
Dlaczego 
ZSE jest OK?



Wyniki egzaminów zewnętrznych 2019

Wskaźnik zdawalności egzaminów maturalnych:

▪ ogółem 80,3%

▪ język polski - 95,4%

▪ matematyka - 81,8%

▪ język angielski - 93,9%

▪ język niemiecki - 80%



Uzyskanie dyplomów technika 2019
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Otrzymaliśmy Srebrną odznakę 
w rankingu „Perspektyw” 2020  

1 miejsce w powiecie ☺
12 miejsce w województwie



Korzyści płynące z nauki w Technikum

▪ dobre przygotowanie zawodowe – dzięki zdanym
egzaminom z dwóch kwalifikacji zawodowym
możliwość znalezienia atrakcyjnej pracy,

▪ dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego
zwłaszcza na poziomie podstawowym,

▪ możliwość kontynuowania nauki na uczelniach
wyższych zgodnie z obranym zawodem po
uprzednio zdanej małej maturze (zdane
egzaminy z kwalifikacji w zawodzie i zdany
egzamin maturalny na poziomie podstawowym),

▪ możliwość odbywania płatnych staży
zawodowych i praktyk zagranicznych.



Co daje nauka Szkole Branżowej I Stopnia?

▪ zdobycie certyfikatu potwierdzającego jedną
kwalifikację zawodową – możliwość podjęcia pracy
zarobkowej.

▪ nauka łączona jest z praktyką zawodową
np. 3 dni nauki, 2 dni praktyk (status młodocianego
pracownika).

▪ możliwość kontynuowania nauki w szkole
branżowej II stopnia.





❖ LOGISTYK W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH
❖ LOGISTYK ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI

Kwalifikacje
•SPL.01. Obsługa magazynów
•SPL.04. Organizacja transportu

Możliwość zatrudnienia:
•specjalista ds. transportu,
•specjalista ds. zarządzania kryzysowego,
•specjalista ds. kompletacji zamówień,
•specjalista ds. magazynowania,
•specjalista ds. planowania zakupów.

technik logistyk

Technikum - 5 letnie

https://www.youtube.com/watch?v=rOQBexGliW4


❖ ZARZĄDZANIE WŁASNYM BIZNESEM

Kwalifikacje:
•EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
•EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych 
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Możliwość zatrudnienia:
•pracownik biur rachunkowych,
•pracownik instytucji finansowych,
•doradca inwestycyjny,
•sekretariaty,
•działy kadr,
•komórki finansowo-księgowe,
•działy marketingu,
•urzędy skarbowe,
•banki,
•firmy konsultingowe jako doradca finansowy,
•instytucje ubezpieczeniowe,
•urzędy administracji państwowej i samorządowej.

technik ekonomista
Technikum - 5 letnie

https://www.youtube.com/watch?v=krW2OtRAcO4


❖ REKLAMA MULTIMEDIALNA

Kwalifikacje:
•PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
•PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Możliwość zatrudnienia:
•specjalista ds. reklamy,
•specjalista ds. public relations,
•specjalista ds. marketingu i handlu,
•projektant grafiki (art designer).

technik reklamy

Technikum - 5 letnie

https://www.youtube.com/watch?v=3X8z23xdWQw


KWALIFIKACJE:
•PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac 
graficznych i publikacji cyfrowych
•PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:
•studio
•agencje reklamowe,
•telewizyjne,
•prasa,
•firmy wydawnicze,
•zakłady fotograficzne,
•działy marketingu w przedsiębiorstwach produkcyjno-
handlowych,
•działy promocji w przedsiębiorstwach produkcyjno-
handlowych,
•drukarnie,
•własna działalność gospodarcza związana z oprawą 
graficzną uroczystości szkolnych, rodzinnych itp.

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technikum - 5 letnie

❖ MULTIMEDIA

https://www.youtube.com/watch?v=Zfki4fEajb4


❖ FLORYSTA

Kwalifikacje:
•OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych 
obiektów architektury krajobrazu
•OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz 
konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Możliwość zatrudnienia:
•biura projektowe,
•konserwator terenów zieleni,
•sprzedawca krzewów i drzew,
•asystent projektanta.

technik architektury krajobrazu

Technikum - 5 letnie

https://www.youtube.com/watch?v=lPmQIgCD__4


Kwalifikacje:
•EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i 
gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
•EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Możliwości zatrudnienia:
•specjalista ds. podatków,
•specjalista ds. kadrowo-płacowych,
•specjalista ds. rozliczenia wynagrodzeń,
•Księgowy,
•prowadzący działalność gospodarczą na własny 
rachunek.

technik rachunkowości

Technikum - 5 letnie

https://www.youtube.com/watch?v=ypAtBFNAmGM


Kwalifikacje:
•SPL.01. Obsługa magazynów

Możliwość zatrudnienia:
•centra logistyczne,
•magazyny.

magazynier - logistyk

Kwalifikacje:
•HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Możliwość zatrudnienia:
•handel detaliczny i hurtowy,
•sprzedaż usług i akwizycja.

sprzedawca

Branżowa Szkoła I Stopnia – 3 letnia

https://www.youtube.com/watch?v=raeE8cNR78c


#oferujemy

Youghal, Irlandia 2020

Plymouth, Anglia 2017Plymouth, Anglia 2016

Praktyki zagraniczne



#współpracujemy

LKW Walter

Eberspacher Sp z o.o.

Donaldson Sp z o.o.



▪ w miesięcznych płatnych stażach zawodowych, które uczniowie 
mogą odbywać zarówno w trakcie roku szkolnego jak i podczas 
wakacji,

▪ w projektach  współfinansowanych przez Unię Europejską 
- możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji (m. in. 
obsługa wózków widłowych, prawo jazdy, obsługa 
obrabiarek CNC),

▪ w targach branżowych (Poznań, Mediolan),

▪ w warsztatach i laboratoriach branżowych,

▪ w konkursach np. Lean Manager.

#bierzemy udział



#w ZSE dzieje się
Memoriał Anny Lityńskiej

Biegi przełajowe dla szkół 
podstawowych 

i średnich 
powiatu brzeskiego 

(ok. 500 uczestników)

Impreza sportowa ku czci 
wieloletniej 

nauczycielki ZSE



#w ZSE dzieje się

Rajd Pierwszaka – Biskupia Kopa

Uczniowie klas pierwszych we wrześniu udają się na
dwudniową imprezę integracyjną, w trakcie której zostają
przyjęci w poczet braci uczniowskiej ZSE.

https://www.youtube.com/watch?v=GAfUtvAdzNc


#w ZSE dzieje się

Wycieczki zagraniczne

Bibione, Włochy 

Drezno, Niemcy –
jarmark bożonarodzeniowy



#w ZSE dzieje się
Wycieczki krajowe

Kraków Oświęcim

Częstochowa



#w ZSE dzieje się
Wycieczki klasowe

kręgielnia

lodowisko



#w ZSE dzieje się

Wycieczki klasowe

rafting – spływ pontonowypark trampolin

narty & snowboard



#w ZSE dzieje się

Kiermasze świąteczne

kiermasz bożonarodzeniowy kiermasz wielkanocny

malowanie bombek



#w ZSE dzieje się

Ekonomalia = świetna zabawa + zdrowa rywalizacja

https://www.youtube.com/watch?v=flnJGU6R8QY


#w ZSE dzieje się

projektujemy kalendarze

kalendarz 2019 kalendarz 2020



w ZSE dzieje się

tworzymy świąteczne klipy

Klip 2019 Klip 2020

ZSEjestOK Team ☺

https://www.youtube.com/watch?v=2Q64XktBcUY
https://www.youtube.com/watch?v=IodyQhTezHo&t=23s


#w ZSE dzieje się
międzyklasowe zawody sportowe 

▪ ZSE CUP – zawody piłki nożnej

▪ ZSE Basket Liga – zawody trójek koszykarskich

▪ turnieje tenisa stołowego 

▪ turnieje piłkarzyków



#baza szkoły

nowoczesne gabinety strefy odpoczynku

strefy relaksu



Ekonom SPRING/WINTER GAMES

#ZSE bawi się

Szkolna gra terenowa dla uczniów ZSE i ósmoklasistów



#zapraszamy
zsebrzeg.pl

facebook/zsejestok

http://zsebrzeg.pl/
https://www.facebook.com/zsejestok


Twoje życie w Twoich rękach ;)

https://www.youtube.com/watch?v=PL4UhtjWupM

