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Klasa mundurowa

Oddział Przygotowania Wojskowego



ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Kształcenie w oddziale kładzie szczególny nacisk na:
• uformowanie charakteru
• wysoką kondycję fizyczną
• znajomość realiów służby wojskowej
• umiejętność pracy w grupie
• podstawowy poziom wyszkolenia wojskowego



ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
Absolwent oddział przygotowania wojskowego zyskuje:
• dodatkowe punkty w trakcie rekrutacji na uczelniach wojskowych,
• możliwość podjęcia służby zawodowej zaraz po służbie 

przygotowawczej,
• preferencyjne warunki podczas rekrutacji do Wojsk Obrony 

Terytorialnej – szkolenie początkowe skrócone do 9 dni,
• preferencje przyjęcia na moduł podoficerski w Legii Akademickiej.





W TECHNIKUM przygotujemy 
Ciebie do matury 

i egzaminów zawodowych.

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI 
I TYTUŁ TECHNIKA

Możesz podjąć pracę 
lub dalej kształcić się 

na wyższych uczelniach. 
Z NAMI TO MOŻLIWE!





• planuje i steruje zapasami 
magazynowymi

• planuje i organizuje gospodarkę 
magazynową

• obsługuje  magazynowe systemy 
informatyczne 

• obsługuje urządzenia niezbędne 
w pracy magazynowej

• organizuje transport ładunków 
i przewóz osób

TECHNIK LOGISTYK



Cześć! 
Jestem Patrycja, 
skończyłam kierunek Technik Logistyk w ZSZIO. 
Zdałam egzaminy zawodowe i maturę. 
Jestem technikiem logistykiem!
Początki były trudne, ale z czasem zafascynowałam się 
tym zawodem, jest bardzo interesujący i daje duże 
możliwości rozwoju w przyszłości. 
Po ukończeniu szkoły podjęłam pracę na stanowisku 
pracownika obsługi administracyjnej magazynu 
w firmie Marcopol. 
Sprawdzam kompletność wysyłek z dokumentem wydania, 
obsługuje program magazynowy, odbieram telefony, obsługuję 
pocztę i wykonuję wiele innych czynności związanych 
z zawodem. 
Uważam, że nauka na kierunku technik logistyk jest bardzo 
dobrym wyborem i warto kształcić się 
i pracować w tym zawodzie!



TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

• organizuje ruch i obsługę urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym

• planuje i realizuje przewozy kolejowe
• zna budowę taboru kolejowego
• jest przygotowany do egzaminu 

na licencję maszynisty



TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO
• planuje i organizuje przewóz drogowy 

podróżnych oraz transport ładunków
• wykonuje prace związanych 

z obsługą środków transportu drogowego
• prowadzi dokumentację przewozu 

drogowego osób i ładunków
• jest przygotowany do egzaminu 

na prawo jazdy kategorii B, C, C+E



TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI
• obsługuje podróżnych w portach 

i terminalach
• prowadzi obsługę naziemną portu 

lotniczego
• obsługuje pasażerów statków 

morskich i powietrznych 
• obsługuje ładunki w procesach 

magazynowo-transportowych
• obsługuje środki transportu w portach 

morskich, lotniczych i drogowych



TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

• prowadzi pełne księgi rachunkowe

• sporządza sprawozdania finansowe

• prowadzi sprawy kadrowo-płacowe

• zarządza finansami firmy 

• obsługuje programy z pakietu 

Insert, Symfonia, Płatnik



TECHNIK EKONOMISTA
• planuje i prowadzi przedsiębiorstwa 

• sporządza dokumentację biurową, 
magazynową i sprzedażową, 

• prowadzi sprawy kadrowo-płacowe 
i gospodarki finansowej

• obsługuje profesjonalne programy 
dla sekretariatu, biura, magazynu, sprzedaży, 
księgowości oraz kadr i płac. 



Cześć nazywam się Natalia, jestem absolwentką ZSZiO w Żukowie.
Skończyłam tą szkołę z tytułem technika ekonomisty 
i oczywiście ze zdanym egzaminem maturalnym. 

Wspominam lata spędzone w tej szkole bardzo dobrze, 
dzięki moim nauczycielom wiem co chce w życiu robić. 
Teraz wiem, że szkoła, którą wybrałam, to była szkoła, 
która przygotowała mnie do pracy w biurze rachunkowym. 

Aktualnie pracuje w biurze rachunkowym "STAN" Sp. z o.o. w Borowie. 
Trafiłam bardzo dobrze, robię to co lubię, wśród wspaniałych ludzi. 
No i dodam jeszcze, że studiuję - Finanse i Rachunkowość 
w Wyższej Szkole Bankowej.



Klasy wielozawodowe

Klasy profilowane

Okres nauki:  3 lata



• wykonuje diagnostykę, naprawy 
pojazdów samochodowych

• kontroluje ogólny stan techniczny 
pojazdów samochodowych

• jest przygotowany do egzaminu
na prawo jazdy kategorii B

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH



KLASY WIELOZAWODOWE

Wybierz dla siebie zawód, który będzie Twoją pasją!
Absolwent branżowej szkoły I stopnia

po potwierdzeniu kwalifikacji w wybranym zawodzie  
uzyskuje DYPLOM.



KLASY WIELOZAWODOWE

Przykładowe zawody:
lakiernik, blacharz, elektryk, tapicer, 

operator obrabiarek skrawających, sprzedawca, kamieniarz, fryzjer, 
krawiec, kucharz, kelner, cukiernik, fotograf, złotnik-jubiler.

Uczniowie realizują zajęcia praktyczne w zakładach pracy.
Szkoła pomaga w znalezieniu pracodawcy. 

Lista pracodawców dostępna na stronie szkoły.



Uczniowie realizują praktyki zawodowe 
w kraju i zagranicą

Szkoła otrzymała akredytację w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe 
programu Erasmus+ na lata 2021 – 2027.



Współpracujemy z ponad 100 pracodawcami



 doskonała lokalizacja: przy przystanku PKM Żukowo
 przyjazna atmosfera i komfortowe warunki w 

szkole
 oferta edukacyjna zgodna z potrzebami rynku pracy
 nowoczesne metody kształcenia
 współpracy z uczelniami wyższymi 
 Współpraca z pracodawcami
 bogata, systematycznie unowocześniana baza 

dydaktyczna - pracownie zawodowe, 
sale multimedialne, sale komputerowe

Dlaczego MY

 indywidualne podejście do każdego ucznia, 
zarówno zdolnego, jak i tego z trudnościami 
w nauce

 wieloletnia tradycja w kształceniu młodzieży, 
solidne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych 

 udział w projektach krajowych i zagranicznych

 różne formy aktywności dla uczniów: zajęcia 
sportowe, sztuki walki, zajęcia na strzelnicy, 
samorząd uczniowski, koło teatralne, wolontariat 
szkolny, PCK



Więcej zdjęć i informacji o szkole znajdziesz na stronie

www.zsziozukowo.pl

Czekamy właśnie na Ciebie

Dołącz do nas!

Zapraszamy!




