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                                            Technikum nr 2   
 
                       
Absolwenci gimnazjum (4 letni okres nauki) 
 

Zawód/kwalifikacje Przedmioty  nauczane  
na poziomie rozszerzonym 

Języki obce Przedmioty 
punktowane 

Technik ekonomista 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji 
              w jednostce organizacyjnej. 
EKA.05. Prowadzenie spraw  
               kadrowo-płacowych  
               i gospodarki finansowej 
               jednostek organizacyjnych. 
                

WOS, geografia, 
przedmiot dodatkowy: 
edukacja prawna 

angielski, 
niemiecki 
 

język polski, 
matematyka, 
geografia, 
język obcy 

Technik rachunkowości  

EKA.05. Prowadzenie spraw   
               kadrowo-płacowych  
               i gospodarki finansowej             
               jednostek organizacyjnych. 
EKA.07. Prowadzenie  
               rachunkowości. 
 

WOS, geografia angielski, 
niemiecki 
 

język polski, 
matematyka,  
geografia,  
język obcy 

Technik programista 

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

matematyka,  
informatyka 

angielski, 
niemiecki 
 

język polski, 
matematyka, 
informatyka,  
język obcy 

Technik informatyk. 

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. 

matematyka, 
informatyka 

angielski, 
niemiecki 
 

język polski, 
matematyka, 
informatyka, 
język obcy 

http://www.zsezlotow.edu.pl/


Technik fotografii i multimediów 

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

geografia, 
język angielski 

angielski, 
niemiecki 
 

język polski, 
matematyka, 
informatyka,  
język obcy 

Technik  handlowiec 

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

 
geografia, 
język angielski 

 
angielski, 
niemiecki 
 

język polski, 
matematyka, 
geografia, 
język obcy 
 

 Technik   reklamy 

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

 
geografia, 
język angielski 

 
angielski, 
niemiecki 
 

język polski, 
matematyka, 
informatyka, 
język obcy 

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

geografia, 
język angielski 

angielski, 
niemiecki 
 

język polski, 
matematyka, 
geografia, 
język obcy 

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

matematyka, 
język angielski 

angielski, 
niemiecki 
 

język polski, 
matematyka, 
informatyka, 
język obcy 

 

 

Absolwenci po szkole podstawowej (5 letni okres nauki) 
 

Zawód/kwalifikacje Przedmioty  nauczane  
na poziomie rozszerzonym 

Języki obce Przedmioty 
punktowane 

Technik ekonomista 

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji 
              w jednostce organizacyjnej. 
EKA.05. Prowadzenie spraw  
               kadrowo-płacowych  
               i gospodarki finansowej 
               jednostek organizacyjnych. 
                

WOS, geografia, 
przedmiot dodatkowy:  
edukacja prawna 

angielski, 
niemiecki 
 

język polski, 
matematyka, 
geografia, 
język obcy 

Technik rachunkowości  

EKA.05. Prowadzenie spraw   
               kadrowo-płacowych  
               i gospodarki finansowej             
               jednostek organizacyjnych. 
EKA.07. Prowadzenie  
               rachunkowości. 
 

WOS, geografia angielski, 
niemiecki 
 

język polski, 
matematyka, 
geografia,  
język obcy 

Technik programista 

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

matematyka,  
informatyka 

angielski, 
niemiecki 
 

język polski, 
matematyka, 
informatyka,  
język obcy 



Technik informatyk. 

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. 

matematyka, 
informatyka 

angielski, 
niemiecki 
 

język polski, 
matematyka, 
informatyka, 
język obcy 

Technik fotografii i multimediów 

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

geografia,  
język angielski 

angielski, 
niemiecki 
 

język polski, 
matematyka, 
informatyka,  
język obcy 

Technik  handlowiec 

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

geografia, 
język angielski 

angielski, 
niemiecki 
 

język polski, 
matematyka, 
geografia, 
język obcy 
 

 Technik   reklamy 

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

geografia, 
język angielski 

angielski, 
niemiecki 
 

język polski, 
matematyka, 
informatyka, 
język obcy 

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

geografia, 
język angielski 

angielski, 
niemiecki 
 

język polski, 
matematyka, 
geografia, 
język obcy 

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

matematyka, 
język angielski 

angielski, 
niemiecki 
 

język polski, 
matematyka, 
informatyka, 
język obcy 

 

 

 

 

 

                                       II Liceum Ogólnokształcące 
Absolwenci gimnazjum (3 letni okres nauk) 
 

kierunek Przedmioty  nauczane na poziomie 
rozszerzonym 

Języki 
obce 

Przedmioty punktowane 

przyrodniczo
-ekologiczny 

biologia, geografia, język 
angielski, 
przedmiot dodatkowy:  
ekologia  
 

 
angielski, 
niemiecki 
 
 

język polski, matematyka, 
biologia, geografia 

medialny 
 

język polski, WOS, język angielski 
przedmiot dodatkowy:  
edukacja medialna 
 

angielski, 
niemiecki 
 

język polski, matematyka, 
geografia, WOS 

 

                                            
 



 

 

                                       II Liceum Ogólnokształcące 

Absolwenci szkoły podstawowej (4 letni okres nauki) 
 

kierunek Przedmioty  nauczane na poziomie 
rozszerzonym 

Języki 
obce 

Przedmioty punktowane 

przyrodniczo 
- ekologiczny 

biologia, geografia, język 
angielski, 
przedmiot dodatkowy:  
ekologia  
 

 
angielski, 
niemiecki 
 
 

język polski, matematyka, 
biologia, geografia 

medialny 
 

język polski, WOS, język angielski 
przedmiot dodatkowy:  
edukacja medialna 
 

angielski, 
niemiecki 
 

język polski, matematyka, 
geografia, WOS 

 

 

 

 

                            Szkoła Policealna dla Dorosłych: 
 technik administracji (2 lata),  technik informatyk  (2 lata),  technik bezpieczeństwa i higieny pracy (1,5roku) 
 

                                      Dlaczego warto nas wybrać?         
 
Oferujemy  darmowe podręczniki dla uczniów klas pierwszych!! 
Gwarantujemy solidną wiedzę i … szansę rozwoju zainteresowań i umiejętności  
w realizowanych  w szkole projektach. 
Realizujemy projekty:   
- „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” - współpraca z Politechniką  Poznańską, Urzędem     
   Marszałkowskim i CDN w Pile w ramach kształcenia zawodowego połączonego z płatnymi stażami  
   w przedsiębiorstwach oraz zajęciami  w   nowoczesnych laboratoriach, 
- Lepsza Perspektywa Zawodowa w Powiecie Złotowskim – płatne staże u przedsiębiorców, zajęcia  
   przygotowujące do egzaminów zawodowych z kwalifikacji, doradztwo zawodowe, 
-  Euro – start Zawodowy  w ramach programu  ERASMUS+ -  praktyki zawodowe   w zakładach 
  i przedsiębiorstwach w Irlandii i Hiszpanii. Uczestnicy stażu otrzymują dokument   Europass   Mobilność, 
- „Samobadanie to Zapobieganie” - edukacja w zakresie  chorób nowotworowych. 

 
 

„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 - technikum organizacji reklamy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazjalisto! Pomożemy ci osiągnąć sukces! 



 
Co nas wyróżnia? 

 
1.  Tradycja i nowoczesność. 
2.  Przyjazna atmosfera. 
3.  Profesjonalna kadra. 
4.   Wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych (znacznie powyżej średniej krajowej!!!):  
      maturalnych w latach  2008 – 2017 od  96%  -100%,   
      zawodowych w latach 2008 – 2017 od 75%  - 100%.      
 5.  Wysoka pozycja w rankingu szkół: - 2018 -  109 miejsce w kraju w rankingu maturalnym – Technikum Nr 2 
                                   - 2015r. -  3 miejsce w Wielkopolsce i  28  w kraju - Technikum Nr 2 
 6.  Liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu krajowym, regionalnym i wojewódzkim.  
     Oto niektóre z nich: 
     - Olimpiada Historyczna, Olimpiada Konsumencka, Olimpiada  Przedsiębiorczości,  Turniej Talentów – Akademia    
       Księgowego, Ogólnopolski Konkurs  z Rachunkowości, Ogólnopolski Konkurs „Polska w NATO”,  Olimpiada Wiedzy    
       Ekonomicznej, Konkurs Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce, Olimpiada Ekologiczna, Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości, 
       Powiatowy Konkurs Historyczny, Regionalny Konkurs Matematyczny, konkursy  językowe i plastyczne. 
7.  Sukcesy sportowe: 
    - 2014/2015 – I miejsce w klasyfikacji   o tytuł  „Najbardziej  usportowionej szkoły  w Wielkopolsce”. 

                  Od lat  zajmujemy czołowe miejsca w powiecie, rejonie w dyscyplinach: piłka nożna chłopców,   
                  tenis stołowy, piłka ręczna dziewcząt  i chłopców,  piłka koszykowa chłopców i dziewcząt, piłka siatkowa  
                  chłopców i dziewcząt, piłka siatkowa plażowa, unihokej, szachy. 
 

 Zapraszam  absolwentów gimnazjum 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) 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) 
oraz płatne staże u pracodawców dające dodatkowe umiejętności zawodowe. 

                                                                                                                                                        Dyrektor 
                                                                                                                                                       Marek Skórcz 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                              Dlaczego warto nas wybrać?   
   
Jesteśmy laureatem Konkursu Placówka Oświatowa Roku 2015  i 2014  w kategorii 
Technikum Roku 2014 i Technikum Roku 2015. 
Uzyskaliśmy tytuł  Złotej Szkoły 2015  i  Srebrnej Szkoły w 2016 w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych  
PERSPEKTYW – w kategorii technikum. 
Nauczamy modułowo w wybranych zawodach – nowatorskie nauczanie w zawodach: technik informatyk  
i technik organizacji reklamy. 
Dajemy możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności potwierdzonych dyplomami w formie kursów informatycznych: 

konfiguracja routerów Wi-Fi, obsługa systemu do zarządzania firmą, konfiguracja przełączników zarządzalnych,  obsługa 

oprogramowania biurowego. 
Aktywnie współpracujemy z pracodawcami (praktyki, płatne staże dla uczniów, warsztaty u pracodawców). 
Oferujemy atrakcyjne praktyki  zagraniczne (Irlandia, Hiszpania, Portugalia). 
Posiadamy:  - nowoczesną bazą dydaktyczną, 
           - dobrze wyposażone sale lekcyjne i specjalistyczne pracownie, 
                      - salę telekonferencyjną, 
         - Multimedialne Centrum Informacji. 
W szkole działają Ośrodki Egzaminacyjne – uczeń zdaje egzaminy  w swojej szkole. 
                  Prężnie działa Samorząd Uczniowski, TPD, szkolna redakcja POSTED. 
Promujemy zdrowy styl życia. 
Aktywnie działamy w Drużynie Szpiku Złotów – propagujemy  ideę honorowego krwiodawstwa 
i przeszczepu szpiku . 
W opinii uczniów i rodziców jesteśmy szkołą bezpieczną. 
  Działamy w ramach wolontariatu. 
 Współpracujemy z uczelniami (UAM w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Wyższa Szkoła Gospodarki  
w Bydgoszczy, PWSZ w Pile), IPN i instytucjami lokalnymi. 
  Organizujemy wycieczki dydaktyczne i rekreacyjne krajowe i zagraniczne.  
Nasi uczniowie cieszą się dobrą opinią pracodawców. 
 

”Jeżeli masz pomysł, inicjatywę, tu znajdziesz miejsce  dla jej  realizacji w przyjaznej atmosferze”.    
                                                                    Artur  Natoniewski– przewodniczący  Samorządu Uczniowskiego.        
 
 

                                        
                                                       Rafał Pażądka- Lipiński 
                                                       absolwent szkoły 
                                          „Lubisz sport?  Tu możesz osiągnąć sportowy sukces 
                                        w różnorodnych dyscyplinach”.       
 

 


