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Drzwi otwarte

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, Politechnika Poznańska,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Państwowa Uczenia Stanisława
Staszica w Pile) IPN i 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.zsezlotow.edu.pl

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

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
absolwenci szkoły podstawowej (4 letni okres nauki)
kierunek

przyrodniczo-ekologiczny

medialny

przedmioty nauczane
na poziomie rozszerzonym

biologia, geografia, język angielski

język polski, WOD, język angielski

Przedmiot dodatkowy

ekologia

edukacja medialna

Języki obce

język angielski, język niemiecki

język angielski, język niemiecki

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

Osiągamy wysokie wyniki egzaminów maturalnych.
W latach 2010 – 2019 zdawalność wynosiła od 96% do 100%.

Dlaczego warto nas wybrać?
• Wykwalifikowani nauczyciele - otwarci na ucznia.
• Pracownie zawodowe wyposażone w odpowiedni sprzęt: fotograficzna,
informatyczna, ekonomiczna, handlowa, reklamowa.
• Najnowsze, profesjonalne oprogramowanie
(Adobe Creative Cloud m. in.: Adobe Photoshop, Adobe Premiere,
Adobe Illustrator, pakiet Insert).
• Możliwość realizacji swoich pomysłów w ramach
Samorządu Uczniowskiego.
• Biblioteka wyposażona w najnowsze bestsellery.
• Dogodna lokalizacja – centrum miasta.

Uzyskaliśmy tytuł Złotej Szkoły 2015 i Srebrnej Szkoły w 2016, 2019 i 2020
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika Perspektywy w kategorii technikum.

absolwenci szkoły podstawowej (5 letni okres nauki)

no
wo
ść

Technikum nr 2
Zawód/Kierunek

technik ekonomista

technik rachunkowości

Kwalifikacje

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

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

przedmioty nauczane
na poziomie rozszerzonym

geografia

geografia

Języki obce

język angielski, język niemiecki

język angielski, język niemiecki

przedmioty punktowane

język polski, matematyka, geografia,
język obcy

język polski, matematyka, geografia,
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

Zdobyliśmy tytuł Najlepszej Szkoły Dekady 2008-2018 w okręgowym Turnieju Talntów
„Akademia Księgowego”

absolwenci szkoły podstawowej (5 letni okres nauki)

no
wo
ść

Technikum nr 2
Zawód/Kierunek

technik informatyk

technik programista

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.

przedmioty nauczane
na poziomie rozszerzonym

matematyka

matematyka

Języki obce

język angielski, język niemiecki

język angielski, język niemiecki

przedmioty punktowane

język polski, matematyka, informatyka,
język obcy

język polski, matematyka, informatyka,
język obcy

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

Zawód/Kierunek

no
wo
ść

Technikum nr 2
technik fotografii
i multimediów

absolwenci szkoły podstawowej (5 letni okres nauki)

technik reklamy

technik handlowiec

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.

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

przedmioty
nauczane na poziomie
rozszerzonym

język angielski

język angielski

język angielski

Języki obce

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

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

Realizujemy projekty:
Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – współpraca z Politechniką Poznańską
i Urzędem Marszałkowskim, płatne staże, zajęcia w specjalistycznych laboratoriach.
Postaw na doświadczenie zawodowe w ramach programu
ERASMUS+ – zagraniczne praktyki zawodowe
w Irlandii, Hiszpanii i we Włoszech.
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Osiągamy wysokie lokaty w rankingach szkół
Technikum nr 2:
• W 2018 r. 109 miejsce w kraju w rankingu maturalnym.
• W 2019 r. 10 miejsce w Wielkopolsce i 165 w kraju.
• W 2020r. 29 miejsce w Wielkopolsce i 282 w kraju.
Kształcimy modułowo w zawodach technik
informatyk i technik programista.
Posiadamy własne ośrodki egzaminacyjne.
Umożliwiamy zdobycie dodatkowych
umiejętności informatycznych,
potwierdzonych dyplomem.
Współpracujemy:
• z pracodawcami poprzez organizację praktyk zawodowych
i płatnych staży dla uczniów.
• z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w ramach zajęć
pozalekcyjnych (zajęcia: teatralne, taneczne, dziennikarskie, fotograficznofilmowe, sportowe).

www.zsezlotow.edu.pl

„Zapraszam absolwentów szkół podstawowych do naszej szkoły. Proponujemy interesujące kierunki w liceum ogólnokształcącym, a także bogatą ofertę nauki w technikum. Nie tylko dobrze kształcimy, o czym świadczą wysokie wyniki egzaminów
maturalnych i zawodowych (tytuł „Złotej Szkoły 2015 i Srebrnej 2016, 2019 i 2020)
naszego Technikum, lecz także dajemy możliwość wszechstronnego rozwoju osobowego poprzez udział w projektach, konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.
Oferujemy atrakcyjne praktyki, również zagraniczne, (Hiszpania, Portugalia, Irlandia,
Włochy) oraz płatne staże u pracodawców dające dodatkowe umiejętności zawodowe.”

„Lubisz sport? Tu możesz osiągnąć sportowy sukces w różnorodnych dyscyplinach.”

Rafał Pażądka - Lipiński
absolwent szkoły

Marek Skórcz

dyrektor szkoły

„Współpracując z redakcją Posted nauczyłam się wielu przydatnych
umiejętności i poznałam wspaniałych i utalentowanych ludzi. Lata spędzone w Ekonomie udowodniły mi, że nasza kadra nauczycielska składa
się z samych pozytywnych i kompetentnych osób. Poleciłabym Ekonoma
każdemu ambitnemu, młodemu człowiekowi, który nie boi się wyzwań
i czuję potrzebę rozwoju.”

Wiktoria Topolewska
absolwentka szkoły

„Wraz z 19 innymi uczniami ZSE brałem udział w praktykach zagranicznych ERASMUS+, które odbywałem w Granadzie (Hiszpania). Uważam,
że jest to idealna szansa na wykorzystanie jak i szlifowanie dotychczas
zgromadzonych umiejętności i wiedzy (również w kwestii porozumiewania się w języku angielskim i hiszpańskim)”.

Nikodem

absolwent szkoły

ekonom_zlotow

@zsezlotow

„W Ekonomie atmosfera jest
bardzo przyjazna i każdego
traktuje się na równi.”

Kuba i Oliwier

uczniowie klasy pierwszej
technik reklamy

„Szukacie miejsca gdzie
możecie rozwijać swoje pasje?
Ekonom Wam to zagwarantuje!
Jesteście przyszłością! Z chęcią
Was przywitamy.”

Kasia i Natalia

uczennice klasy pierwszej
technik fotografii
i multimediów

;)
Koniecznie polub

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

