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Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Złotowie

II Liceum Ogólnokształcące
technikum nr 2

Wyróżnia nas przyjazna atmosfera, otwartość
na uczniowskie inicjatywy i profesjonalna kadra!
Gwarantujemy solidną wiedzę oraz szansę rozwoju zainteresowań
i umiejętności w ramach: klubu entuzjastów nauki, redakcji internetowej Posted
i realizowanych projektów.
Współpracujemy z uczelniami: uam w poznaniu, politechniką poznańską,
pwsz w pile, wyższą szkołą gospodarki w bydgoszczy, a także Ipn oraz
instytucjami lokalnymi.
Działamy w ramach wolontariatu: Drużyna Szpiku Złotów, Szlachetna Paczka,
szkolne koło tpd, szkolne koło carItas.
Edukujemy w zakresie profilaktyki chorób
nowotworowych propagując ideę honorowego
krwiodawstwa i przeszczepu szpiku oraz realizując
program Samobadanie to Zapobieganie.
Osiągamy sukcesy sportowe. zajmujemy czołowe
miejsca w powiecie i rejonie w wielu dyscyplinach,
m.in. w piłce nożnej, tenisie, koszykówce,
siatkówce, unihokeju i szachach.

www.posted.ekonom.zlotow.net

Pomożemy ci osiągnąć sukces!
Osiągamy liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu krajowym,
regionalnym, wojewódzkim i okręgowym.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olimpiada Historyczna – finalista etapu okręgowego,
Olimpiada Przedsiębiorczości – finaliści etapu okręgowego,
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – finaliści etapu okręgowego,
Olimpiada Teologii Katolickiej – finalista etapu centralnego,
Olimpiada Ekologiczna – finaliści etapu regionalnego,
Wielkopolska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej – finalista etapu
wojewódzkiego,
Turniej Talentów – Akademia Księgowego – I miejsce w 2015 r. i 2018 r.,
laureaci w 2014 r., 2015 r. i 2018 r.,
Konkurs Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce – finaliści etapu krajowego,
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – finalista etapu krajowego,
Regionalny Konkurs Matematyczny – I miejsce w 2018 r. (kategoria technika),
Konkurs Głośnego Czytania Prozy Anglojęzycznej – laureaci etapu
regionalnego,
Wojewódzki Konkurs Literacki – laureat konkursu,
Konkurs Wiedzy o Prawie – finaliści etapu wojewódzkiego,
Powiatowy Konkurs Historyczny – I miejsca w latach 2017r., 2018r.,
liczne sukcesy uczniów w konkursach językowych, plastycznych, muzycznych,
tanecznych, fotograficznych.

II Liceum Ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcące

absolwenci szkoły podstawowej (4 letni okres nauki)

absolwenci gimnazjum (3 letni okres nauki)

kierunek

przyrodniczo-ekologiczny

przedmioty nauczane
na poziomie rozszerzonym

biologia, geografia, język angielski

Przedmiot dodatkowy

medialny

kierunek

przyrodniczo-ekologiczny

język polski, WOD, język angielski

przedmioty nauczane
na poziomie rozszerzonym

biologia, geografia, język angielski

język polski, WOS, język angielski

ekologia

edukacja medialna

Przedmiot dodatkowy

ekologia

edukacja medialna

Języki obce

język angielski, język niemiecki

język angielski, język niemiecki

Języki obce

język angielski, język niemiecki

język angielski, język niemiecki

przedmioty punktowane

język polski, matematyka, biologia, geografia

język polski, matematyka, geografia, WOS

przedmioty punktowane

język polski, matematyka, biologia, geografia

język polski, matematyka, geografia, WOS

co po liceum?

medycyna, farmacja, ochrona środowiska,
biologia, rehabilitacja, turystyka i rekreacja,
biotechnologia, leśnictwo, kosmetologia,
ratownictwo medyczne

filologia polska, dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, socjologia, psychologia, politologia,
stosunki międzynarodowe, integracja europejska

co po liceum?

medycyna, farmacja, ochrona środowiska,
biologia, rehabilitacja, turystyka i rekreacja,
biotechnologia, leśnictwo, kosmetologia,
ratownictwo medyczne

filologia polska, dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, socjologia, psychologia, politologia,
stosunki międzynarodowe, integracja europejska

Osiągamy wysokie wyniki egzaminów maturalnych.
W latach 2008 – 2018 zdawalność wynosiła od 96% do 100%.

medialny

Technikum nr 2

Oraz absolwenci Gimnazjum (4 letni okres nauki)

Zawód/Kierunek

technik ekonomista

Kwalifikacje

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce
organizacyjnej.
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowopłacowych i gospodarki finansowej jednostek
organizacyjnych.

przedmioty nauczane
na poziomie rozszerzonym

technik rachunkowości

absolwenci szkoły podstawowej (5 letni okres nauki)
Oraz absolwenci Gimnazjum (4 letni okres nauki)

no
wo
ść

absolwenci szkoły podstawowej (5 letni okres nauki)

no
wo
ść

Technikum nr 2

Zawód/Kierunek

technik informatyk

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowopłacowych i gospodarki finansowej jednostek
organizacyjnych.
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

Kwalifikacje

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń peryferyjnych
i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami
i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami
i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
INF.04. Projektowanie, programowanie
i testowanie aplikacji.

WOS, geografia, przedmiot dodatkowy:
edukacja prawna

WOS, geografia

przedmioty nauczane
na poziomie rozszerzonym

matematyka, informatyka

matematyka, informatyka

Języki obce

język angielski, język niemiecki

język angielski, język niemiecki

Języki obce

język angielski, język niemiecki

język angielski, język niemiecki

przedmioty punktowane

język polski, matematyka, geografia,
język obcy

język polski, matematyka, geografia,
język obcy

przedmioty punktowane

język polski, matematyka, informatyka,
język obcy

język polski, matematyka, informatyka,
język obcy

co po Technikum?

pracownik administracji publicznej, banku,
instytucji państwowej, urzędu skarbowego,
różnorodnych przedsiębiorstw,
zakładów budżetowych

pracownik administracji publicznej,
biur rachunkowych/podatkowych,
różnorodnych przedsiębiorstw i instytucji,
własna działalność gospodarcza

co po Technikum?

instalator i administrator systemów
operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych,
projektant i programista baz danych,
instalator i serwisant sprzętu komputerowego

instalator i administrator baz danych,
projektant i programista baz danych
oraz aplikacji internetowych

Jesteśmy laureatem Konkursu Placówka Oświatowa Roku 2015 w kategorii technikum.

technik programista

Zawód/Kierunek

absolwenci szkoły podstawowej (5 letni okres nauki)

Technikum nr 2

Oraz absolwenci Gimnazjum (4 letni okres nauki)

no
wo
ść

Technikum nr 2

technik fotografii i multimediów

technik reklamy

technik handlowiec

absolwenci szkoły podstawowej (5 letni okres nauki)
Oraz absolwenci Gimnazjum (4 letni okres nauki)

technik grafiki
i poligrafii cyfrowej

technik organizacji turystyki

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

PGF.04. Przygotowanie
oraz wykonywanie prac graficznych
i publikacji cyfrowych.
PGF.05. Drukowanie cyfrowe
i obróbka druków.

HGT.07. Przygotowanie imprez
i usług turystycznych.
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie
imprez i usług turystycznych.

geografia, język angielski

geografia, język angielski

matematyka, język angielski

geografia, język angielski

język angielski, język niemiecki

język angielski, język niemiecki

język angielski, język niemiecki

język angielski, język niemiecki

język angielski, język niemiecki

przedmioty punktowane

język polski, matematyka, informatyka,
język obcy

język polski, matematyka, informatyka,
język obcy

język polski, matematyka, geografia,
język obcy

język polski, matematyka,
informatyka, język obcy

język polski, matematyka, geografia,
język obcy

co po Technikum?

specjalista ds. reklamy i marketingu,
pracownik agencji reklamowej,
studia fotograficznego,
projektant środków reklamowych

specjalista ds. reklamy i marketingu,
pracownik agencji reklamowej,
projektant środków reklamowych,
pracownik drukarni

specjalista ds. marketingu, akwizycji,
reklamy, personel zarządzający
placówkami detalicznymi,
właściciel działalności gospodarczej

pracownik drukarni cyfrowych i offsetowych,
pracownik agencji reklamowych,
fotograficznych, studiów grafiki, specjalista
w zakresie mediów i public relations

pracownik biura obsługi turystycznej,
ośrodka informacji turystycznej, pracownik
obsługi lotniska, pracownik branży
hotelarskiej

Kwalifikacje

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.
AUD.05. Realizacja projektów graficznych
i multimedialnych.

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego.
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

przedmioty nauczane
na poziomie rozszerzonym

geografia, język angielski

Języki obce

Uzyskaliśmy tytuł Złotej Szkoły 2015 i Srebrnej Szkoły w 2016 i 2019
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika Perspektywy w kategorii technikum.

Osiągamy wysokie lokaty w rankingach szkół

Realizujemy projekty:

Technikum nr 2:

Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – współpraca z Politechniką Poznańską
i Urzędem Marszałkowskim, płatne staże, zajęcia w specjalistycznych laboratoriach.

• W 2016 r. 11 miejsce w Wielkopolsce, 139 w kraju.
• W 2018 r. 109 miejsce w kraju w rankingu maturalnym.
• W 2019 r. 10 miejsce w Wielkopolsce i 165 w kraju.
Kształcimy modułowo w zawodach technik
informatyk i technik organizacji reklamy.

Euro-start Zawodowy w ramach programu
ERASMUS+ – zagraniczne praktyki zawodowe
w Irlandii i Hiszpanii.

Posiadamy własne ośrodki egzaminacyjne.
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Umożliwiamy zdobycie dodatkowych
umiejętności informatycznych, potwierdzonych
dyplomem.
Współpracujmy:
• z pracodawcami poprzez organizację praktyk zawodowych i płatnych staży
dla uczniów, zajęcia w specjalistycznych laboratoriach.
• z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w ramach zajęć pozalekcyjnych
(zajęcia: teatralne, taneczne, medialne, sportowe).

www.zsezlotow.edu.pl

@zsezlotow

;)
Koniecznie polub

W ofercie także Szkoła Policealna dla Dorosłych:
• technik administracji (2 lata) • technik informatyk (2 lata) • technik BHP (1,5 roku).

kontakt:

J
U
N
A
K
S
E
Z

zespół szkół ekonomicznych im. jana pawła II w złotowie
plac wolności 1/2, 77-400 złotów
tel./fax 67 265 00 60
e-mail: sekretariat@zsezlotow.edu.pl
www.zsezlotow.edu.pl
www.facebook.com/zsezlotow

