

Kim są nasi absolwenci?
▶▶ Około 30% absolwentów naszego technikum podejmuje
studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także Wojskowej
Akademii Technicznej. Pozostali podejmują pracę;
często łączą ją ze studiami.
Absolwentem naszej szkoły Na zajęciach fotografii
jest m.in. Mirosław Zbrojewicz – aktor teatralny i filmowy znany z wielu filmów, np. „Chłopaki nie
płaczą” czy „E=mc2”.
Z kim współpracujemy?
▶▶ Nasza szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgarzy Polskich, Związkiem Literatów Polskich (w ramach tej współpracy poezja uczniów naszej
szkoły została wydana w miesięczniku „Poezja Dzisiaj”), Towarzystwem
Bibliofilów Polskich oraz Centralnym Ośrodkiem Badawczo‑Rozwojowym
Przemysłu Poligraficznego.
▶▶ W ramach współpracy z pracodawcami nasi uczniowie biorą udział w wielu
ciekawych inicjatywach, np. cyklu warsztatów prowadzonych przez wykładowców Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (m.in. „Wyznaczanie
ścieżki kariery zawodowej”, „Wiedza »autostradą« do własnego biznesu”,
„Trudna sztuka komunikacji”), Międzynarodowych Targach Poligraficznych,
w Akademii Poligrafii przygotowanej dla naszych uczniów przez poznańską
szkołę im. Lelewela i COBRPP.
▶▶ Uczniowie klas księgarskich brali czynny udział w akcji promocji książki Johna Lennona „Listy” (prowadzonej przez wydawnictwo Prószyński
Media), Targach Książki Historycznej, Targach Książki
Edukacyjnej.
▶▶ Uczniowie klas drugich uczący się zawodu technika cyfrowych procesów graficznych
wzięli udział w II Konkursie
na Projekty Innowacji, zorganizowanym przez Polską
Fundację Dzieci i Młodzieży w ramach projektu „Life
Skills – trening kompetencji
społecznych”. Zostali laureatami tej edycji i zdobyli jedną z czterech równorzędnych
Studio fotograficzne
nagród.
Przejście do Spisu treści
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Jak wyglądają nasze pracownie?
Szkoła dysponuje nowocześnie wyposażonymi pracowniami do nauczania
przedmiotów zawodowych. Są to:
▶▶ trzy pracownie cyfrowych technik graficznych;
▶▶ dwie pracownie technik multimedialnych;
▶▶ pracownia technik sprzedaży.
Wyposażenie pracowni jest zgodne z wymaganiami standardów egzaminacyjnych i standardów kształcenia w zawodach: technik cyfrowych procesów
graficznych, technik organizacji reklamy i technik księgarstwa.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach bogatej
oferty takich zajęć pozalekcyjnych, jak: koło filozoficzne, fotograficzne, klub
filmowy, warsztaty rękodzieła, koło języka hiszpańskiego, koło wolontariatu,
koło plastyczne, strzeleckie, zajęcia sportowe. Szkoła posiada świetną bazę sportową – dobrze wyposażoną siłownię, boiska do gry w piłkę siatkową, plażową,
ręczną, koszykową i nożną.
Szkoła realizowała i realizuje wiele projektów, w tym projekty w ramach
programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE). W latach 2013 i 2014
odbywał się cykl zajęć „Kreatorzy z Żeromskiego”, mający na celu rozwijanie
zainteresowań plastycznych wśród uczniów i uwrażliwienie ich na piękno.
Ponadto w szkole odbywają się: wieczorki literackie (podczas których uczniowie prezentują swoją twórczość poetycką), spotkania z poetami z Polskiego
Związku Literatów (m.in. z poetą Aleksandrem Nawrockim), akcje krwiodawstwa, wystawy okolicznościowe dotyczące najnowszej historii naszego kraju,
liczne konkursy recytatorskie (np. „Języki obce nie są nam obce”), konkursy
ortograficzne czy dzielnicowy konkurs literacki „Piórem Noblisty”, którego
jesteśmy organizatorem.
W grudniu każdego roku uczniowie klas księgarskich (przy wsparciu Księgarni im. K.K. Baczyńskiego) organizują świąteczny kiermasz, podczas którego sprzedawane są książki, artykuły papiernicze, ozdoby świąteczne i inne
akcesoria.
Na terenie szkoły działa również grupa rekonstrukcyjna „Bemowo”. Jej
członkowie wzięli udział
w filmach „Czas honoru”
i „Miasto 44” oraz biorą
udział w wielu uroczystościach państwowych.
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Chcesz odbyć praktyki
w renomowanej firmie?
Nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe
w wielu znanych i renomowanych firmach:
▶▶ sieci księgarni Matras;
▶▶ sieci księgarni AkadeDzień Dziecka mia;
Przejście do Spisu treści

▶▶ Głównej Księgarni Technicznej;
▶▶ Drukarni Perfekt S.A.;
▶▶ wydawnictwie Prószyński Media;
▶▶ Studiu Reklamy Habas;
▶▶ wydawnictwie Nowa Era;
▶▶ wydawnictwie Burda;
▶▶ Grupie Zwierciadło.

Ponadto uczniowie klas księgarskich odbywają cotygodniowe zajęcia praktyczne w Księgarni im. K.K. Baczyńskiego, mieszczącej się w budynku szkolnym.
Spotkania informacyjne 28 marca 2017 r. – godz. 18.30
25 kwietnia 2017 r. – godz. 18.30

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik procesów drukowania
▶▶ technik organizacji reklamy
▶▶ technik cyfrowych procesów graficznych
▶▶ drukarz

Nasze sukcesy
▶▶ Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego (96% – język polski, 100% –
język angielski, 94% – matematyka).
▶▶ Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych (sesja styczniowa i czerwcowa – 85%).
▶▶ 1. miejsce w województwie mazowieckim i 6. miejsce w Polsce w ogólnopolskim rankingu egzaminów zawodowych czasopisma „Perspektywy” w 2015 r.
▶▶ Uzyskanie tytułu „Srebrnej Szkoły 2015” w rankingu szkół ponadgimnazjalnych „Perspektywy 2015”.
▶▶ Nasi uczniowie są stypendystami:
−− Prezesa Rady Ministrów (za wyniki w nauce);
−− Związku Zawodowego Poligrafów (za osiągnięcia uczniów na płaszczyźnie
zawodowej);
−− Mazowieckiego Programu Stypendialnego (stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych);
−− m.st. Warszawy im. Jana Pawła II (stypendia dla uczniów aktywnych
i uzdolnionych).
▶▶ Nasi uczniowie zdobywają sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, sportowych i innych wydarzeniach o zasięgu pozaszkolnym. Są to
m.in.:
−− Patria Nostra (konkurs historyczny);
−− XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej;
−− X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej;
−− ogólnopolski konkurs geograficzny „Geo-Planeta”;
Przejście do Spisu treści
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−− Festiwal

Młodych
Talentów
2015/2016;
−− projekt innowacyjny w ramach „Life
Skills – trening kompetencji społecznych”.
Kim są nasi absolwenci?
Naszą szkołę ukończyli m.in.:
▶▶ Bolesław Ludwik Penciak – rysownik
litograficzny, powstaniec warszawski
(pseudonim „Tomasz”), dyrektor WSP
w latach 1945–1947, grafik warszawski;
▶▶ Krzysztof Pindral – prezes Heidelberg Polska Sp. z o.o.;
▶▶ Andrzej Tomaszewski – typograf,
redaktor i poligraf, autor książek i artykułów poświęconych typografii,
historii książki i drukarstwa; w projektowaniu typograficznym biegle posługuje się komputerem (równie dobrze
posługuje się ołowianymi czcionkami);
wielokrotnie nagradzany za projekty
książek.
Około 55% absolwentów naszej szkoły podejmuje pracę w zawodzie, duża
Pracownia drukowania cyfrowego i obróbki końcowej część kontynuuje kształcenie na uczelwydruków niach wyższych.
Z kim współpracujemy?
Współpracujemy z takimi instytucjami, jak:
▶▶ drukarnia Edelmann Poland – wspólnie prowadzimy autorskie zajęcia praktyczne;
▶▶ firmami Esco i Digiprint – razem prowadzimy dodatkowe szkolenia dla uczniów oraz zajęcia ze strukturalnego projektowania opakowań;
▶▶ firma AVIVA – prowadzimy dodatkowe szkolenia z projektowania dokumentów, m.in. plików przeznaczonych do masowego druku.
Ofertę edukacyjną naszej szkoły wzbogacają także praktyki zawodowe oraz
wykłady, szkolenia i warsztaty prowadzone przez przedstawicieli różnych firm
i uczelni, m.in.:
▶▶ Agfa Graphics;
▶▶ Canon Polska Sp. z o.o;
▶▶ Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW;
▶▶ Wyższa Szkoła Artystyczna.
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Jak wyglądają nasze pracownie?
Nasze pracownie zostały urządzone pod kątem kształcenia w poszczególnych
kwalifikacjach. Posiadamy pracownie:
▶▶ multimedialną;
▶▶ drukowania cyfrowego i obróbki końcowej wydruków;
▶▶ przygotowania publikacji do druku;
Przejście do Spisu treści

▶▶ wykonywania

form drukowych CtP;
▶▶ wykonywania
wydruków
z form drukowych;
▶▶ obróbki introligatorskiej wydruków;
▶▶ studio fotografii reklamowej;
▶▶ rysunku;
▶▶ grafiki komputerowej.
Posiadamy również pracownie:
▶▶ strukturalnego projektowania opakowań;
▶▶ symulatorów maszyn drukujących – offsetowej i fleksograficznej;
▶▶ grafiki komputerowej z tabletami.
Pracownia fotografii reklamowej
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania takie jak:
▶▶ tworzenie animacji i filmów;
▶▶ grafika komputerowa;
▶▶ fotografia reklamowa;
▶▶ rysunek;
▶▶ zajęcia sportowe: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna i nożna;
▶▶ wolontariat;
▶▶ talenty humanistyczne, dziennikarskie, lingwistyczne, społeczne.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w instytucjach takich jak:
▶▶ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;
▶▶ Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
▶▶ RR Donnelley Europe Sp. z o.o.;
▶▶ Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej (WCEO);
▶▶ Formika Sp. z o.o.;
▶▶ ABK Grupa agencja komunikacji marketingowej;
▶▶ Topak Druk;
▶▶ ACAD, Mirosław Przywózki;
▶▶ Drukarnia Shark Design;
▶▶ Elanopack Centrum Opakowań;
▶▶ MCP Mazowieckie Centrum Poligrafii;
▶▶ Quattro Printing Sp. z o.o.;
▶▶ D&K Group Rafał Demczuk;
▶▶ ABC Zakład Poligraficzny;
▶▶ PHU „LOGOS” s.c.;
▶▶ Strefa Xero- Druk i Reklama Sp. z o.o.
Spotkania informacyjne: 16 marca 2017 r. – godz. 18.00
20 kwietnia 2017 r. – godz. 18.00
Przejście do Spisu treści
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W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik ogrodnik
▶▶ technik architektury krajobrazu
▶▶ technik ochrony środowiska
▶▶ technik weterynarii
▶▶ ogrodnik

Nasze sukcesy
▶▶ Rokrocznie

nasi uczniowie zostają laureatami olimpiady wiedzy i umiejętności rolniczych na szczeblu ogólnopolskim. W roku szkolnym 2014/2015
zajęli 2. i 3. miejsce w bloku „Ogrodnictwo”, a w roku 2015/2016 – 3. miejsce
w bloku „Architektura krajobrazu”.
▶▶ 9. miejsce w IV Ogólnopolskim Turnieju Szkół EKO.
▶▶ Bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych (wyższe od średniej krajowej).
▶▶ Corocznie czołowe miejsca w turniejach piłki siatkowej rozgrywanych na
poziomie dzielnicowym.
Kim są nasi absolwenci?
Nasi absolwenci prowadzą gospodarstwa ogrodnicze, sadownicze, są hodowcami roślin ozdobnych, np. kwiatów.
Wielu absolwentów kontynuuje naukę na uczelniach wyższych, najczęściej
na kierunkach związanych z ochroną środowiska, architekturą krajobrazu
i ogrodnictwem. Niektórzy nasi absolwenci pracują naukowo.
Z kim współpracujemy?
Nasza szkoła współpracuje z:
▶▶ producentami Zrzeszenia Związku Szkółkarzy Polskich;
▶▶ Ogrodem Botanicznym Polskiej Akademii Nauk;
▶▶ Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego;
▶▶ Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie;
▶▶ Hydrosferą Józefów;
▶▶ Wodociągami Mareckimi;
▶▶ przedsiębiorstwem Eko-Raszyn.
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Jak wyglądają nasze pracownie?
Nasze pracownie tworzą dobrą
atmosferę do pracy – są nowocześnie wyposażone i pełne kwiatów.
Zajęcia praktyczne dla przyszłych ogrodników i architektów
krajobrazu odbywają się na terenie
warsztatów szkolnych – w szklarniach oraz na terenach zielonych
Gastro Garden Bełska przyległych do szkoły.
Przejście do Spisu treści

Na terenie szkoły znajduje się
ośrodek nauki jazdy – w trakcie
zajęć młodzież uczy się jazdy traktorem.
Zajęcia z ochrony środowiska
odbywają się w naszym nowo
wyposażonym laboratorium chemicznym. W szkole mamy też
nowoczesny kompleks sportowy –
dużą salę gimnastyczną, siłownię
i basen.
Mistrzostwa szkoły w pływaniu
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
W naszej szkole możesz:
▶▶ uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, m.in. kołach zainteresowań: bukieciarskim, plastycznym (decoupage, rysunek, malarstwo, scrapbooking),
retorycznym; kołach przedmiotowych oraz SKS na siłowni, basenie i dużej sali gimnastycznej;
▶▶ angażować się w obchody święta szkoły, podczas których uczniowie przygotowują wystawę
ogrodniczą z materiału roślinnego wyprodukowanego w warsztatach (znajdujących się w szkole) oraz gospodarstwach uczniów;
▶▶ uczestniczyć w corocznym pikniku wiosennym o różnorodnej
tematyce; zeszłoroczna edycja
pod hasłem „Zawodowcy i Zawodnicy” była połączeniem
rozgrywek sportowych między Pracownia alchemika – przyszli technicy ochrony
klasami i rozgrywek między środowiska podczas zajęć w laboratorium
uczniami kształcącymi się w poszczególnych zawodach;
▶▶ bawić się na święcie dyni – w ramach tego wydarzenia odbywają się konkursy na rzeźby, prace
plastyczne, utwory literackie
oraz dania kulinarne; w 2014
roku oprócz dyni promowaliśmy
polskie jabłka;
▶▶ uczestniczyć w międzynarodowych projektach, np. przez dwa
ubiegłe lata odbywały się zajęcia
w ramach programu „Trening
Umiejętności Społecznych”, dzięki którym można było otrzymać
certyfikat „Life Skills” Polskiej
Tam, gdzie są chemikalia, musi być awaryjny prysznic
Fundacji Dzieci i Młodzieży;
Przejście do Spisu treści
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▶▶ brać

udział w wycieczkach związanych z nauką zawodu (co roku organizujemy ich ok. 20); miejsca, które odwiedzamy, to targi związane z branżą
ogrodniczą i sadowniczą oraz obiekty związane z ochroną środowiska (np.
Elektrociepłownia Siekierki, Filtry, Oczyszczalnia Ścieków „Czajka”, zabytkowe parki i ogrody).

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki zawodowe w:
▶▶ Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie;
▶▶ Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie
(MPWiK);
▶▶ Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie;
▶▶ SGGW;
▶▶ Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie;
▶▶ schronisku „Na Paluchu”;
▶▶ Fundacji Animal Rescue Poland.
Spotkanie informacyjne: 		8 kwietnia 2017 r. – godz. 10.00

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik awionik
▶▶ technik mechanik lotniczy
▶▶ technik informatyk
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Nasze sukcesy
▶▶ Jesteśmy pierwszą w Europie szkołą ponadgimnazjalną, która zdobyła Certyfikat Organizacji Szkolenia Lotniczego EASA „Part-147”.
▶▶ W 2016 r. otrzymaliśmy tytuł „Szkoła Sukcesu” za wybitne osiągnięcia edukacyjne uczniów (jako jedno z 5 najlepszych techników w Warszawie).
▶▶ Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy w 2015 r. za wysokie wyniki nauczania i zdawalność egzaminu zawodowego (2. miejsce w Warszawie, 4. na
Mazowszu, 23. w Polsce).
▶▶ Złota Tarcza (za wysokie wyniki nauczania w ogólnopolskim rankingu czasopisma „Perspektywy”) w latach 2012, 2013, 2014, 2015 (w 2015 roku 2.
miejsce w Warszawie, 4. na Mazowszu, 23. w Polsce.); w 2016 roku Srebrna
Tarcza – 5. miejsce w Warszawie.
▶▶ Wysokie wyniki egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technika informatyka
(90– 100%).
▶▶ Laureaci kolejnych edycji (od VI do IX) ogólnopolskiego konkursu mechanicznego.
▶▶ Wyróżnienia, m.in.: „Błękitne Skrzydła” – najwyższe lotnicze wyróżnienie
w kraju, przyznawane przez Krajową Radę Lotnictwa i Magazyn Lotniczy
Przejście do Spisu treści

„Skrzydlata Polska”; złota honorowa odznaka I stopnia z trzema diamentami
„Zasłużony dla PLL LOT S.A.” (otrzymana dwukrotnie).
Kim są nasi absolwenci?
Trudno znaleźć w Polsce lotnisko lub aeroklub, w którym nie byłoby naszych absolwentów; można ich spotkać
w wielu zakątkach świata można. Naszych najlepszych uczniów od dwóch lat
zatrudnia Firma Ryanair – pracują oni
w zakładach w Stansted pod Londynem,
otrzymują wysokie wynagrodzenie i mają szerokie możliwości doskonalenia
swoich umiejętności.
Nasi absolwenci to m.in.:
▶▶ Tadeusz Stachera – dyrektor techniczny PLL LOT;
▶▶ Tomasz Maj – dyrektor Aeroklubu PLL LOT;
▶▶ Dariusz Parchan – dyrektor techniczny AMC Aviation;
▶▶ Marcin Czarnowski – kierownik organizacji obsługowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego;
▶▶ Wojciech Kaczor – prezes firmy Linetech;
▶▶ Maciej Pospieszyński – mistrz świata w akrobacji szybowcowej;
▶▶ Marcin Mirecki – specjalista ds. planowania i kontroli produkcji Airbus
Defence and Space;
▶▶ Grzegorz Sobczak – redaktor naczelny
„Skrzydlatej Polski”.
▶▶ Piotr Lipiec - ekspert ds. awioniki
w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Z kim współpracujemy?

Współpracujemy z instytucjami takimi jak:
▶▶ Instytut Techniki Lotniczej WAT;
▶▶ Politechnika Warszawska;
▶▶ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie;
▶▶ Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych;
▶▶ Wyższa Warszawska Szkoła Informatyki;
▶▶ Politechnika Rzeszowska;
▶▶ Uczelnia Techniczno-Handlowa im.
H. Chodkowskiej;
▶▶ Stowarzyszenie Technicznych Szkół
Lotniczych;
▶▶ firma ZyXEL (patronat);
▶▶ Aeroklub Polski;
▶▶ Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

W hangarach na praktykach

Samolot odrzutowy Iskra ze zdjętą osłoną silnika,
stojący na placu przed szkołą. Zdjęcie wykonano
podczas dnia otwartego dla gimnazjalistów.

Przejście do Spisu treści
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Uczniowie na szkoleniu lotniczym w Aeroklubie Stalowowolskim

Jak wyglądają nasze pracownie?
Dysponujemy nowocześnie wyposażonymi pracowniami:
▶▶ budowy płatowców i silników lotniczych;
▶▶ technik pomiarowych;
▶▶ awioniki i wyposażenia elektrycznego;
▶▶ sieci komputerowych;
▶▶ systemów operacyjnych;
▶▶ programowania aplikacji internetowych.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
▶▶ Możesz uczestniczyć w różnorodnych projektach edukacyjnych, zajęciach
dodatkowych takich jak np.: Akademia CISCO, Akademia ZyXEL, koło matematyczne, językowe (hiszpański, angielski), fizyczne, zespół ds. symulatorów lotu (szybowiec SZD-30 Pirat i Cessna 152), klub szybowcowy, szkolenia
lotnicze do licencji szybowcowej lub PPL (Private Pilot Licence). Staramy się
o różnorodne dofinansowania tych szkoleń.
▶▶ Zachęcamy do udziału w zajęciach sportowych organizowanych w pełnowymiarowej hali sportowej (OSiR przy szkole), na basenie i boisku (ze sztuczną
trawą, sprzętem do koszykówki, tartanowym pasem do trenowania biegów);
współorganizatorem zajęć jest Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie.
▶▶ Ponadto możesz rozwijać się podczas pracy w wolontariacie, grupie ds. promocji, zespole wokalno-muzycznym, Lidze Przyjaciół Polskiego Lotnictwa.
▶▶ Możesz zakwalifikować się na praktyki zawodowe w Hiszpanii.
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Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w firmach takich jak:
▶▶ LineTech;
▶▶ LOT AMS;
▶▶ AIRBUS MILITARY EADS PZL „Warszawa-Okęcie”;
▶▶ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
(Polish Medical Air Rescue);
▶▶ AMC Aviation;
Przejście do Spisu treści

▶▶ Sprit Air;
▶▶ Blue Jet;
▶▶ Central European
▶▶ AirTech Solution;
▶▶ General Aviation.

Engine Services;

Spotkania informacyjne: 22 marca 2017 r. – godz. 17.00
22 kwietnia 2017 r. – godz. 10.00 (spotkanie połączone z piknikiem
lotniczym, w którym będą uczestniczyć firmy współpracujące ze szkołą,
a także z pokazami lotniczymi, wystawą sprzętu i innymi atrakcjami)

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik organizacji reklamy
▶▶ technik optyk
▶▶ złotnik-jubiler
▶▶ optyk mechanik
▶▶ rożne zawody rzemieślnicze w klasie dla młodocianych
pracowników (kowal wyrobów artystycznych, ślusarz,
zegarmistrz, kaletnik i inne)

Nasze sukcesy
▶▶ Wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(100% w zawodzie złotnika-jubilera).
▶▶ Udział w corocznych międzynarodowych targach biżuterii i zegarków „Złoto
– Srebro – Czas”.
▶▶ Bardzo wysokie oceny praktyk zawodowych w renomowanych zakładach
branżowych.
▶▶ Certyfikat „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń” – szkoła jest członkiem Ogólnopolskiego Klubu „Bezpieczne
Szkoły”.
▶▶ Udział w programie edukacyjnym „Szkoła Dialogu”.
▶▶ Liczne nagrody za duże zaangażowanie w pracę w wolontariacie.
▶▶ Certyfikat „WF z Klasą”.
Kim są nasi absolwenci?
Nasi absolwenci to m.in.:
▶▶ współwłaściciel firmy Apart; Uśmiech, radość, entuzjazm, świetna atmosfera – u nas jest
▶▶ właściciele firm oraz specjali- fajnie! Zapraszamy gości z innych krajów, wymieniamy
doświadczenia i wspólnie się uczymy
ści w branży jubilerskiej;
Przejście do Spisu treści
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▶▶ absolwenci

Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie oraz innych uczelni
plastycznych, m.in. w Łodzi.
Z kim współpracujemy?
Nawiązaliśmy współpracę z instytucjami takimi jak:
▶▶ Centrum
Naukowo-Produkcyjne Elektroniki
Profesjonalnej BUMAR;
▶▶ Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów;
▶▶ Cech Złotników, Zegarmistrzów, Optyków,
Grawerów i Brązowników
m.st. Warszawy;
▶▶ liczne firmy z branży reW pracowniach świetnie odnajdują się dzieci ze szkół podstawowych
i gimnazjów. Uczymy ich tego, czego nauczyliśmy się od nauczycieli. klamowej;
złotniczoWspółpracujemy i każdy ma szansę nauczyć się czegoś nowego ▶▶ pracownie
-jubilerskie.
Kształcenie w zawodach optycznych objęte jest porozumieniem o współpracy i patronatem przez PCO S.A. oraz Essilor Optical Labory Polska Sp. z o.o.
Jak wyglądają nasze pracownie?
W szkole znajdują się dobrze wyposażone:
▶▶ pracownie komputerowe (przystosowane do prowadzenia zajęć z grafiki,
reklamy, projektowania i technologii robót jubilerskich);
▶▶ pracownie grawerowania komputerowego, metaloplastyki, jubilerstwa,
witrażu, ceramiki oraz pracownie mechaniczne;
▶▶ biblioteka z multimedialną czytelnią;
▶▶ pracownie przedmiotowe, językowe i plastyczne;
▶▶ sala gimnastyczna, siłownia, sala do ćwiczeń fitness, boisko.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas uczestniczenia w:
▶▶ wymianie partnerskiej z Niemcami;
▶▶ zajęciach pozalekcyjnych – przedmiotowych, sportowych, z plastyki, malarstwa, witrażu, ceramiki, reklamy, grafiki, metaloplastyki, jubilerstwa,
fotografii.
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Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w:
▶▶ pracowniach złotniczo-jubilerskich takich jak: Pracownia Złotnicza Jan Łachota, Pracownia Złotnicza A. Krężlewicz, Pracownia Jubilerska Waldemar
Ołdak, Zuni s.c., Galeria i Pracownia Biżuterii GJ, Pracownia Projektów
i Wytwarzania Biżuterii Srebrnej, Precious, Szafir - Szlifiernia Kamieni Jubilerskich, Pracownia Jubilerska Turkus;
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▶▶ agencjach reklamowych, m.in.: Kot Bury, Oskar, Quad/Graphics;
▶▶ zakładach poligraficznych i drukarniach, m.in. Advert System, M&P.

Spotkania informacyjne
21 marca 2017 r. – godz. 12.30 (festiwal artystyczno-sportowy)
5 kwietnia 2017 r. – godz. 18.00 (dzień otwarty, warsztaty)
22 kwietnia 2017 r. – godz. 11.00 (dzień otwarty, warsztaty)

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik ortopeda
▶▶ sprzedawca
▶▶ w oddziałach dla młodocianych pracowników nasza
szkoła kształci w wielu zawodach. Są to m.in.:
cukiernik, kucharz, fryzjer, piekarz, monter instalacji
budowlanych, monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, lakiernik, blacharz samochodowy,
ślusarz, elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,
drukarz, introligator, stolarz, tapicer.

Nasze sukcesy
▶▶ Tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.
▶▶ Szkolny wolontariat „Dobra Wola” laureatem mazowieckich „Barw Wolontariatu”.
▶▶ Ogólnopolski certyfikat za udział w projekcie edukacyjnym KIK 34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację
społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.
▶▶ 3. miejsce w ogólnopolskim konkursie graficznym „Moja Szkolna Tapeta”.
▶▶ Dwukrotne zwycięstwo w warszawskim konkursie dziennikarskim gazety
„Metro” i udział w warsztatach
dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskim.
▶▶ Uczestnicy OHP odbyli międzynarodowe praktyki w zawodzie
kucharza w Hiszpanii i Anglii;
▶▶ Realizacja projektu w ramach
Warszawskich Innowacji Edukacyjnych – „Warszawska Wola
da się lubić” (e-przewodnik po
warszawskiej Woli).
▶▶ 100-procentowa zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach: 
fryzjer,
Przejście do Spisu treści
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kucharz, stolarz, monter sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych.
Kim są nasi absolwenci?
▶▶ Shazza – wokalistka disco polo;
▶▶ Piotr Tomczyk – reporter
TVN24.
Z kim współpracujemy?
Udało nam się nawiązać współpracę z instytucjami takimi jak:
▶▶ Polskie Towarzystwo Przyjaciół
Warszawy;
▶▶ Giełda Papierów Wartościowych;
▶▶ Kluby sportowe i Akademia Wychowania Fizycznego;
▶▶ Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
▶▶ Instytut Włoski w Warszawie;
▶▶ Uczelnia Łazarskiego w Warszawie;
▶▶ Politechnika Warszawska;
▶▶ Regionalne Centrum Wolontariatu w Warszawie;
▶▶ Środowiskowe Hufce Pracy z Warszawy i okolic;
▶▶ Muzeum Powstania Warszawskiego;
▶▶ Muzeum Narodowe.
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Jak wyglądają nasze pracownie?
▶▶ Pracownia językowa to sala multimedialna ze stanowiskami odsłuchowymi dla uczniów i nauczyciela. Jest wyposażona w stanowisko komputerowe
z tablicą interaktywną i dostępem do internetu. Posługujemy się oprogramowaniem do nauki języka angielskiego „iTools” wydawnictwa Oxford
University Press. Zajęcia są organizowane w małych grupach. Pracownia
została wyposażona ze środków budżetu partycypacyjnego i jest udostępniana społeczności lokalnej.
▶▶ Pracownia przedmiotów zawodowych to sala multimedialna ze stanowiskami komputerowymi dla uczniów i nauczyciela. Wszystkie stanowiska mają
dostęp do internetu, a stanowisko nauczyciela jest wyposażone w rzutnik.
W pracowni są dostępne specjalistyczne pomoce naukowe.
▶▶ Pracownia ortopedyczna jest wyposażona w specjalistyczne stanowiska do gipsowania, projektowania i wykonania indywidualnych
przedmiotów ortopedycznych:
protez, kołnierzy, ortez, obuwia
ortopedycznego oraz środków pomocniczych. Dodatkową pomocą
dydaktyczną są rzutnik i tablica
multimedialna. Nasza szkoła jest
ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodzie technika ortopedy.
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▶▶ Pracownie kształcenia ogólnego

to sale multimedialne wyposażone w rzutniki multimedialne,
tablice interaktywne z dostępem do internetu oraz sprzęt
RTV.
▶▶ Pracownia komputerowa jest
wyposażona w stanowiska
komputerowe z dostępem do
Internetu, pakiet programów
biurowych oraz drukarki.
▶▶ Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na boiskach
ze sztuczną nawierzchnią, sali
gimnastycznej, siłowni, w siłowni plenerowej w parku Moczydło, na basenie oraz sztucznym lodowisku.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje podczas uczestniczenia w różnych formach zajęć takich jak:
▶▶ koło dziennikarskie – wydajemy „Baczyński NEWS”;
▶▶ zajęcia edukacyjne dla uczniów uzdolnionych matematycznie;
▶▶ program wspierania uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Wars i Sawa”
– zajęcia wokalne, muzyczne, plastyczne;
▶▶ ogólnopolskie projekty edukacyjne: „Class for Best Education”, „IT szkoła”,
„W Sieci”, „Szkolna Tapeta”, „Szkoła Nowych Technologii”;
▶▶ zajęcia sportowe: piłka ręczna, koszykówka, siłownia, piłka siatkowa, basen;
▶▶ wycieczki międzynarodowe;
▶▶ nauka języków obcych na poziomie rozszerzonym;
▶▶ koła zainteresowań: nauka języka migowego lub języka niderlandzkiego;
▶▶ międzynarodowy projekt eTwinning (wymiana korespondencji pomiędzy
uczniami z krajów: Polska, Włochy, Chorwacja, Estonia, Belgia);
▶▶ szkolny wolontariat „Dobra Wola”.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w takich
miejscach jak:
▶▶ VIGO-Ortho Polska Sp. z o.o.;
▶▶ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o;
▶▶ Supermarket „Piotr i Paweł’’ Sp.
z o.o;
▶▶ cukiernia Lukullus;
▶▶ Galeria Wypieków „Lubaszka”;
▶▶ sklepy Lewiatan;
▶▶ Cukiernia Włodzimierz Czubak
i S-ka;
▶▶ Cukiernia Tomasz, Dariusz Stykowscy S.C.;
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▶▶ HEBAN Sp. z o.o. Sp. k.;
▶▶ Miele Sp. z o.o;
▶▶ restauracje: QLT Restaurant

& Bar Sp. z o.o., Gospoda Kwiaty Polskie,
Restauracja „POLKA”, Salon Kulinarny.
Spotkania informacyjne: 1 kwietnia 2017 r. – godz. 11.00
22 kwietnia 2017 r. – godz. 11.00

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik informatyk
▶▶ technik realizacji nagrań i nagłośnień

Od września 2017 roku w Warszawie funkcjonować będzie nowa szkoła –
Technikum Kinematograficzno-Komputerowe. Placówka w części filmowej ma
być swoistą kontynuacją i rozwinięciem dorobku Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie. Ze względu na profesję naszego patrona –
cenionego reżysera filmowego – od wielu lat w szkole prowadzone były zajęcia
rozwijające zainteresowania szeroko rozumianym światem mediów i wiedzą
z zakresu filmu. Gimnazjum nawiązało współpracę z wieloma instytucjami
oraz ludźmi, którzy z racji wykonywanych zawodów przybliżali uczniom zagadnienia związane z pracą przy realizacji programów telewizyjnych i radiowych, spektakli teatralnych, filmów i innych przedsięwzięć.
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Nasze sukcesy
Osiągnięcia uczniów gimnazjum z klas o profilu filmowo-dziennikarskim:
▶▶ wyróżnienie dla ucznia klasy
drugiej za film reklamujący sylwetkę Marii Skłodowskiej-Curie
podczas IV Międzyszkolnego
Konkursu o Marii Skłodowskiej-Curie, organizowanego przez
Gimnazjum nr 38 w Warszawie
(2016 r.);
▶▶ wyróżnienie dla uczniów klasy
trzeciej za udział w warszawskim
konkursie filmowym „Młodzi
o Warszawie” (2016 r.);
▶▶ 1. miejsce w kategorii „Album fotograficzny” w konkurDyskusyjny klub filmowy w szkolnej bibliotece sie „Trzy kolory mojego świata”,
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 rganizowanym przez Gimnazjum nr 36 im. K. Kieślowskiego w Łodzi
o
i Muzeum Kinematografii (2016 r.);
▶▶ 1. i 2. miejsce dla uczniów klasy trzeciej w kategorii „Etiuda filmowa” w konkursie organizowanym przez Gimnazjum nr 36 im. K. Kieślowskiego w Łodzi i Muzeum Kinematografii (2016 r.);
▶▶ wyróżnienie dla uczniów klasy trzeciej w „Festiwalu Młodych Talentów”,
organizowanym przez Burmistrza dzielnicy Warszawa-Śródmieście za film
„Światła” (2015 r.).
Jak wyglądają nasze pracownie?
▶▶ Posiadamy odnowione pracownie wyposażone w sprzęt multimedialny. Do
dyspozycji uczniów są: sala gimnastyczna, hala sportowa, sala konferencyjna
oraz basen połączony ze szkołą Ośrodka Sportu i Rekreacji.
▶▶ Jako nowa szkoła tworzyć będziemy pracownie, w których uczniowie będą
się uczyć przedmiotów zawodowych. We wrześniu uruchomiona zostanie
pracownia sieci komputerowych i systemów operacyjnych.
▶▶ Obecnie trwają przygotowania do realizacji następujących inwestycji:
−− pracownia badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych;
−− studio nagrań z reżyserią dźwięku.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Wykorzystujemy sprawdzone pomysły realizowane w gimnazjum – chcemy,
aby w technikum działały wolontariat, Szkolny Klub Europejski oraz koła zainteresowań. Zamierzamy nadal organizować coroczne zagraniczne wyjazdy
językowe oraz projekty eTwinning ze szkołami zagranicznymi. Uczniowie będą
mogli rozwijać swoje pasje dzięki uczestnictwu w: Dniu Językowym, warsztatach im. prof. Bronisława Geremka, spotkaniach z dziennikarzami, aktorami,
reżyserami, operatorami filmowymi i charakteryzatorami. Organizowane będą
wycieczki do takich miejsc, jak: studia filmowe i radiowe, muzea, teatry, uczelnie wyższe, redakcje.
Z kim współpracujemy?
Jako gimnazjum do tej pory współpracowaliśmy z następującymi instytucjami:
▶▶ biuro festiwalu „Kino w trampkach”;
▶▶ Teatr Rozmaitości;
▶▶ kino Iluzjon;
▶▶ fundacja Nowe Horyzonty;
▶▶ fundacja Cinema Art;
▶▶ Muzeum Narodowe;
▶▶ Polsat News;
▶▶ Telewizja Polska;
▶▶ Gazeta Wyborcza;
▶▶ Teatr Ochoty.
Planujemy nawiązać współpracę
z partnerami z branży informatycznej:
firmami, uczelniami wyższymi oraz
stowarzyszeniami i instytucjami. Jesteśmy w trakcie prowadzenia rozmów
i ustalania zakresu współpracy.
Z wizytą w studium telewizyjnym
Przejście do Spisu treści

127

Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
W pierwszym roku funkcjonowania technikum zostaną ustalone zasady
współpracy z firmami, w których nasi uczniowie będą mogli odbyć praktyki
zawodowe.
Spotkania informacyjne: 18 marca 2017 r. – godz. 10.00 – 14.00
4 kwietnia 2017 r. – godz. 17.00
21 kwietnia 2017 r. – godz. 17.00

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?
▶▶ technik usług fryzjerskich
▶▶ technik budownictwa
▶▶ technik technologii drewna
▶▶ fryzjer
▶▶ monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
▶▶ klasy dla młodocianych pracowników: kucharz, lakiernik,
cukiernik, piekarz, fotograf, sprzedawca, mechanik
pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy,
elektryk, stolarz, introligator, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń
sanitarnych, tapicer.

Nasze sukcesy

▶▶ Wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach:
▶▶ technik usług fryzjerskich, fryzjer, sprzedawca, lakiernik, elektryk (100%),

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (86%).

▶▶ 1. miejsce w konkursie literackim „Złote Pióro”.
▶▶ 1. miejsce w XXXVIII Rejonowych Zawodach Sportowo-Obronnych „Spraw-

ni jak Żołnierze”, organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
6. miejsce w zawodach wojewódzkich.
▶▶ Wyróżnienie w VII Wojewódzkim
Konkursie Fryzjerskim „Kreatywny
fryzjer”.
▶▶ 2. miejsce w XXI Konkursie Historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 972–1514”.
▶▶ 3. miejsce w konkursie recytatorskim
z okazji „Dni Papieskich”.

128

Kim są nasi absolwenci?
Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej kontynuują naukę w liceum ogólKonkurs fryzjerski nokształcącym dla dorosłych (od drugiej
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klasy) i na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych lub podejmują pracę.
Z kim współpracujemy?
Wśród naszych współpracowników są:
▶▶ Bierhallle, Kręgliccy Restauracje
i Catering;
▶▶ hotele: Arkadia, Mistral;
▶▶ sklepy: Komfort, Piotr i Paweł;
▶▶ salony fryzjerskie i akademie uro- Pracownia fryzjerska
dy: Nefri, Maniewski;
▶▶ cukiernie: Oskroba, Bizon;
▶▶ piekarnie: Klementynka, Grzybki;
▶▶ serwisy znanych marek samochodowych (Audi, Volkswagen).
Jak wyglądają nasze pracownie?
Zawód zdobędziesz w nowoczesnych pracowniach. W naszej szkole
znajdują się:
▶▶ 2 pracownie fryzjerskie;
▶▶ pracownia budowlana;
▶▶ pracownia komputerowa z 24 sta- Pracownia budowlana
nowiskami;
▶▶ sala językowa z 16 stanowiskami.
Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt multimedialny.
Jak możesz z nami rozwijać swoje
pasje?
Nasi uczniowie rozwijają swoje
pasje podczas uczestniczenia w:
▶▶ zajęciach sportowych na siłowni,
kompleksie boisk sportowych (do
piłki nożnej, ręcznej i koszyków- Pracownia komputerowa
ki), korcie tenisowym;
▶▶ zajęciach dodatkowych – teatralnych, muzycznych;
▶▶ wolontariacie.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Organizujemy praktyki w:
▶▶ znanych warszawskich restauracjach: Santorini, Bierhalle;
▶▶ hotelach: Arkadia, Mistral;
▶▶ autoryzowanych warsztatach samochodowych: Fiat, Ford, Lewus;
▶▶ sieci sklepów Komfort;
▶▶ akademiach urody, renomowanych salonach fryzjerskich: Milord, Negri.
Spotkanie informacyjne: 5 kwietnia 2017 r. – godz. 17.00
Przejście do Spisu treści
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W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

▶▶ fryzjer, kucharz, lakiernik, sprzedawca
▶▶ blacharz samochodowy, elektryk
▶▶ monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (hydraulik)
▶▶ mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik
▶▶ elektromechanik pojazdów samochodowych
▶▶ cukiernik, piekarz, stolarz, drukarz

Nasze sukcesy
▶▶ 2.

miejsce i 3 wyróżnienia w mokotowskiej edycji konkursu historycznego
„Katyń – Prawda i Pamięć”.
▶▶ 1 osoba w finale wojewódzkiego konkursu „Sprawny w zawodzie…” – fryzjer.
▶▶ 2 osoby w finale wojewódzkiego konkursu „Sprawny w zawodzie…” – kucharz.
▶▶ 1 osoba w finale konkursu recytatorskiego „Usłysz, Panie, moje słowa…”.
▶▶ 3. miejsce w konkursie recytatorskim „Wiosna kulturalna”.
▶▶ Liczne sukcesy sportowe:
−− 1. miejsce w IV Memoriale im. Grażyny Jodłowskiej-Cynke (nieoficjalne
mistrzostwa Mokotowa w tenisie stołowym);
−− sukcesy w I Mistrzostwach Warszawy Szkół Ponadgimnazjalnych na Ergometrach Wioślarskich w Hali Sportowej XIII LO im. płk. L. Lisa-Kuli:
1. miejsce w sztafecie, 3. miejsce w kategorii „Amatorka” – indywidualnie,
8. miejsce w klasyfikacji indywidualnej chłopców;
−− 2. miejsce w pchnięciu kulą w zawodach lekkoatletycznych rozgrywanych
na obiekcie sportowym przy ul. Koncertowej;
−− 3. miejsce w Indywidualnych Zawodach Tenisa
Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów
w Kategorii Open;
−− 3. miejsce w mokotowskim jesiennym turnieju
piłki nożnej szkół ponadgimnazjalnych;
−− 4. miejsce w XIII Memoriale im. Bronisława
Malinowskiego w biegach
przełajowych nad Dolinką
Służewiecką.
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Kim są nasi absolwenci?
Z badań losów naszych
Dbamy o umysł i ciało tegorocznych absolwentów
Przejście do Spisu treści

wynika, że 96% z nich podjęło pracę – przeważnie w zakładach, w których
odbywały się praktyki zawodowe.
Część absolwentów kontynuuje naukę w naszym CLII Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
Z kim współpracujemy?
Nasi najważniejsi partnerzy to:
▶▶ Mazowiecka Wojewódzka
Komenda Ochotniczych
Hufców Pracy;
▶▶ Sanepid, Straż Miejska,
Policja;
▶▶ banki: WBK, PKO B.P.,
Milenium, PKO S.A.,
Deutsche Bank;
▶▶ Partnerstwo dla Służewca;
▶▶ Szkoła Główna Handlowa;
▶▶ Uniwersytet Warszawski.
Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z firmą
Veolia, aby w ramach zajęć
praktycznych przygotować Rozwijamy swoje pasje i prezentujemy je na Targach Edukacyjnych
uczniów do wykonywania
zawodu montera systemów rurociągowych.
Jak wyglądają nasze pracownie?
Zawodu będziesz się uczyć w nowoczesnych pracowniach – posiadamy 9
pracowni multimedialnych, w tym 3 z tablicami interaktywnymi.
Do dyspozycji naszych uczniów są ponadto: boiska do siatkówki i piłki nożnej, sala gimnastyczna, siłownia, sala do tenisa stołowego i zajęć fitness.
W naszej bibliotece znajduje się około 25 000 woluminów. W czytelni uczniowie mogą korzystać z komputerów z dostępem do internetu.
Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?
Swoje zainteresowania i zdolności możesz rozwijać na wiele sposobów. Zachęcamy do udziału w projektach szkolnych, akcjach charytatywnych, imprezach i festynach na rzecz społeczności lokalnej oraz w zajęciach kół: polonistycznego, przyrodniczego, matematycznego (sudoku), a także w konsultacjach
przedmiotowych.
W budynku naszej szkoły mieści się szkoła nauki jazdy, dzięki czemu będziesz mieć możliwość uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami (kat.
A i B); naszym uczniom przysługuje 10-procentowa zniżka na kurs.
Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie?
Nasi uczniowie odbywają praktyki w ponad 300 zakładach pracy i zazwyczaj
otrzymują wynagrodzenie od pierwszego miesiąca pracy (dzięki umowie dla
młodocianych pracowników).
Przejście do Spisu treści
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Najwięcej naszych uczniów odbywa praktyki w firmach takich jak:

▶▶ Salon Urody „Beata”;
▶▶ Zakład Fryzjerski Damski Zofia Sender;
▶▶ Cukiernia Z. Wojda;
▶▶ Cukiernia Antolak;
▶▶ Galeria Wypieków Piotr Lubaszka;
▶▶ Instalatorstwo Elektryczne Janusz Michalski;
▶▶ Elektroinstalacje Marcin Molski;
▶▶ URSYN CAR Waldemar Mrówczyński;
▶▶ Overland Motors Adam Adamczewski;
▶▶ Restauracja Oliva Heping Sp. z o.o.;
▶▶ Auchan Polska Sp. z o.o.

Spotkania informacyjne: 24 kwietnia 2017 r. – godz. 18.00

▶▶ zajęcia praktyczne
▶▶ praktyki zawodowe
▶▶ zajęcia specjalistyczne
▶▶ kwalifikacyjne kursy zawodowe
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W CKP organizowane są zajęcia praktyczne dla uczniów techników, którzy
kształcą się w następujących zawodach:
▶▶ technik telekomunikacji
▶▶ technik teleinformatyk
▶▶ technik informatyk
▶▶ technik awionik
▶▶ technik mechanik lotniczy
▶▶ technik budownictwa
▶▶ technik pojazdów samochodowych
▶▶ technik elektronik
▶▶ technik elektryk
▶▶ technik technologii żywności
▶▶ technik technologii drewna
▶▶ technik urządzeń sanitarnych
▶▶ technik ekonomista
▶▶ technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
▶▶ technik energetyk
▶▶ technik chłodnictwa i klimatyzacji.
Zajęcia są organizowane również dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, a w następnych latach – uczniów branżowych szkół I stopnia, którzy
kształcą się w następujących zawodach:
▶▶ elektromechanik pojazdów samochodowych
▶▶ mechanik motocyklowy
Przejście do Spisu treści

▶▶ mechanik

pojazdów samochodowych
▶▶ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
▶▶ kucharz
▶▶ cukiernik
▶▶ monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
▶▶ monter sieci urządzeń telekomunikacyjnych.
Od września 2013 r. Centrum
Kształcenia Praktycznego, zgodnie z reformą systemu kształcenia Pracownia energetyki odnawialnej
zawodowego, organizuje kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach:
▶▶ technik budownictwa (B.18.)
▶▶ stolarz (A.13.)
▶▶ technik technologii drewna (A.50.)
▶▶ cukiernik (T.4.)
▶▶ technik technologii żywności (T.16.)
▶▶ operator obrabiarek skrawających (M.19.)
▶▶ elektryk (E.7. i E.8.)
▶▶ krawiec (A.71.).
W CKP odbywają się także zajęcia teoretyczne i specjalistyczne.
Nasze sukcesy
▶▶ CKP pełni funkcję Ośrodka Egzaminacyjnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie dla uczniów i słuchaczy z województwa mazowieckiego
(kwalifikcje: A.13., A.50., A.71., B.5., B.6., B.7., B.8., B.9., B.16., B.18., B.21.,
E.2., E.6., E.7., E.8., E.12., E.24., M.19., T.4., T.6., T.16.).
▶▶ CKP posiada Certyfikat EASA Part-147 (Certyfikowana Organizacja Szkolenia Lotniczego).
▶▶ 1. miejsce w ogólnopolskim finale konkursu „Buduj z Pasją”, organizowanym
przez Krajową Federację Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani” Rada Główna w Warszawie
oraz MAPEI Polska.
▶▶ Centrum aktywnie uczestniczy w Warszawskim Systemie
Doradztwa Zawodowego: co
roku bierze udział w Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy, organizuje dni otwarte grupowe
oraz indywidualne w CKP, we
współpracy Biurem Edukacji
i WCIES w Warszawie organizuje warsztaty zawodoznawcze w ramach Ogólnopolskiego
Tygodnia Kariery. Korzyści dla Pracownia obrabiarek CNC
Przejście do Spisu treści
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uczniów biorących udział w dniach otwartych i kursach zawodowych w CKP
w ramach preorientacji zawodowej:
−− poznanie systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce;
−− zdobycie wiedzy na temat sieci szkół zawodowych w Warszawie;
−− poznanie swoich zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
−− bezpośredni kontakt z uczniami szkół zawodowych;
−− udział w zajęciach zbliżonych do warunków rzeczywistych środowiska
pracy w danym zawodzie.
Jak wyglądają nasze pracownie?
Budynek CKP jest przystosowany do przyjęcia uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Placówka dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami
dydaktycznymi, w których znajdują się nowoczesne maszyny specjalistyczne
(np. ploter tnący, ploter drukujący, maszyna wytrzymałościowa, obrabiarki
CNC, maszyny stolarskie i sanitarne). Procesy dydaktyczne są realizowane
zgodnie z najnowszymi technikami stosowanymi w danym zawodzie. Bazę
dydaktyczną tworzą pracownie:
▶▶ pracownia komputerowego wspomagania projektowania;
▶▶ pracownia ekonomiczno-informatyczna;
▶▶ pracownie instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych;
▶▶ pracownia wentylacji i klimatyzacji;
▶▶ pracownia obrabiarek CNC;
▶▶ pracownie elektryczne;
▶▶ pracownia elektroniczna;
▶▶ pracownia sterowników programowalnych pracownie spawalnictwa;
▶▶ pracownia pneumatyki;
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Pracownia projektowania i wytwarzania wyrobów odzieżowych
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▶▶ pracownia materiałów budowlanych;
▶▶ pracownie budowlane;
▶▶ pracownia komputerowa AutoCad;
▶▶ pracownie obróbki mechanicznej;
▶▶ pracownia montażu;
▶▶ pracownie obróbki ręcznej;
▶▶ pracownia metrologiczna i badania własności mechanicznych
▶▶ pracownie stolarskie;
▶▶ pracownia telekomunikacji;
▶▶ pracownia gastronomiczna;
▶▶ pracownia cukiernicza;
▶▶ pracownia techniki lotniczej;
▶▶ pracownie zbrojarskie;
▶▶ pracownia systemów energetyki odnawialnej;
▶▶ laboratorium systemów energetyki odnawialnej;
▶▶ pracownia krawiecka.

Z kim współpracujemy?
Ze szkołami
W roku szkolnym 2016/2017 CKP współpracuje z 21 warszawskimi szkołami
ponadgimnazjalnymi kształcącymi na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
i technikum.
Z pracodawcami
Do firm wspierających działalność dydaktyczną Centrum Kształcenia Praktycznego należą: „Zbroch” Producent Wyrobów Betonowych, Sto, Kubala, Wieneberger, Geberit Polska, Weber, Rockwool, Veolia Poland, Schedpol, Viega,
Xella Polska, Siemens, Rigips i Ecophon (z marek Grupy Saint-Gobain), Valsir.
Przedsiębiorcy organizują specjalistyczne szkolenia zawodowe dla nauczycieli i uczniów.
Jak możesz z nami rozwinąć swoje pasje
W roku 2014 w CKP powstało kółko żeglarskie. Uczniowie wraz z nauczycielem prowadzącym poznają podstawy żeglowania, tak aby wraz z rozpoczęciem
nowego sezonu żeglarskiego popłynąć w rejs.
Stwarzamy też warunki do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach
zawodowych o różnorodnej tematyce, np. budowlanej, mechatronicznej
czy elektrycznej.
Spotkania informacyjne
CKP raz w roku organizuje dwudniowe dni otwarte dla warszawskich
gimnazjalistów, aby mogli oni zwiedzić pracownie CKP, uczestniczyć
w zajęciach pokazowych, a także zapoznać się z ciekawą ofertą szkół technicznych i zawodowych (podczas giełdy szkół ponadgimnazjalnych).
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IV. Krótka charakterystyka zawodów
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie absolwenta do efektywnego wykonywania
zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Wymaga to dobrego przygotowania
ogólnego, opanowania podstawowej wiedzy i umiejętności oraz prezentowania właściwych
postaw zawodowych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określa zawody, w których można
prowadzić kształcenie. Dla każdego zawodu wyodrębnione zostały kwalifikacje (od jednej do
trzech), które można zdobyć w branżowej szkole I stopnia, technikum lub szkole policealnej,
a także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Aby otrzymać dyplom w zawodzie należy
zdać egzaminy w zakresie wszystkich kwalifikacji dla danego zawodu oraz ukończyć właściwą
szkołę ponadgimnazjalną.
Poniżej prezentujemy zawody, w których można się kształcić w warszawskich szkołach zawodowych: technikach (48 zawodów) i branżowych szkołach I stopnia (22 zawody). Informacje
o zawodach pochodzą z opracowania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej pt. „Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego”, autorzy: Dorota Obidniak,
Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga. Ikonki i schematy dotyczą dotychczasowej nazwy branżowej
szkoły I stopnia – zasadnicza szkoła zawodowa, ale opisy zawodów są aktualne.
Zawody w technikum
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1. Kelner
2. Technik analityk
3. Technik architektury
krajobrazu
4. Technik awionik
5. Technik budownictwa
6. Technik drogownictwa
7. Technik chłodnictwa
i klimatyzacji
8. Technik ekonomista
9. Technik eksploatacji portów
i terminali
10. Technik elektroenergetyk
transportu szynowego
11. Technik elektronik
12. Technik elektryk
13. Technik energetyk
14. Fototechnik
15. Technik gazownictwa
16. Technik geodeta
17. Technik geolog
18. Technik cyfrowych
procesów graficznych
19. Technik handlowiec
20. Technik hotelarstwa
21. Technik informatyk
22. Technik urządzeń
sanitarnych
23. Technik księgarstwa
24. Technik logistyk

25. Technik lotniskowych służb
operacyjnych
26. Technik mechanik lotniczy
27. Technik mechatronik
28. Technik obsługi turystycznej
29. Technik ochrony środowiska
30. Technik ogrodnik
31. Technik optyk
32. Technik organizacji reklamy
33. Technik ortopeda
34. Technik pojazdów
samochodowych
35. Technik procesów drukowania
36. Technik przemysłu mody
37. Technik realizacji nagrań
i nagłośnień
38. Technik spedytor
39. Technik szerokopasmowej
komunikacji elektronicznej
40. Technik technologii drewna
41. Technik technologii
żywności
42. Technik teleinformatyk
43. Technik telekomunikacji
44. Technik urządzeń
dźwigowych
45. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
46. Technik usług fryzjerskich
47. Technik weterynarii

48. Technik żywienia i usług
gastronomicznych

Zawody w branżowej szkole
I stopnia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Blacharz samochodowy
Cukiernik
Drukarz
Elektryk
Elektronik
Elektromechanik
Elektromechanik pojazdów
samochodowych
Fotograf
Fryzjer
Kucharz
Kierowca-mechanik
Lakiernik
Mechanik motocyklowy
Mechanik pojazdów
samochodowych
Monter-elektronik
Monter-mechatronik
Monter sieci
telekomunikacyjnych
Monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie
Ogrodnik
Optyk mechanik
Sprzedawca
Złotnik jubiler

Opis ikon i schematów
zastosowanych w opisach zawodów
Kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej

Kształcenie w technikum

Kształcenie w technikum lub szkole policealnej

Kształcenie w szkole policealnej

Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym
Zawód, w którym można kontynuować kształcenie
zdobywając dyplom technika
Zawód, który jest kontynuacją zawodu z poziomu zasadniczej
szkoły zawodowej
Kształcenie w rzemiośle

Kształcenie dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, np.
niewidomych lub słabo widzących
W ostatnich latach, mniej niż 100 uczniów przystępowało do
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
W ostatnich latach, mniej niż 1000 ale więcej niż 100 uczniów
przystępowało do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
W ostatnich latach, więcej niż 1000 uczniów przystępowało do
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
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foToTechnik organizuje i prowadzi prace związane
z rejestracją, obróbką i wizualizacją obrazu oraz realizacją
projektów graficznych i multimedialnych.

foToTechnik

Rejestruje i obrabia obraz

Wykonuje i realizuje projekty
multimedialne

Organizuje prace fotograficzne

Rejestruje obraz

Kopiuje i obrabia obraz

Przygotowuje materiały
cyfrowe do wykonania
projektów multimedialnych

Przygotowuje projekty
multimedialne

Kontynuacja zawodu fotograf

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Praca twoja będzie wymagać licznych kontaktów z innymi ludźmi.
Będziesz w pełni odpowiedzialny za powierzony materiał i końcowy efekt
swojej pracy.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych.
Wskazana jest umiejętność obsługi komputera oraz programów do obróbki
cyfrowej grafiki, a także znajomość języków obcych.

Praca będzie mieć charakter niezrutynizowany.

warunki pracy
Możesz pracować w dzień lub w nocy, w dni powszednie oraz w dni wolne
od pracy. Czas pracy będziesz mieć najczęściej nienormowany.
Pracę będziesz wykonywać w atelier fotograficznym, laboratorium
lub w plenerze (często w pomieszczeniach zamkniętych i zaciemnionych).
W zależności od miejsca pracy będziesz pracować w pozycji siedzącej albo
w ruchu.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w laboratoriach fotograficznych, zakładach przemysłu fotooptycznego i optycznego, fotochemicznego, wydawnictwach i drukarniach, przemyśle optoelektronicznym, komputerowym i informatycznym,
telewizji i wytwórniach filmowych.
Możesz prowadzić własny zakład fotograficzny.
Fototechnicy znajdują również zatrudnienie w innych sferach działalności
człowieka: w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych, w ośrodkach historycznych,
archiwach, muzeach itp., w agencjach fotograficznych i reklamowych.

5
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kelner obsługuje gości oraz sporządza potrawy
i napoje.

kelner

Wykonuje usługi kelnerskie

Sporządza potrawy
i napoje

Organizuje usługi
gastronomiczne

Planuje usługi
gastronomiczne

Obsługuje gości
Rozlicza usługi
gastronomiczne

ja, ty, my, oni...

kariera edukacyjna

W tym zawodzie ważny jest zmysł smaku, węchu oraz sprawność manualna.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych.

Praca kelnera ma charakter indywidualny (w małych zakładach gastronomicznych) lub zespołowy (kilku kelnerów pracujących równocześnie, z których każdy obsługuje przydzielony mu rewir lub wykonuje przydzielone
mu zadania np. przyjmuje zamówienia, podaje wino, sprząta naczynia).

Kandydat ubiegający się o posadę kelnera powinien znać języki obce,
a przynajmniej jeden biegle w mowie i piśmie, co przydaje mu się w kontaktach z klientem cudzoziemcem. Dobrze jest, jeśli zna kilka podstawowych zwrotów w wielu językach.

warunki pracy
Kelner pracuje przeciętnie od 6 do 9 godzin dziennie. Zdarza się jednak, że czas jego
pracy może sięgać 12 godzin. Zazwyczaj to praca zmianowa. Wiele placówek jest
otwartych „do ostatniego klienta”, a najwięcej gości obsługuje w dni powszechnie
wolne od pracy (niedziele i święta). Zamknięcie restauracji nie oznacza, że praca jest
skończona, kelner kończy pracę dopiero wtedy, gdy sala konsumpcyjna jest uprzątnięta i gdy rozliczy się z rachunków.

kariera zawodowa
Kelner może być zatrudniony w restauracji, kawiarni, barze lub pubie. Lokale te są placówkami samodzielnymi lub wchodzą w skład innej placówki
np. hotelu, teatru.

Najbardziej charakterystyczną cechą tego zawodu jest praca w ciągłym ruchu, kelner w ciągu dnia pokonuje wiele kilometrów. Najczęściej kelner przebywa w pomieszczeniu, praca na wolnym powietrzu zdarza się rzadko (ogródki kawiarniane,
tarasy itp.).
Kelner musi przez długi czas przebywać w zamkniętym, często słabo oświetlonym
pomieszczeniu (nastrojowe, przyciemnione światło) lub odwrotnie – w intensywnym
świetle. Jest narażony na dym papierosowy i nadmierny hałas.
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Technik analiTyk wykonuje prace z zakresu:
pobierania i przygotowania próbek do analiz,
gospodarowania odczynnikami chemicznymi,
użytkowania wyposażenia pomiarowego
i pomocniczego. wykonuje i dokumentuje badania
analityczne składu i właściwości analitu oraz ocenia
jakość badanych próbek.

Technik analiTyk

Przygotowuje sprzęt,
odczynniki chemiczne i próbki do
badań analitycznych
Gospodaruje wyposażeniem
oraz odczynnikami chemicznymi
w laboratorium analitycznym
Wykonuje prace
preparatywne i przygotowuje
odczynniki chemiczne do badań
analitycznych

Wykonuje badania analityczne
Przeprowadza kontrole
laboratoryjną surowców,
półproduktów, produktów
i materiałów pomocniczych

Wykonuje badania
bioanalityczne i środowiskowe

Pobiera i przygotowuje
próbki do badań analitycznych

ja, ty, my, oni...
Będziesz powierzone zadania wykonywać samodzielnie.
Będziesz pracować według ustalonych procedur.
Będziesz ponosić odpowiedzialność za powierzone urządzenia i materiały
oraz za bezpieczeństwo współpracowników.

warunki pracy
Będziesz najczęściej pracować na jedną zmianę 8 godzin dziennie.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, dobrze oświetlonych
i wentylowanych.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie technik technologii chemicznej.
Wskazana jest umiejętność obsługi komputera oraz znajomość języków obcych.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w laboratoriach: przemysłowych, środowiskowych, pracujących na rzecz rolnictwa oraz na potrzeby przemysłu spożywczego.

Będziesz pracować w pozycji siedzącej lub stojącej.
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Technik archiTekTury krajobrazu inwentaryzuje i opracowuje elementy terenów zieleni na potrzeby
projektów zagospodarowania obszarów
zurbanizowanych i niezurbanizowanych. Planuje,
organizuje i wykonuje prace z zakresu urządzania,
pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni.

Technik archiTekTury
krajobrazu
Projektuje, urządza i pielęgnuje
roślinne obiekty architektury
krajobrazu

Organizuje prace związane
z budową oraz konserwacją
obiektów małej architektury
krajobrazu

Przygotowuje rośliny ozdobne do
urządzania obiektów architektury
krajobrazu

Kształtuje i projektuje obiekty
małej architektury krajobrazu

Wykonuje i pielęgnuje roślinne
obiekty architektury krajobrazu

Urządza i konserwuje obiekty
małej architektury krajobrazu

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie.
Będziesz wykonywać czynności w dużym stopniu zrutynizowane, jednak
ostateczny efekt pracy zależeć będzie od Twojego poczucia estetyki, staranności i rzetelności.
Musisz liczyć się z koniecznością pracy w szybkim tempie i wykonywania
czynności monotonnych. Tempo i rytm pracy w dużym stopniu zależą od
samego pracownika.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin dziennie. Część tego czasu zajmą czynności
przygotowawcze oraz przejazd z siedziby przedsiębiorstwa do miejsca pracy.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: ogrodnik,
technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii.
Warto rozwijać zainteresowania ekologią i uzdolnienia artystyczne.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się
tereny zieleni. Możesz być także zatrudniony w pracowniach projektujących tereny zieleni, w gminnych wydziałach architektury.

Będziesz większość czasu pracować na wolnym powietrzu, niezależnie od
panujących warunków atmosferycznych.
Możesz pracować na wysokości.
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Technik awionik wykonuje i dokumentuje obsługę
statków powietrznych oraz systemów awionicznych
i systemów elektrycznych

Technik awionik

Wykonuje obsługę liniową statków
powietrznych i obsługę hangarową
wyposażenia awionicznego

Wykonuje obsługę liniową statków
powietrznych

Wykonuje obsługę wyposażenia
awionicznego i elektrycznego statków
powietrznych

ja, ty, my, oni...
Będziesz wykonywać samodzielnie powierzone zadania.
Będziesz współpracować z innymi ludźmi.
Będziesz odpowiedzialny za działanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych na pokładzie samolotów.

warunki pracy
Zwykle będziesz pracować 8 godzin, ale może się zdarzyć, że trzeba będzie
pracować dłużej.
Przeważnie będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, w biurach
konstrukcyjnych lub na wolnym powietrzu w różnych warunkach meteorologicznych i często na znacznej wysokości oraz dużym nasileniu hałasu.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w innych zawodach elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych.
Możesz uzyskać międzynarodowe uprawnienia (licencja) PART, co umożliwi
podjęcie pracy we wszystkich krajach.
Wskazana znajomość języka angielskiego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w portach lotniczych, przedsiębiorstwach produkujących
i remontujących statki powietrzne, w laboratoriach, służbach technicznych
lotnictwa wojskowego oraz organizacjach obsługowych lotnictwa cywilnego.

Pracę będziesz wykonywać na stojąco.
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Technik
budownicTwa

Technik budownicTwa organizuje i kontroluje
roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy,
roboty ziemne, roboty budowlane stanu surowego
i wykończeniowe, z utrzymaniem obiektów
budowlanych oraz ich przebudową i rozbiórką.

Organizuje i kontroluje
roboty budowlane

Wykonuje roboty
zbrojeniowe
i betoniarskie

Wykonuje roboty
murarskie i tynkarskie

Montuje konstrukcje
budowlane

*

Organizuje
i kontroluje roboty związane
z zagospodarowaniem terenu
budowy i wykonaniem robót
ziemnych

Sporządza
kosztorysy oraz
przygotowuje
dokumentację
przetargową
Sporządza
kosztorysy

*
*

Kontynuacja zawodów: betoniarzzbrojarz, murarz-tynkarz oraz
monter konstrukcji budowlanych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować przede wszystkim w zespole.
Twoje kontakty z innymi ludźmi będą bardzo rozległe, od współpracowników do inwestorów czy inspektorów nadzoru.
Wykonywać będziesz pracę bardzo urozmaiconą.

Organizuje i kontroluje roboty
budowlane stanu surowego
oraz wykończeniowe

Przygotowuje
dokumentację
przetargową

Organizuje i kontroluje
budowlane roboty
wykończeniowe

o tym, która z trzech kwalifikacji: wykonywanie robót murarskich i tyn* Decyzję
karskich, wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich, montaż konstrukcji
budowlanych będzie podbudową dla zawodu technik budownictwa podejmuje
szkoła po analizie lokalnego i regionalnego rynku pracy.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne w innych zawodach budowlanych.
Wskazane są dodatkowe umiejętności: obsługi komputera i specjalistycznych
programów graficznych oraz znajomość podstaw księgowości, rachunkowości. Przydatna będzie znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

Po uzyskaniu uprawnień będziesz mógł kierować pracą brygady roboczej
i robotami na obiekcie. Będziesz odpowiadać za pracę i bezpieczeństwo ludzi, materiały i urządzenia oraz terminowe wykonanie zamówienia.

warunki pracy
Będziesz pracować najczęściej 8 godzin, głównie na placu budowy, w laboratorium, biurze, magazynach, warsztatach remontowych.
Będziesz musiał docierać w każde miejsce na placu budowy, wymaga to
nieustannego przemieszczania się wśród ciężkich maszyn czy samochodów transportowych.
Będziesz przebywać zarówno na wysoko położonych rusztowaniach, jak
i w wykopach o głębokości nawet kilku pięter.
Wymagana jest dyspozycyjność. Możesz pracować poza miastem, w dużej
odległości od stałej siedziby firmy, nawet za granicą.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych, pracowniach konserwacji zabytków, spółdzielniach mieszkaniowych, urzędach gminy, biurach
projektów, instytutach naukowo-badawczych, hurtowniach materiałów
i maszyn budowlanych.
Możesz pracować za granicą.
Najważniejszym etapem Twojej kariery zawodowej będzie zdobycie uprawnień budowlanych, co pozwoli na uzyskanie pełnej samodzielności i pracę
na stanowiskach kierowniczych.
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Technik cyfrowych Procesów graficznych
przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach,
tworzy i publikuje projekty multimedialne oraz wykonuje
wydruki cyfrowe.

Technik cyfrowych
Procesów
graficznych
Przygotowuje
materiały graficzne
do procesu drukowania
Opracowuje
publikacje
Przygotowuje publikacje
i prace graficzne
do drukowania

ja, ty, my, oni...
Praca w tym zawodzie ma charakter zespołowy. Będziesz współpracować
z drukarzami, introligatorami, grafikami i innymi specjalistami.
Będziesz ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi oraz jakość
druku.

Wykonuje i realizuje projekty
multimedialne
Przygotowuje
materiały cyfrowe do
wykonania projektów
multimedialnych

Wykonuje wydruki cyfrowe
Drukuje nakład
Wykonuje wydruki
wielkoformatowe

Przygotowuje
projekty multimedialne

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: drukarz,
introligator, technik procesów drukarskich, technik procesów introligatorskich.
Wymagana znajomość obsługi komputera i odpowiedniego oprogramowania, a takie umiejętność obsługi urządzeń wysoko zautomatyzowanych.
Wskazana znajomość języków europejskich, najczęściej angielskiego i niemieckiego lub przynajmniej jednego z nich.

warunki pracy
Zwykle będziesz pracować 8 godzin dziennie, jednak zdarzają się przypadki, że trzeba pracować dłużej.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względu na sprzęt komputerowy powietrze przesycone jest promieniowaniem
jonizującym.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przemyśle poligraficznym, drukarniach cyfrowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych, agencjach public relations, firmach
projektujących i programujących strony internetowe, opracowujących animacje, klipy filmowe oraz prezentacje multimedialne.
Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Będziesz pracować w pozycji siedzącej.
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Technik drogownicTwa organizuje i koordynuje
roboty związane z budową i utrzymaniem dróg oraz
obiektów mostowych.

Technik
drogownicTwa

Wykonuje roboty
drogowe

Organizuje roboty związane
z budową i utrzymaniem
dróg i obiektów mostowych

Sporządza kosztorysy
oraz przygotowuje
dokumentację
przetargową

Wykonuje roboty
ziemne

Organizuje roboty
związane z budową
dróg oraz obiektów
mostowych

Sporządzaa
kosztorysy

Wykonuje
nawierzchnie
drogowe

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Będziesz organizować i kierować pracą zespołu.
Będziesz ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo podwładnych pracowników.

warunki pracy
Będziesz pracować w terenie, w zmiennych warunkach atmosferycznych
lub w pomieszczeniach zamkniętych.
Będziesz pracować często na wysokości na rusztowaniach i pomostach.

Organizuje roboty
związane z utrzymaniem
oraz remontami dróg
i obiektów mostowych

Przygotowuje
dokumentację
przetargową

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: mechanik maszyn i urządzeń drogowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla,
betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji
budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe, biurach projektów dróg i obiektów mostowych, organach administracji państwowej i samorządowej, służbach Obrony Cywilnej Kraju, wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych,
kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych.
Możesz założyć własną firmę.
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Technik ekonoMisTa prowadzi w różnych
organizacjach działalność gospodarczą, sprawy
kadrowo-płacowe i podatkowe oraz rachunkowość,
także sporządza elementy planów, analizy,
sprawozdania i wykonuje prace biurowe.

Technik
ekonoMisTa

Planuje i prowadzi
działalności w organizacji

Prowadzi rachunkowość

Organizuje działalność
gospodarczą i oblicza
podatki

Dokumentuje i ewidencjonuje
operacje gospodarcze

Prowadzi sprawy
kadrowo-płacowe

Sporządza plany,
analiz i sprawozdań

ja, ty, my, oni...
Technik ekonomista samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale
zazwyczaj są one częścią pracy zespołowej w wydziale czy całej instytucji.
Będziesz pracować z ludźmi.
Będziesz odpowiedzialny za pracę zespołu.
Powinieneś łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekonywania i negocjowania.
Konieczne jest sprawne posługiwanie się komputerem.

warunki pracy
Godziny pracy technika ekonomisty są stałe, chociaż czasami zlecenia zmuszają do załatwiania spraw w dni wolne od pracy.
Cały dzień będziesz pracować siedząc, najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych.

Przeprowadza
i rozlicza inwentaryzację

Sporządza sprawozdania
finansowe i przeprowadza
analizy finansowe

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik rachunkowości, technik prac biurowych, technik spedytor, technik logistyk, technik administracji.
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik rachunkowości.
Na wszystkich stanowiskach pracy technik ekonomista powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi i przetwarzania danych, takimi jak: maszyna do
pisania, faks, kserokopiarka i komputer.

kariera zawodowa
Możesz pracować w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, w miejscach, w których potrzebna jest wiedza z zakresu
finansów i rachunkowości.

Na wielu stanowiskach pracy nie ma konieczności przemieszczania się
poza instytucję, ale niektóre tego wymagają. Zdarzają się także stanowiska
pracy, które są związane z wykonywaniem zawodu w różnych miejscach.
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Technik eksPloaTacji PorTów i TerMinali planuje
i kontroluje prace w terminalach przeładunkowych. Potrafi
odpowiednio sklasyfikować towary i ładunki oraz dobrać do
nich właściwe środki transportu, urządzenia
przeładunkowe i budowle magazynowe.

Technik eksPloaTacji
PorTów i TerMinali

Obsługuje podróżnych w portach
i terminalach

Organizuje i prowadzi prace
związane z przeładunkiem oraz
magazynowaniem towarów
i ładunków w portach i terminalach

Organizuje obsługę podróżnych
w portach i terminalach

Wykonuje obsługę podróżnych
w portach i terminalach

Organizuje prace związane
z przeładunkiem i magazynowaniem
towarów w portach i terminalach

Prowadzi dokumentację
magazynową i przewozową
w portach i terminalach
Organizuje obsługę środków
transportu bliskiego w portach
i terminalach

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
W tej pracy ważna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, pamięć wzrokowa, szybkie tempo pracy i odporność na długotrwałe zmęczenie.
Praca będzie mieć charakter aktywny.

warunki pracy
Będziesz pracować w zmiennych warunkach pogodowych, o różnych porach dnia, przy dużym hałasie maszyn transportowych.
Możesz także pracować w pomieszczeniach biurowych.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach mechanicznych.
W pracy pomogą ci uzdolnienia w zakresie organizacji i negocjacji oraz zainteresowania ekonomiczne i rachunkowe.
Wskazana jest umiejętność obsługi komputera oraz znajomość języków obcych.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych,
agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.

Będziesz pracować średnio 8 godzin dziennie na zmiany.
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Technik
elekTroenergeTyk
TransPorTu
szynowego

Technik elekTroenergeTyk TransPorTu
szynowego wykonuje prace związane z budową
i eksploatacją urządzeń przetwarzających energię
elektryczną oraz budową i eksploatacją środków
transportu szynowego, gwarantujące bezpieczeństwo
ich ruchu.

Montuje i eksploatuje sieci zasilające
oraz trakcję elektryczną

Montuje i eksploatuje środki
transportu szynowego

Montuje i eksploatuje sieci
zasilające

Montuje środki transportu
szynowego

Montuje i eksploatuje trakcję
elektryczną

Eksploatuje środki transportu
szynowego

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Będziesz odpowiadać za bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz podwładnych.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.
Wskazana umiejętność obsługi komputera.

Wykonywać będziesz pracę rutynową wymagającą ścisłego przestrzegania
procedur.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin, w systemie zmianowym. Czas pracy może zostać wydłużony w przypadku wystąpienia awarii.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych lub na wolnym powietrzu.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w lokomotywowniach, zakładach naprawczych taboru
kolejowego, zajezdniach tramwajowych i trolejbusowych, w przedsiębiorstwach produkujących tabor szynowy, w placówkach badawczych związanych z elektroenergetyką i taborem szynowym.
Będziesz mógł się ubiegać o przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego
na stanowisko maszynisty pojazdu trakcyjnego.
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Technik elekTronik montuje, uruchamia,
konserwuje i naprawia urządzenia elektroniczne.
Ponadto montuje, programuje, uruchamia
i eksploatuje układy i systemy automatyki.

Technik elekTronik

Wykonuje instalacje urządzeń
elektronicznych

Eksploatuje urządzenia
elektroniczne

Instaluje urządzenia
elektroniczne

Użytkuje urządzenia
elektroniczne

Konserwuje instalacje urządzeń
elektronicznych

Obsługuje urządzenia
elektroniczne

Kontynuacja zawodu
monter-elektronik

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Wskazana jest umiejętność nawiązywania szybkiego kontaktu z ludźmi.
Będziesz udzielać rad i uczyć obsługi skomplikowanych urządzeń elektronicznych.
Będziesz wykonywać pracę urozmaiconą.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin, w przedsiębiorstwach zazwyczaj na jedną
zmianę, w serwisie w godzinach popołudniowych. Często będziesz wykonywać pracę w domu klienta.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych lub laboratoriach.
Niekiedy będzie zachodziła konieczność przemieszczania na niewielkie odległości.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w innych zawodach elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych.
Wskazana jest umiejętność obsługi komputera i programowania oraz znajomość języków obcych.
Konieczne jest posiadanie prawa jazdy.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach wytwarzających urządzenia elektroniczne, w przedsiębiorstwach instalujących urządzenia elektroniczne,
w placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się budową urządzeń elektronicznych.
Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.
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Technik elekTryk wykonuje instalacje elektryczne,
montuje, uruchamia i eksploatuje maszyny i urządzenia
elektryczne. ocenia stan techniczny instalacji, maszyn
i urządzeń elektrycznych. dobiera, montuje i sprawdza
działanie środków ochrony przeciwporażeniowej.

Technik elekTryk

Montuje i konserwuje
maszyny i urządzenia
elektryczne

Montuje maszyny
i urządzenia
elektryczne

Montuje i konserwuje
instalacje elektryczne

Montuje instalacje
elektryczne

Konserwuje instalacje
elektryczne
Konserwuje maszyny
i urządzenia
elektryczne

Eksploatuje maszyny,
urządzenia i instalacje
elektryczne

Eksploatuje
maszyny i urządzenia
elektryczne

Eksploatuje instalacje
elektryczne

Kontynuacja zawodów
elektromechanik i elektryk

ja, ty, my, oni...
Twoja praca może mieć charakter indywidualny, jeśli dotyczy naprawy
i konserwacji urządzeń i maszyn elektrycznych oraz zespołowy w przypadku instalatorstwa elektroenergetycznego.
Będziesz odpowiedzialny za bezpieczeństwo ludzi.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, technik telekomunikacji,
technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik,
elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego.
Konieczne jest uzyskanie uprawnień SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin dziennie. Godziny pracy zwykle nie są stałe
z powodu zmianowości w zakładach pracy, samodzielnego ustalania czasu
w razie samozatrudnienia oraz z powodu konieczności usuwania nagłych
awarii w dzień czy w nocy.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych.
Będziesz narażony na porażenie prądem elektrycznym.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w zakładach energetycznych, elektrowniach, w zakładach
przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego,
w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektryczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych.
Możesz prowadzić własną firmę usługową.
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Technik energeTyk eksploatuje instalacje
i urządzenia do wytwarzania, dystrybucji i przesyłania
energii cieplnej i elektrycznej.

Technik energeTyk

Eksploatuje instalacje i urządzenia
do wytwarzania i przesyłania energii
cieplnej

Eksploatuje instalacje i urządzenia
do wytwarzania i przesyłania energii
elektrycznej

Eksploatuje instalacje
i urządzenia do wytwarzania
energii cieplnej

Eksploatuje instalacje i urządzenia
do wytwarzania energii
elektrycznej

Eksploatuje instalacje
i urządzenia do przesyłania energii
cieplnej

Eksploatuje instalacje i urządzenia
do przesyłania energii
elektrycznej

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Będziesz się komunikować z innymi pracownikami bezpośrednio lub za
pomocą środków technicznych, takich jak telefon, sieć komputerowa, sieć
przywoławcza.
Będziesz odpowiedzialny za bezawaryjną, ciągłą dostawę energii elektrycznej do krajowej sieci energetycznej.

warunki pracy
Będziesz pracować w systemie pracy ciągłej, na trzy zmiany, we wszystkie
dni tygodnia, również w święta.
Będziesz pracować w halach produkcyjnych lub obiektach energetycznych,
gdzie przeprowadzany jest remont.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Wskazana jest umiejętność obsługi komputera i znajomość systemów komputerowych.
Konieczne są uprawnienia SEP do 1 kV.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w elektrowniach, zakładach zajmujących się dystrybucją
energii elektrycznej oraz zakładach produkcyjnych wytwarzających elementy elektroenergetyki oraz w zakładach remontowych energetyki.

Możesz wykonywać pracę na wysokości.
Możesz pracować poza miejscem stałego zamieszkania.
Będziesz narażony na porażenie prądem elektrycznym.
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Technik geodeTa wykonuje oraz opracowuje wyniki
pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych,
realizacyjnych, inwentaryzacyjnych powykonawczych
i kontrolnych oraz prac związanych z katastrem
nieruchomości. współdziała z inżynierem geodetą
przy prowadzeniu pomiarów satelitarnych,
grawimetrycznych i fotogrametrycznych.

Technik geodeTa

Wykonuje pomiary
sytuacyjne i wysokościowe
oraz opracowuje wyniki
pomiarów

Wykonuje
pomiary sytuacyjne
i wysokościowe
Opracowuje mapy
i profile terenu

Wykonuje obsługę
geodezyjną
inwestycji budowlanych
Wykonuje geodezyjne
opracowania danych
projektowych
Wykonuje pomiary
realizacyjne oraz
geodezyjne
inwentaryzacje
powykonawcze

Wykonuje prace
geodezyjne związane
z katastrem i gospodarką
nieruchomościami

Zakłada i aktualizuje
kataster nieruchomości

Wykonuje prace
geodezyjne związane
z gospodarką
nieruchomościami

Wykonuje
geodezyjne pomiary
kontrolne obiektów
budowlanych i urządzeń
technicznych

ja, ty, my, oni...

kariera edukacyjna

Będziesz pracować indywidualnie lub zespołowo, w zależności od wykonywanych czynności. Praca kameralna wykonywana jest samodzielnie i kontakty z ludźmi są wyjątkowe. Natomiast prace terenowe wymagają uczestnictwa całego zespołu i jego ścisłej współpracy. Zespołowy charakter prac
terenowych wymagać będzie umiejętności współdziałania w grupie, komunikatywności.

W związku z postępem technicznym przy numerycznym opracowaniu wyników
pomiarów przydatna jest umiejętność posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami przetwarzania danych, konieczną umiejętnością jest również obsługa komputera.

Będziesz wykonywać czynności, które należą do rutynowych.

Będziesz pracować również w oparciu o przepisy prawa, stąd powinieneś śledzić
zmiany w prawie geodezyjnym, administracyjnym i cywilnym.

Będziesz odpowiadać za powierzony sprzęt i urządzenia.

warunki pracy

Praca w administracji wymaga umiejętności urzędniczych – musisz umieć sporządzać dokumentację urzędową, prowadzić korespondencję, obsługiwać urządzenia
biurowe i komputerowe.

Niezbędne będzie posiadanie prawa jazdy.

kariera zawodowa

Będziesz pracować z reguły w stałych godzinach, 6–9 godzin. Czas pracy
może ulec wydłużeniu lub jest ruchomy podczas prac polowych.

Pracę znajdziesz w firmach geodezyjnych oraz jednostkach administracji
państwowej i samorządowej.

Możesz pracować zarówno w terenie, jak i w biurze. Prace geodezyjne w terenie są wykonywane w otwartej przestrzeni we wszystkich porach roku,
na terenach o różnym ukształtowaniu i różnym stopniu dostępności.

Pracując w administracji państwowej musisz uzyskać status urzędnika państwowego.

Będziesz pracować najczęściej w pozycji stojącej. Będziesz również pokonywać duże odległości pieszo.
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Technik geolog wykonuje terenowe badania
i pomiary geologiczne, hydrogeologiczne i geologicznoinżynierskie; pobiera, przygotowuje do badań
laboratoryjnych próbki skał, kopalin, wód i gruntów;
uczestniczy w badaniach laboratoryjnych oraz
w wynikowych opracowaniach
dokumentacyjnych.

Technik geolog

Wykonuje prace geologiczne

Wykonuje terenowe badania geologiczne,
hydrogeologiczne
i geologiczno-inżynierskie

Wykonuje geologiczny dozór wierceń

Wykonuje badania laboratoryjne minerałów,
skał, wód i gruntów

Określa przydatność obiektów geologicznych
i górniczych dla celów geoturystycznych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować najczęściej w zespole. Przy prowadzeniu odwiertów towarzyszyć Ci będzie ekipa wiertaczy, zaś w pracach biurowych będziesz współpracować
z inżynierami geologami. W laboratorium będziesz pracować samodzielnie.

kariera edukacyjna
Przydatne są umiejętności obsługi komputera, posługiwanie się językami
obcymi i prawo jazdy.

Będziesz narażony na stres wynikający z częstego lub długotrwałego przebywania
poza domem.
Praca nie będzie mieć charakteru zrutynizowanego, chociaż niektóre wykonywane
czynności będą powtarzalne.

warunki pracy
Możesz wykonywać pracę w trzech różnych rodzajach warunków: w terenie; w pomieszczeniach biurowych; w laboratorium. Praca w terenie odbywa się zazwyczaj od marca do listopada. Wyjazdy w rejony odległe o setki
kilometrów od siedziby firmy mogą trwać nawet kilka miesięcy. Poza sezonem wierceń oraz pomiędzy wyjazdami będziesz pracować w biurze przygotowując dane.
Będziesz pracować około 8 godzin dziennie, choć w sezonie ten czas bywa
wydłużony. W laboratoriach i biurach praca jest jednozmianowa i w stałych
godzinach.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach prowadzących prace geologiczne, geologiczno-poszukiwawcze, hydrogeologiczne, w kopalniach oraz
w przedsiębiorstwach wiertniczych, biurach projektów i laboratoriach zajmujących się badaniem budowy skał i minerałów.
Samodzielny nadzór prac będziesz mógł wykonywać posiadając uprawnienia geologiczne. Do zdobycia uprawnień wymagany jest kilkuletni staż pracy oraz zdanie egzaminu.

Będziesz „skazany” na przebywanie przez cały czas w towarzystwie małej
grupy osób.
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Technik handlowiec planuje, organizuje i realizuje
transakcje zakupu-sprzedaży na różnych szczeblach
obrotu towarowego. Prowadzi działania marketingowe
związane ze sprzedażą oraz sprawy
ekonomiczno-finansowe w przedsiębiorstwie.

Technik
handlowiec

Prowadzi sprzedaż

Prowadzi działalność handlową

Organizuje sprzedaż

Organizuje działania
reklamowe i marketingowe

Sprzedaje towary
Zarządza działalnością
handlową

Sporządza dokumentację
ekonomiczno-finansową

Kontynuacja zawodu
sprzedawca

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować z ludźmi, w tym z partnerami handlowymi.
Powinieneś łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekonywania i negocjowania.
Trafią ci się trudni klienci.
W krótkim czasie trzeba zapamiętać dużo informacji: nazwy produktów
i ich ceny.

warunki pracy
Praca technika handlowca odbywa się w stałych godzinach. Przeciętny czas
trwania pracy to 8 godzin dziennie. Praca wykonywana jest w każdy dzień
tygodnia.
Cały dzień będziesz pracować na stojąco, najczęściej w pomieszczeniach
zamkniętych.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik
księgarstwa, technik usług pocztowych i finansowych.
W pracy tej niezbędna jest umiejętność obsługi komputera oraz sprzętu
biurowego.
Atutem w tej pracy może być posiadanie prawa jazdy oraz znajomość języków obcych.

kariera zawodowa
Możesz pracować w zespołach handlowo-marketingowych oraz instytucjach kontroli handlowej, np. Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
Możesz również prowadzić własną firmę, w której zatrudnisz pracowników
lub sam będziesz wykonywać wszystkie czynności od zaopatrzenia, sprzedaży, do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych.

Często będziesz pracować pod presją czasu.
Będziesz odpowiedzialny za pracę zespołu.
Czynności związane z prezentacją towarów w większości przypadków odbywają się na stojąco, natomiast sporządzanie dokumentów z zawartej
transakcji odbywa się przy stanowisku komputerowym w pozycji siedzącej.
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Technik hoTelarsTwa wykonuje prace w zakresie
kompleksowej obsługi gościa obiektu świadczącego
usługi hotelarskie.

Technik
hoTelarsTwa

Planuje i realizuje usługi w recepcji

Rezerwuje usługi hotelarskie
Obsługuje gości przyjeżdżających
i wyjeżdżających

Obsługuje gości w obiekcie świadczącym
usługi hotelarskie

Utrzymuje czystość
i porządek w jednostkach
mieszkalnych

Przygotowuje i podaje śniadania

Organizuje usługi dodatkowe
w obiekcie świadczącym usługi
hotelarskie

kariera edukacyjna

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.

Wymagana jest biegła znajomość języków obcych.

Ciągle będziesz się kontaktować z wieloma osobami i współpracować z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich.

Wskazana umiejętność obsługi komputera oraz nowoczesnego sprzętu
biurowego.

warunki pracy
Będziesz pracować w systemie zmianowym.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych instytucji hotelarskich, ale także w jednostkach transportowych przedsiębiorstw żeglugowych i kolejowych.
Będziesz pracować najczęściej w pozycji stojącej.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych,
zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, a także w bazach ruchomych: promowej,
żeglugowej, kolejowej, lotniczej, w hotelach, seatelach, flaytelach i innych
instytucjach posiadających bazę noclegową.
Możesz być zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach
i stowarzyszeniach.
Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.
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Technik inforMaTyk przygotowuje stanowiska
komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy,
diagnozuje je i naprawia. Projektuje i administruje
lokalnymi sieciami komputerowymi. Tworzy
i administruje stronami internetowymi
i bazami danych.

Technik inforMaTyk

Montuje i eksploatuje
komputery osobiste oraz
urządzenia
peryferyjne
Przygotowuje
stanowiska
komputerowe do pracy
Użytkuje urządzenia
peryferyjne
komputera osobistego
Naprawia komputery
osobiste

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie, ale będziesz mieć częsty kontakt z innymi pracownikami w firmie zarówno bezpośredni, jak i za pośrednictwem
mediów komunikacyjnych.
Możesz także pracować w bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi.
Czasami będziesz pracować pod presją czasu.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin, ale czas pracy może być również nienormowany.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych.
Będziesz pracować przy monitorach komputerów oraz korzystać z urządzeń peryferyjnych: drukarek, ploterów, skanerów, rzutników.

Projektuje lokalne sieci
komputerowe
i administruje sieciami

Tworzy aplikacje
internetowe i bazy
danych oraz
administruje bazami

Projektuje
i wykonuje lokalne sieci
komputerowe
Konfiguruje
urządzenia sieciowe
Administruje
sieciowymi systemami
operacyjnymi

Tworzy strony
internetowe
Tworzy bazy danych
i administruje
bazami
Tworzy aplikacje
internetowe

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk.
Dodatkowym atutem są kursy specjalistyczne.
Pomocna będzie dobra znajomość języka angielskiego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy
baz danych i sieci) a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich
gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery.
Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Będziesz narażony na działanie pole elektromagnetycznego.
Będziesz pracować w pozycji siedzącej.
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Technik ksiĘgarsTwa zajmuje się pozyskiwaniem
asortymentu księgarskiego, przygotowywaniem go
do sprzedaży, sprzedażą wydawnictw
oraz prowadzeniem działalności
informacyjno-bibliograficznej
i reklamowej w tym zakresie.

Technik
ksiĘgarsTwa

Prowadzi sprzedaż

Prowadzi działalność
informacyjno-bibliograficzną

Organizuje sprzedaż
Sprzedaje towary

Pozyskuje informacje
o asortymencie księgarskim
i rynku wydawnictw

Opracowuje bibliografie
i katalogi

Organizuje działania
marketingowe księgarni

Kontynuacja zawodu
sprzedawca

ja, ty, my, oni...
Będziesz odpowiedzialny za pracę zespołu.
Będziesz pracować z ludźmi.
Powinieneś łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekonywania i negocjowania.
Możesz spotkać trudnych klientów. Niezbędną cechą jest również dobra pamięć, która
z pewnością ułatwi Ci poruszanie się i orientację wśród wielu tytułów, pozycji i rodzajów
wydawnictw.
Ważne jest również posiadanie zainteresowań naukowych, powinna Cię charakteryzować
ciekawość świata i ciągłe rozszerzanie swojej wiedzy.

warunki pracy

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik handlowiec i technik usług pocztowych i finansowych.
Praktycznie jednak, ze względu ogromny postęp techniczny, musisz posiadać umiejętności
w zakresie obsługi coraz nowocześniejszego sprzętu komputerowego, sieci i programów
informatycznych, sprzętu audiowizualnego.
Komputer w większych placówkach służy także klientom, którzy za jego pomocą mogą
sami dokonać przeglądu interesujących ich pozycji wydawniczych oraz ustalić ich miejsce
w księgarni.
Awans może oznaczać założenie i prowadzenie własnej firmy. W dużych i nowoczesnych
księgarniach można pracować na stanowisku kierownika (księgarni lub działu).

kariera zawodowa

Godziny pracy w tym zawodzie są w zasadzie stałe, chociaż w niektórych
wypadkach istnieje konieczność pracy zmianowej. Dotyczy to w szczególności zatrudnionych w hurtowniach oraz dużych księgarniach czy supermarketach. Będziesz pracować najczęściej 8 godzin dziennie, zwykle
w godz. 10.00 - 18.00.

Pracę znajdziesz w księgarniach, antykwariatach, hurtowniach książek oraz
wydawnictwach, w działach marketingu i sprzedaży.

Cały dzień będziesz pracować na stojąco, najczęściej w pomieszczeniach
zamkniętych.

Musisz znać nie tylko książki, które sprzedajesz, ale także wszelkie informatory wydawnicze, nowości, zapowiedzi i katalogi. Powinieneś orientować
się w tematyce sprzedawanych książek.

Czasami konieczne jest przenoszenie książek lub całych paczek.

Łatwo zmienić pracę: w sklepie innej branży, w innym mieście, w innym kraju.

W pracy będziesz korzystać z wielu narzędzi, maszyn i urządzeń. Są to katalogi i kartoteki, odtwarzacze płyt kompaktowych, magnetofony i magnetowidy, drukarki i kasy fiskalne. Przede wszystkim jednak musisz biegle posługiwać się komputerem.
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Technik logisTyk organizuje i nadzoruje przepływy
zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji,
magazynowania i transportu oraz przepływy w jednostkach
organizacyjnych i administracyjnych.

Technik logisTyk

Organizuje i monitoruje
przepływ zasobów i informacji
w procesach produkcji,
dystrybucji i magazynowania

Zarządza środkami
technicznymi podczas
realizacji procesów
transportowych

Organizuje i monitoruje
przepływ zasobów
i informacji w procesie
produkcji

Organizuje i monitoruje
procesy transportowe

Organizuje i monitoruje
procesy magazynowe

Organizuje i monitoruje
dystrybucję

ja, ty, my, oni...
W pracy będą potrzebne ci umiejętności nawiązywania i utrzymywania
kontaktów z klientami, strategicznego myślenia, dyspozycyjność, umiejętności negocjacyjne, kreatywność i inicjatywa w działaniu oraz zdolności organizacyjne. Ważna będzie także umiejętność pracy w grupie i odporność
na stres.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin dziennie, w systemie zmianowym.
Będziesz pracować w ruchu lub na siedząco.

Organizuje i monitoruje
przepływ zasobów
i informacji w jednostkach
organizacyjnych

Organizuje i monitoruje
przepływ zasobów
i informacji w jednostkach
gospodarczych

Organizuje środki
techniczne w celu realizacji
procesów transportowych
Organizuje i monitoruje
przepływ zasobów
i informacji w jednostkach
administracyjnych

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik
ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa.
Ważna w pracy logistyka jest znajomość w stopniu dobrym języka angielskiego i obsługa komputera.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w większych i mniejszych firmach logistycznych, przewozowych, spedycyjnych.

Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych – biurze firmy, bazie,
obiektach magazynowych.
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Technik Mechanik loTniczy wykonuje
i dokumentuje obsługę liniową i hangarową
statków powietrznych.

Technik
Mechanik
loTniczy

Wykonuje obsługę liniową i hangarową
statków powietrznych

Wykonuje obsługę liniową statków
powietrznych

Wykonuje obsługę hangarową statków
powietrznych

ja, ty, my, oni...

kariera edukacyjna

Twoja praca będzie mieć charakter indywidualny. Niektóre czynności, wymagać
będą pracy w zespole.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej mechanicznej oraz w zawodzie technik awionik.

Będziesz odpowiedzialny za prawidłowy montaż sprzętu lotniczego, od którego
zależy bezpieczeństwo statku powietrznego i w konsekwencji ludzi.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego.

Będziesz zawsze odpowiadać za podejmowane decyzje. Musisz być niezależny
w swoich decyzjach i nie ulegać naciskom szefów lub kolegów, z drugiej strony
musisz bezwzględnie przestrzegać prawa lotniczego, przyjętych procedur postępowania oraz technologii procesów obsługowych.
Będziesz wykonywać czynności monotonne i nużące - szczególnie w obsłudze
hangarowej, ale muszą być one wykonane bardzo precyzyjnie.

warunki pracy

kariera zawodowa

Będziesz pracować w systemie jedno-, a czasem dwuzmianowym, z zasady
w dni robocze.

Pracę znajdziesz w portach lotniczych, w zakładach produkujących i remontujących statki powietrzne, w laboratoriach napraw specjalnych.

Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, w hangarach i wnętrzach statków powietrznych, w różnych warunkach meteorologicznych
i często na znacznej wysokości, narażony na hałas.

Wymagane są uprawnienia.

Będziesz wykonywać swoją pracę przeważnie w pozycji stojącej, często na
wysokości.
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Technik MechaTronik montuje i demontuje
urządzenia i systemy mechatroniczne, eksploatuje
urządzenia i systemy mechatroniczne oraz projektuje
i programuje urządzenia i systemy mechatroniczne.

Technik MechaTronik

Montuje urządzenia
i systemy
mechatroniczne

Eksploatuje urządzenia
i systemy
mechatroniczne

Montuje elementy,
podzespoły
i zespoły mechaniczne

Przeprowadza rozruch
urządzeń i systemów
mechatronicznych

Montuje elementy,
podzespoły i zespoły
pneumatyczne
i hydrauliczne

Obsługuje urządzenia
i systemy
mechatroniczne

Projektuje
i programuje urządzenia
i systemy
mechatroniczne
Tworzy dokumentację
techniczną urządzeń
i systemów
mechatronicznych
Projektuje urządzenia
i systemy
mechatroniczne

Montuje elementy
i podzespoły
elektryczne
i elektroniczne

Programuje
urządzenia i systemy
mechatroniczne

Kontynuacja zawodu monter
mechatronik

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Będziesz mieć szerokie kontakty z ludźmi – współpracownikami i osobami
zatrudnionymi w przedsiębiorstwie, w którym wykonywane są prace.
Będziesz udzielać rad i uczyć klientów obsługi skomplikowanych urządzeń.
Będziesz wykonywać czynności o podobnym charakterze.

warunki pracy

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w innych zawodach elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych.
Wymagana jest umiejętność obsługi komputerów i programowania oraz
znajomość języków obcych – angielskiego lub niemieckiego.
Konieczne jest posiadanie prawa jazdy.

kariera zawodowa

Zazwyczaj będziesz pracować 8 godzin na jedną zmianę. Praca może się
odbywać na dwie zmiany w przypadku wykonywania prac montażowych
i uruchamiania urządzeń u klienta.

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji, warsztatach naprawczych sprzętu AGD, firmach
usługowych.

Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie budowanych, modernizowanych obiektów przemysłowych.

Możesz prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługową.

Będziesz pracować w pozycji siedzącej lub pochylonej.
Może występować konieczność wyjazdów służbowych.
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Technik obsŁugi TurysTycznej organizuje i prowadzi
działalność turystyczną w zakresie przygotowania,
sprzedawania, realizowania i rozliczania imprez
i usług turystycznych.

Technik obsŁugi
TurysTycznej

Planuje i organizuje imprezy i usługi
turystycznych
Planuje i kalkuluje imprezy
i usługi
Rezerwuje imprezy i usługi
turystycznych

Realizuje imprezy i usługi
turystyczne

ja, ty, my, oni...
Praca w tym zawodzie ma charakter indywidualny, wiąże się z bezpośrednimi kontaktami z wieloma ludźmi, trzeba umieć łatwo nawiązywać z nimi kontakty. Charakter pracy wymaga dużej odporności emocjonalnej i umiejętności harmonijnego współdziałania z innymi.

Prowadzi informację turystyczną oraz
sprzedaje usługi turystyczne

Prowadzi informację
turystyczną

Prowadzi sprzedaż imprez
i usług turystycznych
Rozlicza imprezy i usługi
turystyczne

kariera edukacyjna
W tym zawodzie wymagane jest biegłe posługiwanie się językiem obcym
w mowie i piśmie.
Wskazane jest posiadanie prawa jazdy.

W tym zawodzie praca ma charakter ściśle zrutynizowany, tzn. wykonywane czynności się powtarzają.
Będziesz ponosić odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie biura podróży
oraz odpowiedzialność finansową.

warunki pracy

kariera zawodowa

Będziesz pracować od 6 do 9 godzin dziennie, zazwyczaj w stałych porach.
Praca może trwać dłużej w wypadku otrzymania dodatkowego zlecenia
lub w sezonie, kiedy nadmiar zleceń stwarza konieczność pracy w dodatkowym czasie. Pracuje się tylko w ciągu dnia.

Pracę znajdziesz w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach
informacji turystycznej, organach administracji samorządowej, zajmujących się organizacją i promocją turystyki, ośrodkach wczasowych jako animator czasu wolnego, działach socjalnych w zakładach pracy.

Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych biur podróży oraz
w terenie, gdy zadania dotyczą zapoznania się z terenem planowanych imprez.

Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia
usług turystycznych.

Często będziesz wyjeżdżać za granicę lub jeździć po kraju w związku z planowaniem imprez turystycznych.

Możesz ukończyć kurs pilota wycieczek zagranicznych.
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Technik ochrony środowiska ocenia stan
środowiska oraz planuje i realizuje zadania związane
z ochroną środowiska.

Technik ochrony
środowiska

Ocenia stan środowiska

Wykonuje badania
dotyczące stanu środowiska
Ocenia stopień zanieczyszczenia
środowiska

Planuje i realizuje zadania
związane z ochroną środowiska

Planuje i wykonuje zadania
dotyczące ochrony wód

Planuje oraz wykonuje zadania
dotyczące ochrony powietrza
atmosferycznego
Prowadzi racjonalną gospodarkę
odpadami oraz prace dotyczące
ochrony gleb

ja, ty, my, oni...
Twoja praca będzie miała najczęściej charakter zespołowy, np. kierowanie
pracą brygad roboczych, praca w zespołach pomiarowych i badawczych.
Może mieć również charakter indywidualny – prace laboratoryje i montażowe.
Niezbędna będzie umiejętność pracy zespołowej i współdziałania.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji.
Warto rozwijać swoje zainteresowania ekologią, umiejętności techniczne
i manualne.

Wykonywać będziesz pracę zróżnicowaną.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin dziennie, zazwyczaj na rannej zmianie roboczej. Sporadycznie będziesz pracować w innych porach dnia.
Będziesz pracować na wolnym powietrzu, w halach produkcyjnych i pomieszczeniach nieprodukcyjnych – laboratoriach i biurach.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w ośrodkach badań i kontroli środowiska, w terenowych
organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
biurach projektów oraz laboratoriach.

Możesz pracować często na wysokościach, a czasami także pod ziemią.
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Technik ogrodnik organizuje i prowadzi prace
związane z uprawą roślin ogrodniczych
z wykorzystaniem środków technicznych.

Technik
ogrodnik

Zakłada i prowadzi uprawy ogrodnicze

Planuje i organizuje prace ogrodnicze

Prowadzi produkcję sadowniczą

Planuje prace związane z uprawą
roślin sadowniczych

Prowadzi produkcję warzywniczą

Planuje prace związane z uprawą
roślin warzywnych

Prowadzi produkcję roślin
ozdobnych

Planuje prace związane z uprawą
roślin ozdobnych

Eksploatuje środki techniczne
stosowane w ogrodnictwie

Kontynuacja zawodu ogrodnik

ja, ty, my, oni...
Będziesz głównie pracować w zespole, ważne są: umiejętność pracy w grupie oraz umiejętności organizacyjne.
Ważna jest umiejętność pracy w szybkim tempie (przy zbiorach owoców,
warzyw, kwiatów), wytrzymałość na długotrwały wysiłek (np. praca przy
załadunku, rozładunku), dokładność (np. nawożenie, opryski roślin).

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: ogrodnik,
pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury
krajobrazu, technik hodowca koni.
Warto rozwijać umiejętności z zakresu ekologii.

Praca technika ogrodnika to w znacznej mierze praca rąk, palców.

warunki pracy
Czas pracy to 6–9 godzin, nie spotyka się pracy zmianowej, lecz występuje
praca sezonowa. Na wiosnę wzrasta intensywność prac (np. w konserwacji
zieleni). Zdarza się praca w wolne dni np. w szklarniach przy podlewaniu
roślin, w dniach sprzedaży owoców i warzyw na giełdach.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach ogrodniczych produkcyjnych i usługowych zajmujących się sadownictwem, produkcją warzyw, roślin ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, kształtowaniem terenów zieleni.

Będziesz pracować najczęściej na wolnym powietrzu lub w szklarni.
Praca na powietrzu przebiega w zmiennych warunkach pogodowych,
w różnej temperaturze i dużej wilgotności powietrza.
W szklarniach panuje wysoka wilgotność, bywa, że również silne nasłonecznienie. W szklarni prowadzone są opryski środkami ochrony roślin.
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Technik organizacji reklaMy organizuje proces
sprzedaży produktów i usług reklamowych, organizuje
kampanię reklamową oraz przygotowuje i wykonuje
projekty reklam.

Technik
organizacji
reklaMy
Sprzedaje produkty i usługi
reklamowe

Organizuje i prowadzi
kampanie reklamowe

Prowadzi oferty
produktów i usług
reklamowych

Tworzy przekaz
reklamowy

Prowadzi sprzedaż
produktów i usług
reklamowych

Projektuje środki
reklamowe

Tworzy plan medialny

Przygotowuje środki reklamowe

Bada skuteczność reklamy

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować z ludźmi, będziesz odpowiedzialny za pracę zespołu.
Trafią ci się wymagający i niezdecydowani klienci.
Powinieneś łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekonywania
i negocjowania.
Praca wymaga kreatywności, wrażliwości estetycznej.
Często będziesz pracować pod presją czasu.

kariera edukacyjna
Wskazana jest znajomość przynajmniej jednego języka obcego oraz dobra
obsługa komputera (programy edycyjne, graficzne) i Internetu.
Ze względu na konieczność częstych wyjazdów i dużą dyspozycyjność wymagane jest także posiadanie prawa jazdy.
Technik organizacji reklamy powinien umieć posługiwać się nowoczesnymi urządzeniami i sprzętem technicznym, w tym komputerem i specjalistycznymi programami graficznymi.

Czynności zawodowe nie mają charakteru rutynowego.

warunki pracy
Godziny pracy technika organizacji reklamy nie są stałe. Zazwyczaj zależą
od okresu przeznaczonego na wykonanie zlecenia obejmującego kampanię reklamową, materiały promocyjne. W przypadku krótkiego okresu niejednokrotnie jest zmuszony do wykonywania zadania zarówno w dzień, jak
i w nocy, tym samym jego czas pracy często przekracza typowy ośmiogodzinny dzień pracy.

kariera zawodowa
Możesz pracować w agencjach reklamowych, działach marketingu różnych
instytucji, biurach ogłoszeń, działach promocji.

Głównym miejscem wykonywania pracy są pomieszczenia biurowe, ale
konieczność kontaktowania się ze zleceniodawcami oraz innymi osobami,
pracującymi nad projektem reklamowym wymaga od niego częstego przemieszczania się.
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Technik orToPeda wykonuje protezy, ortezy, obuwie
ortopedyczne, dobiera przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze oraz świadczy usługi w tym zakresie.

Technik orToPeda

Wykonuje i dobiera przedmioty ortopedyczne
oraz środki pomocnicze
Projektuje, wykonuje oraz dobiera
ortezy i protezy
Wykonuje obuwie ortopedyczne
Dobiera przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze
Eksploatuje przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Twoja praca będzie wymagać współpracy między pracownikami.
Możesz nadzorować produkcję wyrobów ortopedycznych.
Praca w tym zawodzie jest ciekawa i niemonotonna.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: opiekun
medyczny, terapeuta zajęciowy, ortoptystka, opiekunka dziecięca, ratownik medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna,
dietetyk, technik masażysta, technik dentystyczny, protetyk słuchu, technik
farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog,
technik elektroniki i informatyki medycznej.
Wskazane są uzdolnienia plastyczne i zainteresowanie psychologią.

warunki pracy
Będziesz mieć ustabilizowany czas pracy, który wynosi 8 godzin w ciągu
dnia. Tylko w wypadkach, kiedy jest zwiększone zapotrzebowanie na określone wyroby, pojawia się potrzeba dłuższej pracy.
Będziesz pracować w budynkach, a poszczególne stanowiska będą usytuowane w oddzielnych pomieszczeniach z uwagi na specyfikę pracy oraz
różne wskazania bhp.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przyklinicznych, przyszpitalnych zakładach wytwórczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, poradniach zaopatrzenia ortopedycznego, punktach dystrybucji przedmiotów
ortopedycznych, oddziałach szpitalnych i przychodniach, rzemieślniczych
zakładach usługowo-produkcyjnych.
Możesz otworzyć własny zakład i stać się pracodawcą, zatrudniając innych.

Możesz mieć do czynienia z maszynami i urządzeniami, które emitują do
środowiska czynniki szkodliwe lub uciążliwe.
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Technik Pojazdów saMochodowych organizuje
i wykonuje obsługę pojazdów samochodowych.

Technik Pojazdów
saMochodowych

Diagnozuje oraz
naprawia elektryczne
i elektroniczne
układy pojazdów
samochodowych
Diagnozuje
układy elektryczne
i elektroniczne
pojazdów
samochodowych
Naprawia układy
elektryczne
i elektroniczne
pojazdów
samochodowych

Diagnozuje
i naprawia podzespoły
i zespoły pojazdów
samochodowych

Organizuje
i prowadzi proces
obsługi pojazdów
samochodowych

Diagnozuje
podzespoły
i zespoły pojazdów
samochodowych

Organizuje
obsługę pojazdów
samochodowych

Naprawia zespoły
i podzespoły
pojazdów
samochodowych

Nadzoruje obsługę
pojazdów
samochodowych

Kontynuacja zawodów mechanik pojazdów
samochodowych oraz elektromechanik
pojazdów samochodowych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
W trakcie pracy będziesz współpracować z mechanikami pojazdów samochodowych lub kierować zespołem pracowników.
W zakładach produkcji pojazdów będziesz wykonywać pracę zrutynizowaną, w stacjach obsługowo-naprawczych będzie zależna od zdiagnozowanego stanu technicznego pojazdu.

warunki pracy

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej mechanicznej i elektryczno-elektronicznej.
Wymagane jest posiadanie prawa jazdy.
Wskazana umiejętność obsługi komputera i oprogramowania.

kariera zawodowa

Będziesz pracować zwykle w ciągu dnia 8 godzin. W zakładach transportowych lub komunikacyjnych wymagana będzie praca zmianowa.

Pracę znajdziesz w firmach branży motoryzacyjnej, usługowych zakładach
obsługowo-naprawczych.

Będziesz pracować przeważnie w budynkach (w halach stacji obsługi pojazdów samochodowych, stacji kontroli pojazdów, salonach sprzedaży pojazdów samochodowych).

Możesz także prowadzić własną firmę obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.
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Technik Procesów drukowania wykonuje odbitki
drukarskie z form oraz planuje i kontroluje produkcję
poligraficzną.

Technik Procesów
drukowania

Realizuje procesy drukowania
z form drukowych

Planuje i kontroluje produkcję
poligraficzną

Wykonuje formy drukowe

Planuje produkcję
poligraficzną

Wykonuje odbitki z form
drukowych

Kontroluje produkcję
poligraficzną

Kontynuacja zawodu
drukarz

ja, ty, my, oni...
Praca w tym zawodzie ma charakter zespołowy. Będziesz współpracować
z drukarzami, introligatorami, grafikami.
Będziesz ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi oraz jakość
druku.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: drukarz, introligator, technik procesów introligatorskich, technik cyfrowych procesów
graficznych.
Wymagana znajomość obsługi komputera i odpowiedniego oprogramowania, a takie umiejętność obsługi urządzeń wysoko zautomatyzowanych.
Wskazana znajomość języków europejskich, najczęściej angielskiego i niemieckiego lub przynajmniej jednego z nich.

warunki pracy
Czas pracy będzie wynosić 7 godzin dziennie. Jest to praca zmianowa
i może być wykonywana w dzień i w nocy, czasem także w niedziele i święta.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, sztucznie oświetlonych i wentylowanych. Przy stosowaniu tradycyjnych maszyn drukarskich
często występuje duże nasilenie hałasu.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w firmach poligraficznych, wydawnictwach, zakładach
rzemieślniczych, przy projektowaniu procesu technologicznego, obsłudze
maszyn i urządzeń poligraficznych, składzie tekstów, reprodukcji, wykonywaniu form drukowych, drukowaniu.
Możesz także założyć własną działalność gospodarczą.

Będziesz pracować w pozycji stojącej lub siedzącej.
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Technik renowacji eleMenTów archiTekTury
wykonuje i montuje detale sztukatorskie, wykonuje
prace renowatorskie detali sztukatorskich,
przeprowadza renowację i zabezpiecza detale
architektoniczne i rzeźby.

Technik renowacji
eleMenTów
archiTekTury

Wykonuje i przeprowadza
renowację detali
architektonicznych
Wykonuje oraz prowadzi
renowację sztukatorskich
elementów architektury
Wykonuje oraz prowadzi
renowację kamieniarskich
elementów architektury

Prowadzi prace renowatorskie
elementów architektury

Organizuje i wykonuje renowację
tynków
Organizuje i wykonuje renowację
powłok malarskich

Organizuje i wykonuje renowację
murów nieotynkowanych

Organizuje i wykonuje renowację
okładzin ceramicznych
i kamiennych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie lub w zespole.
Będziesz organizować pracę podległego zespołu.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kominiarz,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter
izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun,
murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik budownictwa,
technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych,
monter nawierzchni kolejowej.
Dodatkowym atutem będą umiejętności plastyczne i rzeźbiarskie.

warunki pracy
Będziesz pracować 8–9 godzin dziennie.
Będziesz pracować na rusztowaniach na różnych wysokościach, na wolnym
powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych lub w zamkniętych
pomieszczeniach.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w pracowniach konserwatorskich, zakładach rzemieślniczych i zakładach specjalizujących się w pracach o charakterze renowacyjno-konserwatorskim obiektów zabytkowych.
Możesz prowadzić działalność gospodarczą.
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Technik sPedyTor organizuje przemieszczanie
ładunków, wykonuje czynności związane z obsługą
przesyłki towarowej i prowadzi rozliczenia z klientami
i kontrahentami.

Technik sPedyTor

Obsługuje klientów
i kontrahentów

Organizuje i nadzoruje transport
Planuje realizację procesów transportowych

Prowadzi korespondencję
i negocjacje

Przygotowuje ładunki do transportu

Przygotowuje i monitoruje techniczne środki
realizacji procesów transportowych

Kalkuluje ceny usług
spedycyjno-transportowych

Prowadzi dokumentację
spedycyjno-transportową
Nadzoruje realizację procesów
transportowych

ja, ty, my, oni...
Większość czasu będziesz pracować z ludźmi, ważna jest zdolność organizacji i negocjacji oraz samodzielność w pracy.
Wykonywanie tego zawodu ułatwią ci umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i analitycznego myślenia.
Będziesz reprezentować firmę przed klientami.
Twoja praca będzie urozmaicona.

warunki pracy
Będziesz pracować w pomieszczeniach biurowych i miejscach załadunku,
rozładunku oraz przeładunku towarów.
Będziesz pracować od 6 do 12 godzin. Nie będą to godziny stałe, zależeć to
będzie od liczby i rodzaju spraw wymagających załatwienia.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji,
technik handlowiec, technik księgarstwa.
Warto rozwijać swoje umiejętności obsługi komputera i pogłębiać znajomość języków obcych.
Ważna jest dogłębna znajomość aktualnych przepisów prawnych, dotyczących tego rodzaju działalności oraz tak zwana świadomość kosztowa.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w większych i mniejszych firmach logistycznych, przewozowych, spedycyjnych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych
oraz w hurtowniach.
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Technik
Technologii
odzieŻy

Technik Technologii odzieŻy planuje, organizuje,
nadzoruje i kontroluje procesy wytwarzania odzieży
oraz eksploatację maszyn szwalniczych i urządzeń
odzieżowych.

Wykonuje usługi
krawieckie

Projektuje wyroby
odzieżowe

Wykonuje
wyroby
odzieżowe

Bada parametry
surowców i wyrobów
włókienniczych

Wykonuje prace
związane
z przeróbką oraz
naprawą wyrobów
odzieżowych

Opracowuje
dokumentację
wyrobów
odzieżowych

Organizuje procesy
wytwarzania wyrobów
odzieżowych

Organizuje
proces rozkroju
materiałów
odzieżowych

Organizuje
proces łączenia
elementów wyrobów
odzieżowych

Kontynuacja zawodu krawiec

ja, ty, my, oni...
Twoja praca będzie mieć charakter zarówno pracy indywidualnej (np. wykonanie form), jak i zespołowej (np. praca na taśmie).
Bez względu na rodzaj przydzielonych zadań będziesz mieć stały kontakt
z ludźmi, który polega na współpracy między innymi z podległymi pracownikami.

warunki pracy

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie krawiec.
Wskazane uzdolnienia plastyczne.

kariera zawodowa

Będziesz pracować 8 godzin dziennie. Przy produkcyji może to być praca
dwuzmianowa odbywająca się tylko w dzień.

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach odzieżowych we wzorcowni, w laboratorium, zakładach usługowych, w krawiectwie miarowym.

Będziesz pracować w halach produkcyjnych przedsiębiorstw odzieżowych
lub w pomieszczeniach biurowych i laboratorium.

Możesz prowadzić własny zakład krawiecki.

Będziesz pracować najczęściej na siedząco.
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Technik Technologii Żywności produkuje żywność
oraz organizuje i nadzoruje procesy produkcji żywności.

Technik
Technologii
Żywności
Produkuje wyroby
cukiernicze

Produkuje wyroby
piekarskie

*
Organizuje i nadzoruje
produkcję wyrobów spożywczych

*

Produkuje przetwory *
mięsne i tłuszczowe
Produkuje wyroby
spożywcze
z wykorzystaniem
maszyn i urządzeń

*

Organizuje produkcję
wyrobów spożywczych

Nadzoruje produkcję wyrobów
spożywczych

o tym, która z czterech kwalifikacji: produkcja wyrobów cukierniczych,
* Decyzję
produkcja wyrobów piekarskich, produkcja przetworów mięsnych i tłuszczoKontynuacja zawodów: cukiernik, piekarz,
wędliniarz, operator maszyn i urządzeń
przemysłu spożywczego

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole. Twoja praca będzie polegać na ciągłych kontaktach z ludźmi
(podwładnymi i przełożonymi).
Wykonywać będziesz pracę bardzo urozmaiconą, czynności będą różnorodne i pozbawione
rutyny.

wych, produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
będzie podbudową dla zawodu technik technologii żywności podejmuje szkoła po
analizie lokalnego i regionalnego rynku pracy.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator
maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, cukiernik, wędliniarz,
technik przetwórstwa mleczarskiego.

Będziesz odpowiadać za bezpieczeństwo i pracę podległych pracowników, przebieg produkcji, jakość wyrobów oraz powierzone surowce i maszyny. Możesz ponieść odpowiedzialność materialną za błędne decyzje i niedopełnienie obowiązków.
Będziesz musiał zapamiętywać i praktycznie wykorzystywać dużą ilość bardzo różnorodnych informacji.

warunki pracy

kariera zawodowa

Najczęściej będziesz pracować na trzy zmiany, także w niedziele i święta.
Tam, gdzie występuje sezonowe spiętrzenie prac w okresie zbiorów, obowiązuje dzień pracy przedłużony do 12–14 godzin.

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego, w instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności, w placówkach zajmujących się przechowaniem i handlem żywnością.

Pracuje się w halach produkcyjnych, magazynach, chłodniach, laboratoriach, pomieszczeniach biurowych i czasami na wolnym powietrzu.

Możesz samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Będziesz w ciągłym ruchu.
Praca wymaga ciągłego, szybkiego przemieszczania się między pracującymi maszynami, wózkami przewożącymi wyroby, często po śliskim, tłustym
lub mokrym podłożu.
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Technik TeleinforMaTyk uruchamia oraz utrzymuje
terminale i przyłącza abonenckie, projektuje lokalne
sieci komputerowe, administruje sieciami lokalnymi,
montuje i eksploatuje sieci rozległe.

Technik
TeleinforMaTyk
Montuje i eksploatuje
sieci rozległe

Uruchamia oraz
utrzymuje terminale
i przyłącza abonenckie

Projektuje lokalne sieci
komputerowe
i administruje sieciami

Uruchamia
i utrzymuje systemy
komputerowe

Projektuje
i wykonuje lokalne sieci
komputerowe

Uruchamia
i utrzymuje urządzenia
dostępowe systemów
transmisyjnych

Konfiguruje
urządzenia sieciowe

Instaluje
i eksploatuje sieci
komutacyjne

Administruje
sieciowymi systemami
operacyjnymi

Administruje
sieciami
teleinformatycznymi

Uruchamia
i utrzymuje
abonenckie urządzenia
sieci komutacyjnych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
Będziesz współpracować z innymi pracownikami.
Będziesz kontaktować się z klientami.
Ze względu na szybko zmieniającą się technologię musisz ciągle się uczyć
nowych rzeczy.

warunki pracy
Swoją pracę będziesz wykonywać przez 8 godzin dziennie, a w szczególnych przypadkach w godzinach ponadwymiarowych.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie są zainstalowane urządzenia teleinformatyczne i czasami na powietrzu.
Będziesz pracować w pozycji stojącej, pochylonej i siedzącej.

Montuje i eksploatuje
systemy transmisyjne

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik elektronik, technik awionik, technik
mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej,
technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem
kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik informatyk, technik tyfloinformatyk.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach korzystających z informacji elektronicznej, firmach montujących i sprzedających komputery i telefony
komórkowe, organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne, firmach świadczących usługi telekomunikacyjne, firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne.
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Technik TelekoMunikacji montuje, uruchamia,
administruje i utrzymuje systemy, sieci i urządzenia
telekomunikacyjne.

Technik
TelekoMunikacji
Montuje, konfiguruje
i utrzymuje urządzenia sieci
telekomunikacyjnych

Uruchamia oraz
utrzymuje linie i urządzenia
transmisji cyfrowej

Montuje, uruchamia
i utrzymuje sieci
transmisyjne

Montuje podzespoły
i urządzeani sieci
telekomunikacyjnych

Uruchamia
i utrzymuje linie
telekomunikacyjne

Montuje sieci
transmisyjne

Konfiguruje
i utrzymuje
urządzenia sieci
telekomunikacyjnych

Uruchamia
i utrzymuje urządzenia
dostępowe
i abonenckie

Uruchamia sieci
transmisyjne
Utrzymuje sieci
transmisyjne

Kontynuacja zawodu
monter sieci i urządzeń
telekomunikacyjnych

ja, ty, my, oni...

kariera edukacyjna

Będziesz kontaktować się z innymi technikami i monterami.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w innych zawodach elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych.

Do kontaktu z innymi będziesz używać telefonu, faksu, poczty elektronicznej czy
pisemnej dokumentacji.

Wymagana umiejętność obsługi komputera i oprogramowania komputerowego oraz znajomość języków obcych.

Twoja praca będzie podlegać określonym procedurom i regulaminom postępowania, ze względu na wymagania dotyczące zapewnienia nieprzerwanej pracy
systemów łączności.

Wskazane uprawnienia SEP na eksploatację do 1 kV.

Będziesz pracować indywidualnie lub zespołowo.

Będziesz odpowiadać za pracę podległych pracowników.

warunki pracy
Będziesz pracować w cyklu zmianowym, od 8 do 12 godzin, w dzień
i w nocy oraz dni świąteczne.
Będziesz pracować zazwyczaj w klimatyzowanych pomieszczeniach technicznych, gdzie znajdują się urządzenia telekomunikacyjne.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w zakładach telekomunikacyjnych, firmach wykonujących
montaż sieci telekomunikacyjnych, zakładach wytwórczych sprzętu i urządzeń dla telekomunikacji, instytucjach i zakładach posiadających własne
sieci oraz systemy łączności, zakładach handlu i napraw sprzętu telekomunikacyjnego.
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Technik urządzeń
saniTarnych

Technik urządzeń saniTarnych wykonuje oraz
organizuje roboty związane z budową
i utrzymaniem sieci komunalnych oraz instalacji
sanitarnych.

Wykonuje roboty związane
z budową i remontem sieci
komunalnych

Wykonuje roboty
związane z montażem
i remontem instalacji
sanitarnych

Wykonuje roboty
związane z budową
i remontem sieci
wodociągowych
i sieci kanalizacyjnych

Wykonuje roboty związane
z montażem i remontem
instalacji
wodociągowych
i instalacji kanalizacyjnych

Wykonuje roboty
związane z budową
i remontem sieci
gazowych

Wykonuje roboty związane
z budową i remontem
sieci ciepłowniczych oraz
węzłów ciepłowniczych

Wykonuje roboty
związane z montażem
i eksploatacją instalacji
gazowych
Wykonuje roboty związane
z montażem i remontem
instalacji grzewczych

Wykonuje roboty związane
z montażem i remontem
instalacji wentylacyjnych
iinstalacjiklimatyzacyjnych

Organizuje roboty
związane z budową
i eksploatacją sieci
komunalnych oraz
instalacji sanitarnych

Organizuje roboty związane
z budową i eksploatacją sieci
i instalacji wodociągowych
oraz kanalizacyjnych

Organizuje roboty
związane z budową
i eksploatacją sieci
i instalacji gazowych
Organizuje roboty
związane z budową oraz
eksploatacją sieci i węzłów
ciepłowniczych oraz
instalacji grzewczych

Organizuje roboty
związane z montażem
i eksploatacją instalacji
wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

Kontynuacja zawodu monter sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w kontakcie z ludźmi, a ich intensywność będzie zależeć od
rodzaju firmy i zajmowanego stanowiska.
Możesz reprezentować firmę na zewnątrz, wobec klientów.
Powinieneś cechować się umiejętnością nawiązywania kontaktów z ludźmi
i współdziałania z nimi.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie technik gazownictwa.
Warto byś rozwijał umiejętności techniczne oraz wyobraźnię przestrzenną
pozwalającą zrozumieć projekty techniczne.

Przydatna będzie odporność na stres związany z kontaktami ze zdenerwowanymi
klientami oraz występowaniem nagłych sytuacji.
Będziesz wykonywać zróżnicowaną pracę.

warunki pracy

kariera zawodowa

Będziesz pracować zazwyczaj w systemie jednozmianowym. Tylko w firmach takich jak pogotowie wodne czy gazowe będziesz pracować na trzy
zmiany i w dni wolne od pracy.

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach komunalnych, przedsiębiorstwach
budowlanych, jednostkach nadzoru budowlanego, biurach projektów, administracji obiektów budowlanych oraz zakładach rzemieślniczych.

Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych w biurze, oraz w miejscach wykonywania prac instalacyjnych, mieszkaniach prywatnych, na budowach oraz na zewnątrz. Pracując poza budynkami będziesz narażony na
działanie czynników atmosferycznych: mrozu, upału, deszczu, wiatru.

Możesz założyć własną firmę, ale wymagana jest praktyka i uprawnienia.
Możesz awansować, zdobywając dodatkowe uprawnienia energetyczne
lub świadectwa kwalifikacji dotyczące pracy z gazem i parą technologiczną.

Będziesz pracować w pozycji stojącej lub pochylonej.
Praca wymagać będzie podnoszenia i przenoszenia kilkukilogramowych
ciężarów.
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Technik usŁug fryzjerskich wykonuje zabiegi
na włosach klienta dobierając sposoby, metody,
techniki i technologie oraz projektuje fryzury
na włosach, uwzględniając cechy indywidualne klienta.
zarządza zakładem fryzjerskim.

Technik usŁug
fryzjerskich

Wykonuje zabiegi
fryzjerskie

Wykonuje zabiegi
pielęgnacyjne na włosach

Strzyże włosy,
formuje fryzury
i onduluje

Projektuje fryzury

Wykonuje projekty
fryzur
Stylizuje fryzury
z wykorzystaniem technik
wizualizacji

Zmienia kolor włosów

Kontynuacja zawodu
fryzjer

ja, ty, my, oni...
Będziesz cały czas pracować z ludźmi. Ważna jest zatem wrażliwość, komunikatywność i kultura osobista.

kariera edukacyjna
Wskazana umiejętność obsługi komputera oraz znajomość języków obcych.

Ważne jest zainteresowanie modą i trendami przemysłu fryzjerskiego.
Niezbędna jest wrażliwość estetyczna, zręczność i szybkie tempo ruchu.
W pracy potrzebne są: podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks, wytrzymałość na długotrwały wysiłek.

warunki pracy
Cały dzień będziesz pracować na stojąco, z uniesionymi i zgiętymi rękoma.
Będziesz pracował w pomieszczeniach zamkniętych, wśród zapachów
środków chemicznych. Często będziesz mieć kontakt z chemikaliami niezbędnymi do pielęgnacji włosów.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w zakładach fryzjerskich, charakteryzatorniach – w teatrze,
telewizji lub na planie filmowym, a także w zakładach perukarskich.
Możesz prowadzić własny zakład fryzjerski.

Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur oraz zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Zwykle będziesz pracować 8 godzin dziennie, jednak zdarzają się przypadki, że trzeba pracować dłużej.
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Technik Żywienia i usŁug gasTronoMicznych
ocenia i przechowuje żywność, sporządza potrawy
i napoje, planuje i analizuje sposoby żywienia
oraz organizuje produkcję gastronomiczną i wykonuje
usługi gastronomiczne.

Technik Żywienia
i usŁug
gasTronoMicznych

1.53

Sporządza potrawy i napoje

Przechowuje żywność
Sporządza i ekspediuje
potrawy i napoje

Organizuje żywienie
i usługi gastronomiczne

Planuje i ocenia żywienie
Organizuje produkcję
gastronomiczną
Planuje i wykonuje usługi
gastronomiczne

Kontynuacja zawodu kucharz

ja, ty, my, oni...

kariera edukacyjna

Praca technika żywienia i usług gastronomicznych to praca indywidualna.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie kelner.

Najczęściej podlegają mu inne osoby, których pracę organizuje, kieruje nią
i nadzoruje. Może też pracować na stanowisku wymagającym kontaktów
z osobami, na rzecz których prowadzi usługi.

Pożądane są zdolności plastyczne, zwłaszcza w zakresie rysunku dekoracyjnego.

Osoby zatrudnione przy wytwarzaniu posiłków powinny mieć dobry smak
i węch, zręczne ręce i palce.

warunki pracy
Technik żywienia i usług gatsronomicznych musi liczyć się z koniecznością
pracy w dni powszechnie wolne, w nocy czy też z okresowym natężeniem
prac (np. w sezonie letnim w ośrodkach wypoczynkowych). Zazwyczaj praca przebiega w systemie zmianowym.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w placówkach żywienia zbiorowego: barach, restauracjach, stołówkach.

Większość czasu może spędzać nad pracą typowo biurową (kalkulator), ale
przeważnie pracuje w kuchni (kucharz, garmażer) lub na sali stołówki czy
restauracji (kierownik sali czy zmiany).
Technik żywienia i usług gastronomicznych musi się więc liczyć z pewną
uciążliwością miejsca pracy, wysoką temperaturą, zapachami, oparami.
Praca wymaga głównie pozycji stojącej.

5

178

cukiernik produkuje wyroby cukiernicze.
Przygotowuje różne nadzienia do ciast takie jak kremy,
polewy, galaretki. wypieka lub smaży ciasta.

cukiernik

Produkuje wyroby cukiernicze
Magazynuje surowce cukiernicze
Wytwarza wyroby cukiernicze
Dekoruje wyroby cukiernicze
i przygotowuje je do dystrybucji

Kontynuacja w zawodzie technik
technologii żywności

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować w zespole.
W tym zawodzie ważny jest zmysł smaku, węchu oraz dotyku.
Przy dekorowaniu ciast i tortów istotne są uzdolnienia plastyczne.
Praca bywa monotonna, wymaga wytrzymałości fizycznej.

warunki pracy
Będziesz pracować średnio 9 godzin dziennie. Praca może odbywać się
zarówno w dzień, jak i w nocy, w zależności od wielkości zakładu i zapotrzebowania rynkowego na wyroby cukiernicze. W wielkich przedsiębiorstwach przemysłu cukierniczego jest to praca zmianowa. Praca często zaczyna się w nocy.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie technik
technologii żywności.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator
maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, wędliniarz, technik
technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach wytwarzających artykuły cukiernicze, ciasta, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze.
Możesz pracować w barach, restauracjach przy wykonywaniu deserów.
Możesz także założyć własną działalność gospodarczą.

Cały dzień będziesz pracować na stojąco lub w ruchu w pomieszczeniach
zamkniętych o wysokiej temperaturze.
Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Łatwo zmienić pracę.
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drukarz wykonuje odbitki drukarskie z form drukowych.

drukarz

Realizuje procesy drukowania z form drukowych

Wykonuje form drukowe

Wykonuje odbitki z form drukowych

Kontynuacja w zawodzie
technik procesów drukowania

ja, ty, my, oni...

kariera edukacyjna

Praca w tym zawodzie ma charakter zespołowy. Będziesz współpracować
z technikami poligrafami, introligatorami, grafikami.

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
procesów drukowania.

Będziesz ponosić odpowiedzialność za jakość druku, często jest to odpowiedzialność finansowa, oraz za maszyny.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: introligator,
technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich, technik
cyfrowych procesów graficznych.

warunki pracy
Zwykle będziesz pracować 7 godzin dziennie, w systemie dwuzmianowym,
jednak zdarzają się przypadki, że trzeba będzie pracować dłużej lub w soboty i w niedziele.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz we wszelkiego rodzaju drukarniach, wytwórni papierów
wartościowych oraz zakładach zajmujących się drukiem małonakładowym
i artystycznym.

Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, sztucznie oświetlonych i wentylowanych. Przy stosowaniu tradycyjnych maszyn drukarskich
często występuje duże nasilenie hałasu.
Praca przebiega głównie w pozycji stojącej.

9
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elekTryk wykonuje instalacje elektryczne,
montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz
urządzenia elektryczne. ocenia stan techniczny
instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu
i konserwacji.

elekTryk

Montuje i konserwuje maszyny
i urządzenia elektryczne

Montuje i konserwuje instalacje
elektryczne

Montuje maszyny i urządzenia
elektryczne

Montuje instalacje elektryczne
Konserwuje instalacje
elektryczne

Konserwuje maszyny i urządzenia
elektryczne

Kontynuacja zawodu
elektromechanik

Kontynuacja w zawodzie
technik elektryk

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie i w zespole.
Niezbędna jest umiejętność współpracy i wzajemna pomoc.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu elektryk
i technik elektryk.

Będziesz odpowiedzialny za sprzęt, materiały, sprawne działanie instalacji,
ale również za bezpieczeństwo ludzi.
Ze względu na dużą odpowiedzialność, mimo, że zadania i czynności cyklicznie się powtarzają, nie można traktować pracy jako zrutynizowanej.

warunki pracy
Będziesz pracować 8 godzin, w stałych godzinach lub w systemie zmianowym, zarówno w dzień, jak i w nocy. Zdarza się również potrzeba pracy
w dni powszechnie wolne (soboty, niedziele i święta).
Będziesz pracować w zmiennych warunkach atmosferycznych, zarówno na
otwartej przestrzeni, jak i w pomieszczeniach zamkniętych.
Możesz pracować na wysokości (słupy, rusztowania, dachy), przenosić ciężkie przedmioty.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w zakładach: wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, transport
kolejowy i wodny, gospodarka komunalna), produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku
(w tym zakłady rzemieślnicze), budowlanych (przy wykonywaniu instalacji
elektrycznych).
Możesz prowadzić własną firmę.

Będziesz pracować w różnych pozycjach ciała – stojącej, chodzącej, a także
siedzącej, czasami jest to praca ponad wysokością głowy lub w przysiadzie.
Będziesz narażony na porażenie prądem elektrycznym.
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elekTroMechanik montuje, uruchamia i konserwuje
maszyny oraz urządzenia elektryczne. ocenia stan
techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych po
montażu i konserwacji.

elekTroMechanik

Montuje i konserwuje maszyny
i urządzenia elektryczne
Montuje maszyny i urządzenia
elektryczne
Konserwuje maszyny
i urządzenia elektryczne

Kontynuacja w zawodzie
elektryk i technik elektryk

ja, ty, my, oni...

kariera edukacyjna

Będziesz mieć wybór rodzaju pracy. Możesz pracować indywidualnie lub
w zespole.

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu elektryk
i technik elektryk.

Praca w przedsiębiorstwach jest zrutynizowana.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych.

W niedużych warsztatach będziesz nawiązywać kontakt z klientem oraz
negocjować zakres prac i ceny za usługę. Od jakości wykonania pracy będzie zależeć ilość zleceń.

warunki pracy
Będziesz pracować ok. 8 godzin dziennie zazwyczaj tylko w dni robocze.
Nie wyklucza się pracy zmianowej.
Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych lub w otwartym terenie, w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Będziesz pracować w pozycji siedzącej lub stojącej.

Wskazana jest znajomość języków obcych.
Wskazane jest posiadanie prawa jazdy.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia sterowania
ruchem kolejowym, urządzenia chłodnicze lub dźwigowe, a także urządzenia elektryczne taboru kolejowego.
Możesz prowadzić własną firmę.
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elekTroMechanik Pojazdów saMochodowych
diagnozuje oraz naprawia elektryczne i elektroniczne
układy pojazdów samochodowych.

elekTroMechanik
Pojazdów
saMochodowych

Diagnozuje oraz naprawia elektryczne
i elektroniczne układy pojazdów samochodowych

Diagnozuje układy elektryczne
i elektroniczne pojazdów samochodowych
Naprawia układy elektryczne
i elektroniczne pojazdów samochodowych

Kontynuacja w zawodzie technik
pojazdów samochodowych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie.
Będziesz odpowiadać za powierzone urządzenia i narzędzia oraz za jakość
wykonywanych usług.

warunki pracy
Zwykle będziesz pracować 8 godzin dziennie.
Będziesz pracować przeważnie w pomieszczeniach przedsiębiorstw produkcyjnych lub w warsztatach samochodowych.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branży mechanicznej.
Możesz kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik
pojazdów samochodowych.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w warsztatach samochodowych oraz fabrykach produkujących samochody.
Możesz także prowadzić własny warsztat elektromechaniki pojazdowej.

Będziesz pracować w wymuszonej pochylonej pozycji.
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foTograf wykonuje prace związane z rejestracją,
obróbką i wizualizacją obrazu.

foTograf

Rejestruje i obrabia obrazu

Organizuje prace fotograficzne

Rejestruje obraz

Kopiuje i obrabia obraz

Kontynuacja w zawodzie
fototechnik

ja, ty, my, oni...

kariera edukacyjna

Najczęściej będziesz pracować indywidualnie, jednak czasem będzie zachodzić
potrzeba pracy zespołowej.

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu fototechnik.

Praca twoja będzie wymagać licznych kontaktów z innymi ludźmi.

Wskazana umiejętność obsługi komputera oraz programów do obróbki cyfrowej grafiki.

Będziesz w pełni odpowiedzialny za końcowy efekt swojej pracy.
W zależności od zatrudnienia praca może mieć charakter rutynowy, np. fotograf
w zakładzie prywatnym powtarza te same czynności lub niekonwencjonalne sytuacje, np. zdjęcia wykonywane z lotu ptaka.

warunki pracy
Będziesz pracować od 3 do 12 godzin dziennie. Godziny te nie będą stałe i zależeć
będą często od otrzymanego zlecenia, indywidualnego ustalenia czasu pracy, albo
zwyczajnie od pogody. Możesz pracować w dzień lub w nocy, w dni powszednie
oraz w dni wolne od pracy. Decyduje o tym tematyka i sceneria robionych zdjęć.
Będziesz pracować w różnych środowiskach: w plenerze, pomieszczeniach zamkniętych, studiach fotograficznych, halach zdjęciowych, w których panuje duże
zróżnicowanie warunków oświetleniowych. Możesz fotografować również w bardzo ekstremalnych warunkach, np. pod ziemią, na wodzie, pod wodą, w powietrzu, na szczytach gór, wieżowców. Możesz wykonywać pracę w policji – na miejscu przestępstwa utrwalać obrazy dla potrzeb dokumentacji spraw. Różnorodność
pracy w tym zawodzie wymaga poruszania się w obrębie miasta i kraju.

kariera zawodowa
Najczęstszą formą zatrudnienia w tym zawodzie jest prowadzenie własnej
firmy. Poza pracą w prywatnym zakładzie możesz pracować także dla gazet,
firm, osób prywatnych i innych zleceniodawców, w zakładach fotograficznych. Najłatwiej znaleźć zatrudnienie w dużych aglomeracjach miejskich,
pracując w wytwórniach i studiach filmowych, dla agencji prasowych,
mody lub reklamowych.
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fryzjer wykonuje zabiegi na włosach mające na celu
podkreślenie cech indywidualnych klienta i ukrywające
ewentualne mankamenty urody.

fryzjer

Wykonuje zabiegi fryzjerskie

Wykonuje zabiegi
pielęgnacyjne włosów

Strzyże włosy,
formuje fryzury i onduluje

Zmienia kolor włosów

Kontynuacja w zawodzie
technik usług fryzjerskich

ja, ty, my, oni...

kariera edukacyjna

Będziesz cały czas pracować z ludźmi. Ważna jest zatem wrażliwość, komunikatywność i kultura osobista.

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
usług fryzjerskich.

Niezbędna jest wrażliwość estetyczna.

Wskazana jest umiejętność obsługi komputera oraz znajomość języków
obcych.

W pracy potrzebne są: podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks, wytrzymałość na długotrwały wysiłek.

warunki pracy
Przeciętnie będziesz pracować 8 godzin dziennie. Godziny pracy w zawodzie będą stałe. Natomiast czas pracy fryzjera teatralnego i filmowego nie
będzie stały, ale zależny od terminów prób, przedstawień i zdjęć. Osoba
zatrudniona na tym stanowisku musi wykazywać się dyspozycyjnością,
zmuszona jest bowiem do pracy w dni wolne, wyjazdów krajowych i zagranicznych razem z zespołem teatralnym lub ekipą filmową.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w zakładach fryzjerskich, charakteryzatorniach – w teatrze,
telewizji lub na planie filmowym.
Możesz prowadzić własny zakład fryzjerski.

Cały dzień będziesz pracować na stojąco, z uniesionymi i zgiętymi rękoma.
Praca odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, wśród zapachów środków kosmetycznych. Często będziesz mieć kontakt z chemikaliami niezbędnymi do pielęgnacji włosów. Niezwykle ważne jest przestrzeganie
procedur oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
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kucharz przygotowuje różne potrawy, ciasta,
napoje i desery. Przechowuje żywność oraz wydaje
potrawy i napoje.

kucharz

Sporządza potrawy i napoje

Przechowuje żywność

Sporządza i ekspediuje
potrawy i napoje

Kontynuacja w zawodzie technik
żywienia i usług gastronomicznych

ja, ty, my, oni...
Niezbędna jest wrażliwość estetyczna i smakowa.
Najczęściej będziesz pracować w zespole.
Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
żywienia i usług gastronomicznych.

Praca kucharza ma charakter zrutynizowany, lecz może zdarzyć się sytuacja, w której klient
poprosi o przygotowanie nietypowego dania.

Przydatne są uzdolnienia plastyczne, które wykorzystuje się przy projektowaniu rozmieszczania potraw na półmiskach czy dekorowaniu różnorodnych wyrobów kulinarnych.

Praca ta wiąże się z odpowiedzialnością za zdrowie ludzi spożywających przygotowane
przez ciebie potrawy.

Warto rozwijać swoją wiedzę z zakresu dietetyki i zdrowej żywności.

W pracy potrzebne są: podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks, wytrzymałość na długotrwały wysiłek.

warunki pracy
Praca kucharza odbywa się w stałych godzinach, w systemie zmianowym.
Przeciętnie wynosi od 6 do 9 godzin dziennie (najczęściej jest to ośmiogodzinny dzień pracy). Często może trwać od 12 do 16 godzin, także w niedzielę i święta, dni wolne (np. przy przygotowywaniu przyjęć okolicznościowych, bankietów). Godziny pracy mogą ulegać wydłużeniu szczególnie
w sezonie turystycznym, z uwagi na zwiększoną liczbę klientów korzystających z usług gastronomicznych.
Cały dzień będziesz pracować na stojąco, w pomieszczeniach zamkniętych
o wysokiej temperaturze, wilgotności i hałasie.
Praca wymaga chodzenia oraz podnoszenia i przenoszenia np. ciężkich naczyń.

kariera zawodowa
Typowymi miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty
gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej,
restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, bary szybkiej
obsługi, punkty małej gastronomii, jadłodajnie, gospody, zajazdy, szpitale,
sanatoria, domy wypoczynkowe, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki
prowadzone przez zakłady pracy. Kucharz może być zatrudniony również
w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów
spożywczych.
W wyniku zdobytego doświadczenia może awansować na stanowisko szefa
kuchni.
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lakiernik przygotowuje powierzchnie wyrobu do
naniesienia powłok lakierniczych, nanosi powłoki
lakiernicze.

lakiernik

Wykonuje prace lakiernicze

Przygotowuje powierzchnie do nanoszenia
powłok lakierniczych

Przygotowuje powłoki lakiernicze

Nanosi powłoki lakiernicze

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie.
Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie.
Będziesz wykonywać czynności monotonne.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branży mechanicznej.
Będziesz musiał stale uzupełniać wiedzę na temat nowych technologii, lakierów i materiałów pomocniczych.

Będziesz sam podejmować decyzje i wybierać sposoby wykonania zlecenia.
W pracy będziesz musiał wykazać się dokładnością, starannością, spostrzegawczością oraz wyczuciem koloru.

warunki prac
Pracę będziesz wykonywać w ciągu dnia, przeciętnie 8 godzin. Najczęściej
w systemie dwuzmianowym.

kariera zawodowa

Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych.

Pracę znajdziesz w wytwórniach samochodów i innych pojazdów, fabrykach lotniczych, stoczniach, przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego
i metalowego, w przedsiębiorstwach budowlanych oraz instalacyjno-remontowych.

Większość czynności może wymagać pracy w niewygodnej pozycji.

Możesz prowadzić własną firmę wykonującą usługi lakiernicze.

W pracy będziesz narażony na zatrucia oparami farb i lakierów.

9

187

Mechanik Pojazdów saMochodowych
wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów
samochodowych.

Mechanik Pojazdów
saMochodowych
Diagnozuje i naprawia
podzespoły i zespoły
pojazdów samochodowych
Diagnozuje
podzespoły i zespoły
pojazdów samochodowych
Naprawia zespoły
i podzespoły pojazdów
samochodowych

Kontynuacja w zawodzie technik
pojazdów mechanicznych

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie lub w małych zespołach.
Będziesz konsultować swoje czynności z brygadzistą lub mistrzem warsztatowym celem ustalenia planu działań naprawczych.
Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie.
Będziesz ponosić odpowiedzialność materialną za powierzone urządzenia,
narzędzia oraz za jakość wykonanych usług.

warunki pracy
Pracę będziesz wykonywać w ciągu dnia, przeciętnie 8 godzin. Najwięcej
prac będziesz wykonywać w sezonie letnim.
Będziesz pracować w wentylowanych pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu.
Będziesz narażony na zanieczyszczenie powietrza pyłem, substancjami
drażniącymi, toksycznymi, nieprzyjemny zapach spalin, hałas i drgania.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodów technik pojazdów samochodowych.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej mechanicznej.
Niezbędna jest umiejętność posługiwania się językiem obcym oraz obsługi
komputera.
Wymagane posiadanie prawa jazdy.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych, w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy i ich zespoły, małych
zakładach obsługowo-naprawczych.
Możesz prowadzić własny warsztat.
Po ukończeniu dodatkowego kursu możesz uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy.

Pracę będziesz wykonywać w różnych pozycjach: stojącej, siedzącej, leżącej i w ruchu.
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MonTer zabudowy i robóT wykończeniowych
w budownicTwie wykonuje montaż systemów suchej
zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty
posadzkarskie i okładzinowe.

MonTer zabudowy
i robóT
wykończeniowych
w budownicTwie

Montuje systemy suchej
zabudowy

Montuje ściany
działowe, sufity
podwieszane oraz
obudowy konstrukcji
dachowych w systemie
suchej zabudowy

Montuje okładziny
ścienne i płyty
podłogowe
w systemie suchej
zabudowy

ja, ty, my, oni...
W zależności od miejsca zatrudnienia, będziesz pracować samodzielnie lub
w zespole.
Będziesz wykonywać rutynowe, powtarzające się czynności.

Wykonuje roboty
malarskotapeciarskie

Wykonuje roboty
posadzkarskookładzinowe

Wykonuje roboty
malarskie

Wykonuje roboty
posadzkarskie

Wykonuje
roboty
tapeciarskie

Wykonuje roboty
okładzinowe

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kominiarz,
monter izolacji budowlanych, kamieniarz, cieśla, zdun, betoniarz-zbrojarz,
monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych,
monter nawierzchni kolejowej.
Przydatne będą umiejętności plastyczne w zakresie malowania i rysowania.

warunki pracy
Twoje godziny pracy będą najczęściej stałe. Będziesz pracować zwykle 6–9 godzin
dziennie. Czasami będziesz musiał się liczyć z koniecznością zaakceptowania pracy zmianowej, szczególnie w trakcie sezonowego nasilenia prac budowlanych czy
remontowych.
Roboty będziesz wykonywać w większości przypadków we wnętrzach budynków.
Jednakże czasami może zaistnieć również konieczność pracy na zewnątrz. W okresie zimowym będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi
budowlane, w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi
remontowo-budowlane oraz w zakładach rzemieślniczych.
Możesz prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.

Będziesz pracować najczęściej w długotrwałej pozycji stojącej z rękami uniesionymi do góry. Często pracę wykonywać będziesz na wysokości, na rusztowaniach lub
drabinie.
Ze względu na możliwość otrzymywania zleceń poza stałym miejscem zamieszkania, musisz brać pod uwagę konieczność wyjazdów.
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MonTer-elekTronik wykonuje montaż układów
i urządzeń elektronicznych oraz wykonuje instalacje
urządzeń elektronicznych.

MonTer-elekTronik

Montuje układy
i urządzenia elektroniczne

Wykonuje instalacje urządzeń
elektronicznych

Montuje elektryczne układy
i urządzenia elektroniczne

Instaluje urządzenia
elektroniczne

Montuje mechaniczne urządzenia
elektroniczne

Konserwuje instalacje urządzeń
elektronicznych

Kontynuacja w zawodzie
technik elektronik

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować samodzielnie.
Będziesz wykonywać codziennie te same czynności dokładnie według instrukcji.
Będziesz odpowiadać za działanie wykonanych urządzeń oraz ich bezpieczną obsługę.

warunki pracy
W zależności od miejsca pracy i stanowiska będziesz pracować ok. 8 godzin
dziennie w tym samym okresie dnia i tylko w dni robocze.

kariera edukacyjna
Możesz kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik
elektronik. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w innych zawodach elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych.
Wskazana jest znajomość języków – angielskiego lub niemieckiego.
Wskazane jest posiadanie prawa jazdy.

kariera zawodowa

Będziesz pracować w pozycji siedzącej lub pochylonej.

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach przemysłowych, w których są produkowane oraz stosowane wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne,
w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych. Możesz również
pracować w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne oraz w placówkach handlowych sprzedających sprzęt elektroniczny.

Możesz przemieszczać się na niewielkie odległości.

Możesz prowadzić własną firmę.

Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych lub laboratoriach.
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ogrodnik prowadzi prace związane z uprawą roślin
ogrodniczych posługując się środkami technicznymi.

ogrodnik

Zakłada i prowadzi uprawy ogrodnicze
Prowadzi produkcję sadowniczą
Prowadzi produkcję warzywniczą
Prowadzi produkcję roślin ozdobnych
Eksploatuje środki techniczne stosowane
w ogrodnictwie

Kontynuacja w zawodzie
technik ogrodnik

ja, ty, my, oni...

kariera edukacyjna

Praca ogrodnika jest głównie pracą zespołową. Dotyczy to zarówno produkcji, jak
i pielęgnacji roślin.

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik ogrodnik.

Ważne są: umiejętność szybkiej pracy, systematyczność, brak lęku wysokości.

Podobne umiejętności mogą przydać się też w zawodach: pszczelarz, technik
pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca
koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa
śródlądowego, technik weterynarii.

Ogrodnik pracuje głównie rękoma i palcami.
Przydatna jest w tym zawodzie umiejętność rozróżniania barw, poczucie estetyki.

Bardzo przydatne są umiejętności techniczne przy obsłudze sprzętu ogrodniczego
kosiarek, wózków akumulatorowych i innych pojazdów mechanicznych.

warunki pracy
Będziesz pracował w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak szklarnie, magazyny, chłodnie oraz na polach uprawnych, w sadach, ogrodach.
Na otwartej przestrzeni praca odbywa się w różnych warunkach atmosferycznych.
W pomieszczeniach zamkniętych panuje duża wilgotność i podwyższona (lub obniżona w chłodniach) temperatura.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, konserwacją terenów zielonych, w gospodarstwach ekologicznych.

Praca często wykonywana jest w niewygodnych pozycjach, wymaga wysiłku fizycznego.
Mogą pojawić się zagrożenia związane ze stosowaniem środków ochrony roślin
i nawożeniem.
Czas pracy ogrodnika to 6–9 godzin. W ogrodnictwie nie spotyka się pracy zmianowej lecz występuje praca sezonowa.
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głównym zadaniem sPrzedawcy jest obsługa klienta,
która powinna być prowadzona sprawnie,
kompetentnie i kulturalnie.

sPrzedawca

Prowadzi sprzedaż

Organizuje sprzedaż

Sprzedaje towary

Kontynuacja w zawodzie technik
handlowiec lub technik księgarstwa

ja, ty, my, oni...

kariera edukacyjna

Będziesz pracować z ludźmi, doradzać im w wyborze towarów, informować
o asortymencie, cechach i użytkowaniu towarów, warunkach sprzedaży.

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik
handlowiec oraz technik księgarstwa.

Trafią ci się trudni klienci.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik
handlowiec, technik księgarstwa, technik usług pocztowych i finansowych.

W krótkim czasie trzeba zapamiętać dużo informacji, np. nazwy produktów
i ich ceny.
Musisz orientować się w potrzebach klientów i zabiegać o zaopatrzenie
w towary najbardziej przez nich poszukiwane.

warunki pracy
Praca sprzedawcy odbywa się w stałych godzinach w systemie zmianowym w każdy dzień tygodnia. Sprzedawcy często pracują wieczorami i w weekendy.
Przeciętny czas trwania pracy to 8 godzin dziennie. Zdarza się, że godziny pracy
mogą ulec wydłużeniu (zwłaszcza dotyczy to okresów przedświątecznych, kiedy następuje wzmożony wykup towarów oraz w czasie inwentaryzacji towarów).
Większość czasu będziesz pracować stojąc. Czynności związane z prezentacją towarów w większości przypadków odbywają się na stojąco, natomiast sporządzanie
dokumentów z zawartej transakcji odbywa się przy stanowisku komputerowym
w pozycji siedzącej.

Atutem w tej pracy może być posiadanie prawa jazdy, znajomość języków
obcych oraz dyspozycyjność.

kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w różnych miejscach sprzedaży detalicznej i hurtowej.
Możesz również prowadzić własną firmę, w której zatrudnisz pracowników
lub sam będziesz wykonywać wszystkie czynności od zaopatrzenia, sprzedaży, do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych.
W pracy tej niezbędna jest umiejętność obsługi komputera oraz sprzętu
biurowego.
Możesz awansować na akwizytora hurtowni lub przedstawiciela handlowego producenta w sieci detalicznej, a następnie w hurcie.

Praca odbywa się w warunkach bezpiecznych, średnio uciążliwych fizycznie. Może
okazać się, że będzie konieczność przenoszenia ciężkich towarów.
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zŁoTnik-jubiler wykonuje i naprawia wyroby
złotnicze i jubilerskie z metali szlachetnych i ich
stopów.

zŁoTnik-jubiler

Wykonuje i naprawia wyroby złotnicze i jubilerskie
Wykonuje obróbkę metali szlachetnych
i ich stopów
Łączy elementy wyrobów złotniczych
i jubilerskich
Oprawia kamienie jubilerskie
Wykonuje obróbkę wykańczającą wyrobów
złotniczych i jubilerskich
Naprawia i przerabia wyroby złotnicze
i jubilerskie

ja, ty, my, oni...
Będziesz pracować indywidualnie, ale często będziesz mieć kontakty
z ludźmi.

kariera edukacyjna
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy
branżowej mechanicznej.

Będziesz doradzać w kwestii doboru biżuterii, odpowiadając na pytania
klientów, utwierdzać ich w słuszności podjętej decyzji.
Sprzedając i kupując wyroby złotnicze często będziesz negocjować i konsultować cenę produktu.
Będziesz wykonywać czynności niezrutynizowane.

warunki pracy

kariera zawodowa

Będziesz pracować w stałych godzinach.

Pracę znajdziesz w zakładach jubilerskich, złotniczych.

Będziesz stale przebywać w pobliżu urządzeń takich jak bęben polerniczy
i prasa, które wywołują hałas i drgania.

Możesz prowadzić własny zakład jubilerski.

Czasami będziesz się przemieszczać na duże odległości.
Pracę będziesz wykonywać w pozycji siedzącej.
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