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WITAJ 

GIMNAZJALISTO! 
 

Dlaczego „ekonomik” to dobry wybór?  

Bo jesteśmy szkołą: 

 

bezpieczną 

 ponad 95% uczniów klas pierwszych 

w corocznych ankietach uznaje „ekonomik” 

za miejsce, gdzie czują się bezpiecznie. 

Chwalą również sympatyczną atmosferę, 

która u nas panuje. 

 

modernizującą się  

 w ostatnich latach zbudowaliśmy nowoczesną halę sportową, wyposażyliśmy pracownię 

hotelarską, chemiczną, językową, ochrony środowiska, dwie pracownie gastronomiczne. 

Pozyskaliśmy sprzęt do pracowni komputerowych oraz sal przeznaczonych do nauki zawodu. 

 

pomocną 

 tu zawsze możesz liczyć na życzliwość i wsparcie ze strony kompetentnych nauczycieli, 

Pedagoga Szkolnego i Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia. Pomagamy przygotować się do matury 

i egzaminu zawodowego na dodatkowych zajęciach. 

 

stwarzającą możliwości 

 nasze technikum pozwala jednocześnie zdobyć zawód i zdać maturę, daje możliwość podjęcia 

studiów na wybranych kierunkach oraz szybko uzyskać dodatkowe kwalifikacje, a praktyki 

w klasach drugich i trzecich (w tym praktyki w Niemczech, Włoszech, Albanii i Bułgarii) 

umożliwiają zetknięcie się z wymaganiami danego zawodu. 
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aktywną 

 każdego roku organizujemy 

szereg różnorodnych imprez: 

począwszy od Chrztu Klas 

Pierwszych, poprzez Mikołajki, 

Dzień Drzewa, Dzień Ziemi, 

Konkursu Prawa Szkolnego, 

wyborów Prezydenta Szkoły, 

Przeglądu Małych Form Teatralnych 

w Języku Angielskim, Szlachetnej 

Paczki, Turnieju Humanistyczno-

Przyrodniczego „Omnibus“, Turnieju 

Charytatywnego „Gramy z sercem”, zbiórki darów dla schroniska, akcji „Młodzi Głosują“, aż po 

pożegnanie maturzystów i Ekonomery; 

 

 

uczestniczymy w wielu konkursach i turniejach (m.in. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, 

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach, Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, 

Konkurs Zarządzanie Finansami 

Osobistymi, Konkurs „Mam zawód. 

Mam fantazję“, zawody z pierwszej 

pomocy, konkurs „Żyj finansowo“, 

powiatowe rajdy na orientację, 

Festiwal Kultury Młodzieży 

Szkolnej, Ogólnopolski Konkurs 

Statystyczny, Ogólnopolski Konkurs 

Chemiczny, Powiatowy Konkurs 

Piosenki Patriotycznej i 

Żołnierskiej; 
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organizujemy wycieczki 

zawodowe, m.in. do Portu 

Lotniczego Balice, oddziału 

Narodowego Banku Polskiego 

w Krakowie, wiodących hoteli 

w Krakowie i okolicach (Wisła, 

Zakopane), oczyszczalni ścieków, 

gospodarstw agroturystycznych; 

 

stwarzamy możliwości udziału 

w rozmaitych zawodach sportowych 

oraz zajęciach tanecznych. 
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skuteczną 

przy całej, wszechstronnej aktywności i wszystkich możliwościach rozwoju, które 

oferujemy naszym uczniom, nie zapominamy o najważniejszym zadaniu: dobrze  

i skutecznie uczyć. Efekty naszej pracy widać w wynikach matury i egzaminów zawodowych. 
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OFEROWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA 

 

 

TECHNIKUM  

technik eksploatacji portów i terminali 

technik spedytor 

technik żywienia i usług gastronomicznych 

technik technologii żywności 

technik ekonomista 

technik handlowiec 

technik analityk 

technik technologii chemicznej 

technik hotelarstwa 

technik obsługi turystycznej 

technik ochrony środowiska 

technik architektury krajobrazu 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

sprzedawca, piekarz, wędliniarz, cukiernik, tapicer 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

klasa z rozszerzeniem językowym 
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TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW  
I TERMINALI 

 

Trudno nie zauważyć możliwości, jakie stwarza położenie naszego powiatu  

– dokładnie pośrodku dwóch wielkich miast – Krakowa i Katowic, stanowiących centra 

podróżnicze i przeładunkowe (lotniska, dworce kolejowe, firmy 

transportowe, logistyczne i spedycyjne). Co więcej, branża 

transportowo-logistyczna w naszym kraju rozwija się, powstają 

nowe terminale, firmy logistyczno-magazynowe i porty.  

Ten zawód da Ci możliwość pracy w terminalach 

przeładunkowych (zapewniających przeładunek z jednego środka 

transportu na drugi, np. z samolotu do pociągu towarowego) 

i pasażerskich, przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych 

i transportowych, portach lotniczych, morskich i rzecznych. 

I pamiętaj: zawód ten przygotowuje do pracy na całym świecie (w 

tym celu będziesz miał zajęcia „zawodowe” z dwóch języków 

obcych, angielskiego oraz niemieckiego, francuskiego lub 

hiszpańskiego)! 
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NOWOŚĆ!!! 

TECHNIK SPEDYTOR 
 

Spedytor - jest to osoba, która zawodowo zajmuje się przemieszczaniem towarów oraz 

czynnościami z tym związanymi (przeładunek, przewóz, składowanie, pakowanie, ubezpieczenie, 

dystrybucja itp.).  W przypadku eksportu 

oraz importu towarów, spedytor 

odpowiedzialny jest za wypełnianie 

druków celnych oraz organizację odpraw 

celnych. W swojej pracy doradza 

w sprawach wyboru środka transportu 

i drogi przewozu oraz przygotowania 

ładunku do przewozu. 

Transport i spedycja należą do 

rozwijającej się gałęzi gospodarki w 

naszym kraju. Technicy spedytorzy są grupą poszukiwanych pracowników. Spedytorzy mogą być 

zatrudnieni w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach 

obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach sprzedających 

wyprodukowane towary, jak również  w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.  
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TECHNIK ŻYWIENIA  
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

 

Rynek usług gastronomicznych stale się rozwija, ponieważ w Polsce w dalszym ciągu ilość 

restauracji, hotelów czy kawiarni jest dużo niższa niż w społeczeństwach zachodnich. Co więcej, 

coraz chętniej spożywamy gotowe dania, a organizację 

przyjęć oddajemy w ręce fachowców. Dlatego miejsc pracy 

dla technika żywienia i usług gastronomicznych nie 

zabraknie. 

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci podjąć pracę 

w restauracjach i stołówkach, kafeteriach, kawiarniach 

i barach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, 

firmach cateringowych, jak również rozpocząć własną 

działalność w branży gastronomicznej. 

UWAGA! Od tego roku ekonomik dysponuje dwiema 

profesjonalnie przygotowanymi pracowniami 

gastronomicznymi! 
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NOWOŚĆ!!! 

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 
 

To kierunek pozwalający zdobyć 

wykształcenie z zakresu oceny jakości 

produktów spożywczych, ich przechowywania 

i przetwarzania. Technik tehnologii żywności 

zajmuje się opracowywaniem nowych 

produktów żywnościowych i technologii. 

Organizuje i nadzoruje proces produkcji 

produktów żywnościowych. 

Uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą Ci 

podjąć pracę w placówkach zajmujących się 

żywieniem, firmach  prowadzących badania i ocenę żywności, przedsiębiorstwach  prowadzących 

handel artykułami spożywczymi oraz fimach zajmujących się przechowywaniem i dystrybucją 

żywności. 
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TECHNIK EKONOMISTA 
 

Jeśli wybierzesz ten zawód, nauczymy Cię jak: 

planować i prowadzić działalność gospodarczą, obliczać podatki, prowadzić sprawy kadrowo-

płacowe, prowadzić rachunkowość, wykonywać analizy i sporządzać sprawozdania z działalności 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci podjąć pracę w: 

przedsiębiorstwach prowadzących działalność 

produkcyjną, handlową i usługową w zakresie prac 

ekonomiczno-biurowych, instytucjach finansowych, 

jednostkach budżetowych (m. in. w urzędach gminnych czy 

powiatowych, urzędach statystycznych). 

Uzyskana wiedza ułatwi Ci studiowanie kierunków 

ekonomicznych na wyższych uczelniach, tworząc solidny 

fundament dla dalszego kształcenia (m. in. Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny  

w Katowicach). 
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TECHNIK HANDLOWIEC 
 

 

Profesjonalny i skuteczny handlowiec?  

To urodzony negocjator. 

To doświadczony doradca.  

To dynamiczny i kreatywny pracownik. 

To pozytywnie nastwiony do świata i ludzi człowiek. 

 

Jeśli wybierzesz ten zawód, nauczymy Cię m.in.: 

 organizowania dostaw i sprzedaży towarów, 

 profesjonalnej obsługi klienta,  

 prowadzenia działań reklamowych i marketingowych,  

 organizowania i prowadzenia działalności handlowej,  

 zarządzania działalnością handlową firmy. 

 

 

 

Uzyskana wiedza i umiejętności 

pozwolą Ci podjąć pracę w firmach 

handlowych (od małych sklepów do 

hipermarketów), działach handlowych 

firm produkcyjnych i usługowych, 

przedstawicielstwach handlowych 

firm, a także rozpocząć własną 

działalność gospodarczą. 
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TECHNIK ANALITYK 

 
 

Wybierając ten zawód w naszej szkole, zyskujesz możliwość uczenia się w najlepiej 

wyposażonym laboratorium chemicznym w okolicy. Będziesz uczestniczył  

w wycieczkach zawodowych m. in. do: Zakładów 

Chemicznych w Alwerni, Kopalni „Janina”  

w Libiążu, Elektrowni „Siersza”, oczyszczalni 

ścieków w Chrzanowie, Rafinerii Ropy Naftowej  

w Trzebini, Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, 

Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. 

 

Dajemy Ci gwarancję wysokich wyników na 

maturze z chemii oraz na egzaminie zawodowym. 

 

Uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą Ci znaleźć pracę w laboratoriach: przemysłowych, 

ochrony środowiska, klinicznych i naukowo-badawczych, toksykologicznych, pracujących dla 

potrzeb przemysłu spożywczego i na rzecz rolnictwa, kryminalistycznych, laboratoriach 

pracujących dla potrzeb archeologii, geologii, historii i in. 

 

Zdobyta wiedza ułatwi Ci studia na 

nowoczesnych i poszukiwanych na 

rynku pracy kierunkach: chemia, 

inżynieria biomedyczna, inżynieria 

chemiczna i procesowa, inżynieria 

środowiska, biotechnologia, ochrona 

środowiska, technologia chemiczna, 

farmacja, analityka medyczna. 
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NOWOŚĆ!!! 

TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ 

 

 
Branża chemiczna jest jedną z najważniejszych 

i najbardziej innowacyjnych gałęzi przemysłu  

w Polsce. Dynamicznemu rozwojowi przemysłu 

chemicznego sprzyja szybki postęp nie tylko 

w technice, ale i w technologii wytwarzania 

półproduktów i produktów. To wszystko daje wielkie 

szanse na znalezienie zatrudnienia średniemu 

personelowi branży chemicznej. 

Technik technologii chemicznej nadzoruje przebieg 

procesów w przemyśle chemicznym; przeprowadza 

próby laboratoryjne i technologiczne nowych 

wyrobów; modernizuje dotychczasową produkcję; 

uczestniczy w prowadzeniu prac badawczo-

wdrożeniowych, dotyczących opracowywania nowych i modernizacji istniejących technologii 

produkcji. 

 

 

Zdobyta u nas wiedza i umiejętności pozwolą Ci podjąć 

pracę w następujących działach przemysłu 

chemicznego: petrochemicznym, sodowym, kwasu 

siarkowego, nawozów sztucznych, tworzyw i  włókien 

sztucznych, farmaceutycznym, kosmetycznym, 

gumowym i przetwórstwa tworzyw sztucznych, farb 

i lakierów. 
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TECHNIK HOTELARSTWA 

 

Hotelarstwo to dziedzina zdecydowanie 

dobrze rokująca. Wciąż powstają nowe 

hotele, firmy cateringowe, ośrodki 

wypoczynkowe, sanatoria. Doskonale 

rozwijają się małe firmy rodzinne – 

pensjonaty, motele czy zajazdy. Praca w 

tej branży daje ogromne możliwości 

rozwoju i spełnienia zawodowego. 

U nas nauczysz się: 

 jak prowadzić działalność 

promocyjną i sprzedaż usług hotelarskich, 

 jakie prace wiążą się z obsługą gości w recepcji, 

 jak należy przygotować hotel do przyjęcia gości, 

 jak wygląda przygotowanie i podanie posiłków. 

Co więcej, dzięki dużej liczbie godzin języka angielskiego zawodowego nauczysz się perfekcyjnie 

obsługiwać gości w języku obcym! A wszystko to z dodatkiem wielu wycieczek zawodowych do 

rozmaitych hoteli, pensjonatów i ośrodków wczasowych. 
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TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 

 

 

Turystyka w Polsce, zwłaszcza po wejściu do Unii Europejskiej, to dziedzina dynamicznie się 

rozwijająca. Stale wzrasta liczba Polaków, którzy pragną podróżować i zwiedzać. Jednocześnie 

przybywa cudzoziemców chcących poznawać piękne polskie krajobrazy i ważne historycznie 

miejsca. Jeżeli lubisz podróżować, nawiązywanie 

kontaktów międzyludzkich nie sprawia Ci 

problemów i z turystyką chcesz związać swoje życie 

zawodowe, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. 

Ucząc się u nas, weźmiesz udział w wielu 

wycieczkach zawodowych (m. in. Kraków, Wisła, 

Bochnia), targach turystycznych, spotkasz się z 

pracującymi w tym zawodzie przewodnikami 

i pilotami wycieczek, a także będziesz mógł 

przystąpić do Szkolnego Koła Krajoznawczego 

Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. 

 

 

Zdobyta wiedza i 

umiejętności pozwolą Ci 

znaleźć zatrudnienie w 

biurach podróży i biurach 

obsługi hoteli, w informacji 

turystycznej, jak również 

podjąć pracę w charakterze 

pilota wycieczek i 

przewodnika turystycznego. 
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TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

 

To kierunek dla osoby, która zastanawia się: 

 co zrobić, aby powietrze było czystsze 

i wolne od spalin? 

 czy jesteśmy w stanie ograniczyć góry 

śmieci, które straszą na wysypiskach? 

 jak ocalić nasze piękne jeziora i rzeki od 

ekologicznej śmierci? 

 dlaczego globalne ocieplenie jest takim 

zagrożeniem i co jesteśmy w stanie 

zrobić, aby mu przeciwdziałać? 

 

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci uzyskać pracę w ośrodkach badań i kontroli środowiska, 

terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska, stacjach 

sanitarno – epidemiologicznych, działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, 

miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody 

i oczyszczalniach ścieków, zakładach unieszkodliwiania odpadów. 

 

I pamiętaj!  

W Unii Europejskiej sprawy 

ochrony środowiska są 

traktowane coraz poważniej.  

W związku z tym pracy dla 

specjalistów z tej dziedziny nie 

zabraknie! 
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TECHNIK ARCHITEKTURY 
KRAJOBRAZU 

 

Coraz ważniejsze staje się dla nas nasze otoczenie – zwracamy uwagę na wygląd naszych ogrodów 

i działek, ale również pragniemy, aby tereny zielone należące do miasta były przyjazne  

i zachęcały do spędzania na nich wolnego czasu. Jednocześnie firmy i przedsiębiorstwa zaczynają 

być zainteresowane tym, jak wygląda ich otoczenie – w końcu jest ono dla klientów pierwszą 

wizytówką ich działalności. Jeśli pragniesz projektować i tworzyć ogrody czy ogólnodostępne 

tereny zielone, zajmować się ich pielęgnacją – ten zawód jest dla Ciebie. 

 

Uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą Ci podjąć pracę w: przedsiębiorstwach opracowujących 

projekty zagospodarowania krajobrazu, firmach zajmujących się zakładaniem i pielęgnacją 

obiektów architektury krajobrazu, jednostkach administracji samorządowej (m.in. w wydziałach: 

geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni), placówkach służb 

ochrony zabytków i ochrony przyrody, szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych. 
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NOWOŚĆ!!! 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

 

Wiesz, że w Polsce zaczyna brakować osób z wykształceniem  

zawodowym? 

Zdajesz sobie sprawę, że osobom z odpowiednim  

wykształceniem zawodowym niejednokrotnie łatwiej  

znaleźć dobrą pracę niż tym, którzy skończyli studia? 

Pamiętasz, że ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej  

wcale nie odbiera Ci możliwości dalszego kształcenia? 

 

Zapraszamy do nas!  

Oferujemy trzyletnią naukę w z 

zawsze poszukiwanych zawodach: 

 

sprzedawca 

piekarz 

wędliniarz 

cukiernik 

tapicer 

 

 

 

Gwarantujemy kompetentną i świetnie przygotowaną 

kadrę oraz dwie w pełni wyposażone pracownie 

gastronomiczne! 
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NOWOŚĆ!!! 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 

Chcesz zdobyć wykształcenie średnie i wybierasz się na studia? Chcesz mieć pewność spotkania  

z kompetentnymi i pełnymi pasji nauczycielami, którzy wiedzą, jak uczyć skutecznie? 

Zapraszamy do nas! Masz szansę zdobyć wykształcenie ogólne połączone z dodatkowymi 

zajęciami, rozwijającymi Twoje pasje i zainteresowania, a także ułatwiającymi późniejsze studia. 

Oferujemy: 

 

KLASA Z ROZSZERZENIEM JĘZYKOWYM 
 

To u nas, poza realizacją pełnego kursu ogólnokształcącego, otrzymasz możliwość rozwijania 

swoich umiejętności w zakresie języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego 

lub rosyjskiego. W ciągu trzech lat otrzymujesz kilkaset dodatkowych, zupełnie bezpłatnych zajęć, 

pozwalających wznieść swoje kompetencje językowe na poziom perfect! 

Gwarantujemy:  

 rewelacyjną kadrę nauczającą, 

 świetnie wyposażoną pracownię językową, 

 przyjazną atmosferę  

w szkole i na zajęciach. 
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Nie można nie wspomnieć na koniec o możliwościach, jakie daje nasza hala sportowa – 

pozwalająca rozwijać swoje umiejętności 

na lekcjach wychowania fizycznego 

oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. To 

na niej odbywają się rokrocznie: 

klasowy turniej piłki nożnej, siatkarskie 

miksty, mecz nauczyciele kontra 

uczniowie (i wiele, wiele innych...) 
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         Zapraszamy! 

 
 
 
 
 

Dołącz do nas! 
Nie będziesz żałował! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

22 ZSE-Ch 

2016 

 
Zapraszamy do odwiedzenia „ekonomika“ 
 

DZIEŃ OTWARTY  

ZSE-CH 

11 marca 2016 
 

- poznaj naszą ofertę 

- poczuj unikalną atmosferę                             

tej szkoły 

- spotkaj nauczycieli i uczniów 

 
 
 
 

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź nas na facebooku! 


