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NASZA OFERTA:
•technik spedytor (specjalność policyjna)
•technik spedytor
•technik eksploatacji portów i terminali (specjalność policyjna)
•technik eksploatacji portów i terminali 
•technik analityk (specjalność kryminalistyka)
•technik ekonomista
•technik hotelarstwa
•technik żywienia i usług gastronomicznych
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TECHNIK SPEDYTOR
Nowość: ze specjalnością policyjną
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osoba zawodowo zajmująca 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.

KIM JEST SPEDYTOR?
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Wybierając ten kierunek, nie tylko zdobędziesz wiedzę zawodową
z jego zakresu, ale uzyskasz również dodatkowe umiejętności:

STRZELNICA MIEJSKA
www.zsech.edu.pl



UDZIAŁ W ZAJĘCIACH NA KOMENDZIE POLICJI
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Odwiedzisz ciekawe miejsca:

8 Baza lotnictwa transportowego w Krakowie
www.zsech.edu.pl



logistycznych

spedycyjnych

transportowych

przedsiębiorstwach sprzedających towary różnych branż

hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe

Zawód spedytora da Ci możliwość pracy w firmach:
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Technik eksploatacji
portów i terminali
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Co to za kierunek?
Składający się z dwóch kwalifikacji, różniący się od innych zawodów tym, że obejmują one dwie
odrębne dziedziny wiedzy, KOŃCZĄCY SIĘ EGZAMINEM Z KWALIFIKACJI, DAJĄCY TYTUŁ TECHNIKA. 

Pierwsza kwalifikacja SPL.02. 
Obsługa podróżnych w portach i terminalach przygotowuje ucznia do pracy z pasażerem 

Druga kwalifikacja SPL.03. 
Obsługa ładunków w portach i terminalach to przede wszystkim umiejętności związane 

z obsługą towarów w całym procesie transportowym, począwszy od pakowania, załadunku,
dokumentacji, 

aż do samego transportu.
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SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
przygotowuje ucznia do pracy z pasażerem

• rozwija umiejętności kontaktów interpersonalnych opartych o wiedzę i przepisy związane z obsługą
pasażerów we wszystkich miejscach, gdzie możemy spotkać się z podróżnymi (lotniska, dworce kolejowe 
i autobusowe, porty morskie różnego rodzaju, ale również kurorty i miejsca wypoczynku).
• Uczy, w jaki sposób zachować się w czasie pracy z osobami będącymi w podróży oraz jak
rozwiązywać sytuacje kryzysowe związane z podróżą. Wiele miejsca poświęcone
jest na bezpieczeństwo osób podróżujących oraz na bezpieczeństwo środków
transportowych
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 rozwija umiejętności związane z obsługą towarów w całym procesie transportowym,

począwszy od pakowania, załadunku, dokumentacji aż do samego transportu

podczas procesu edukacji poznaje się dokumentację, jaka wiąże się z transportowaniem

ładunków wszystkich typów, przedstawiane są w szerokim zakresie procesy spedytorskie 

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

       i logistyczne oparte o wykorzystanie programów komputerowych.
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PRAKTYKI W ZAWODZIE
praktyki odbywają się w klasach III i IV i trwają każdorazowo 4 tygodnie (140 h każda)
uczniowie tego kierunku mają do wyboru szeroką gamę praktyk zawodowych, począwszy
od lotnisk i dworców kolejowych po firmy spedycyjne i logistyczne. Możliwość odbycia
praktyk w:
LS AIRPORT SERVICES  U NAJWIĘKSZEGO AGENTA HANDLINOWEGO W POLSCE



PRAKTYKI, WIZYTY STUDYJNE W FIRMACH BRANŻOWYCH I NASZE WYCIECZKI



TECHNIK ANALITYK
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z nową specjalnością:
KRYMINALISTYKA



obsługi sprzętu laboratoryjnego oraz przygotowywania odczynników
chemicznych i próbek do badań analitycznych (kwalifikacja CHM.03)

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE czyli czego cię nauczymy…
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wykonywania badań analitycznych
(kwalifikacja CHM.03)
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Zajęcia praktyczne odbywają się nie tylko w doskonale wyposażonej pracowni, również w terenie

www.zsech.edu.pl
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Co dalej?
Kierunki studiów

chemia
inżynieria biomedyczna
inżynieria chemiczna i procesowa
inżynieria środowiska
biotechnologia
browarnictwo
ochrona środowiska
technologia chemiczna
farmacja
analityka medyczna
technologia żywności
toksykologia
kryminalistyka
towaroznawstwo

przemysłowych
środowiskowych (ochrony środowiska)
pracujących dla potrzeb przemysłu
spożywczego i na rzecz rolnictwa
 klinicznych i naukowo-badawczych,
kryminalistycznych
toksykologicznych
pracujących dla potrzeb archeologii,
geologii, historii i innych

Uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą Ci
znaleźć pracę w laboratoriach:

Miejsca pracy



Nowa specjalność: KRYMINALISTYKA
•poznasz techniki ujawniania i  zabezpieczania śladów
kryminalistycznych 
•nauczysz się podstawowych technik stosowanych w policji
przy zabezpieczeniu miejsca przestępstwa
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TECHNIK    EKONOMISTA

www.zsech.edu.pl
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Czym zajmuje się technik ekonomista?
prowadzi i planuje działalność gospodarczą

opracowuje i wykonuje analizy oraz sporządza sprawozdania z działalności

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

prowadzi rozliczenia podatkowe, sprawy kadrowo - płacowe, rachunkowość w firmie

obsługuje programy finansowo - księgowe

zarządza przedsiębiorstwem.



EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce
organizacyjnej – egzamin koniec klasy II lub III.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki
finansowej jednostek  - egzamin po I semestrze klasy IV lub V
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Egzamin zawodowy
W trakcie nauki zdobywamy dwie kwalifikacje:

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji absolwent uzyskuje
dyplom honorowany w krajach Unii Europejskiej.
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Po ukończeniu kierunku technik ekonomista
uzyskasz:

doświadczenia zawodowe zdobyte podczas praktyk
możliwość posługiwania się co najmniej dwoma językami obcymi: angielskim ,
niemieckim w kontaktach z kontrahentami
umiejętność redagowania korespondencji handlowej w języku polskim i obcym
umiejętność wypełniania  dokumentów  w działalności finansowo-księgowej,
magazynowej i sprzedażowej, płacowo-kadrowej, podatkowych
umiejętności obsługi specjalistycznych programów komputerowych stosowanych
w finansach i księgowości



Dlaczego warto wybrać zawód technik ekonomista?
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Nauka dostosowana jest do poziomu uczniów – dla chętnych się tworzone są koła zainteresowań

poszerzające zakres wiedzy, natomiast dla uczniów słabszych powstają zajęcia wyrównawcze, dzięki czemu

uczniowie nie muszą korzystać z korepetycji

Inne zawody pojawiają się i znikają. Technik ekonomista to wciąż kierunek, na który istnieje zapotrzebowanie

na rynku pracy. Jako technik ekonomista masz liczne możliwości zatrudnienia w Polsce i za granicą

(certyfikat EUROPASS). Absolwenci tego kierunku poszukiwani są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa

wiedza  z zakresu ekonomii, finansów,  zarządzania,  sprzedaży, logistyki , prowadzenia działalności

gospodarczej i marketingu.

Dzięki wiedzy zdobytej w technikum łatwiej jest studiować na uczelniach ekonomicznych, a studenci uzyskują

wyższe wyniki w nauce i otrzymują stypendia naukowe.



Technik
hotelarstwa
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hotele
biura podróży
sanatoria
pensjonaty
firmy cateringowe
ośrodki wczasowo-wypoczynkowe
umożliwi prowadzenie własnej firmy turystyczno-hotelarskiej
duża liczba lekcji języków obcych przygotuje Cię do pracy za granicą!

MIEJSCA PRACY
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NAUKA W SZKOLE
Niezbędną wiedzę i umiejętności zdobędziesz podczas zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych

w szkolnych pracowniach, a także podczas wycieczek zawodoznawczych do hoteli.



•Rezerwacja usług hotelarskich
•Obsługa gości  w recepcji
•Organizacja usług dodatkowych
•Utrzymywanie porządku i czystości 
•Obsługa konsumenta
•Przygotowywanie i podawanie śniadań
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UMIEJĘTNOŚCI



PRAKTYKA ZAWODOWA
W trakcie 5-letniego cyklu nauczania będziesz dwukrotnie odbywał praktykę zawodową

w klasie III i IV w wymiarze  4 tygodnie każda.
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TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

www.zsech.edu.pl
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Czego będziesz się uczył?
W RAMACH KWALIFIKACJI HGT.02.

Przygotowywanie i wydawanie dań.
W RAMACH KWALIFIKACJI HGT.12. Organizacja

żywienia i usług gastronomicznych
oceny jakości surowca
przechowywania żywności
przygotowania produktów i stanowiska
pracy
obsługi sprzętu gastronomicznego
przygotowania dań zimnych, gorących

Wydawania dań.
i podstawowych deserów.

oceniania jakości żywności
planowania żywienia z uwzględnieniem
alternatywnego sposobu żywienia
organizowania żywienia w produkcji
gastronomicznej
wykonywania usług gastronomicznych
ekspedycji potraw i napojów



www.zsech.edu.pl

restauracjach, restauracjach hotelowych
ośrodkach wczasowych, gospodach
regionalnych
kawiarniach, bistro
nowoczesnych stołówkach pracowniczych
stołówkach szkolnych, przedszkolach,
żłobkach
firmach cateringowych
przedsiębiorstwach wytwarzających
półprodukty

Absolwent może zostać zatrudniony w:

i produkty kulinarne.

Perspektywy absolwenta



GOTOWANIE TO NASZ KONIK! STACJONARNIE I ONLINE

JAK WIDZICIE W DOMU TEŻ
ŚWIETNIE SOBIE RADZIMY. OBEJRZYJ

RELACJĘ Z NAUCZANIA ZDALNEGO
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SPODOBAŁO SIĘ? WIĘCEJ
ZNAJDZIESZ NA SZKOLNYM BLOGU
https://gastro-team.blogspot.com/

https://gastro-team.blogspot.com/2021/01/PODSUMOWANIE-
SEMESTRU-ON-LINE.HTML
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GOTUJEMY... ALE NIE TYLKO!

SPECJALIZACJA DIETETYKA I FITNESS
OBSŁUGA KLIENTA (BARMAN)
UMIEJĘTNOŚĆ PRZYGOTOWANIA DOSKONAŁEJ KAWY
(BARISTA)
UMIEJĘTNOŚĆ RZEŹBIENIA W OWOCACH

ELEMENTY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

WYBIERAJĄC TEN KIERUNEK, NIE TYLKO ZDOBĘDZIESZ
WIEDZĘ ZAWODOWĄ Z JEGO ZAKRESU, ALE UZYSKASZ
RÓWNIEŻ DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI PRZYDATNE PRZY
PODEJMOWANIU PRACY:

I WARZYWACH (CARVING)



NASZE UMIEJĘTNOŚCI POTWIERDZAJĄ UDZIAŁY
W LICZNYCH KONKURSACH:

OGÓLNOPOLSKICH WOJEWÓDZKICH SZKOLNYCH
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Wybierz naszą szkołę - czekamy na Ciebie!
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ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-CHEMICZNYCH 
W TRZEBINI

ul. Głogowa 12
32-540 Trzebinia
Tel: 32 61 21 185

 


