
Technikum nr 2

II Liceum Ogólnokształcące



technik informatyk
technik handlowiec

technik programista
technik fotografii i multimediów
technik reklamy

Technikum nr 2 

technik ekonomista

zawody:



technik ekonomista
zawód

planowania i prowadzenia działalności gospodarczej

prowadzenia spraw kadrowo - płacowych

prowadzenia rachunkowości

dokumentowania i ewidencjonowania operacji

gospodarczych za pomocą programów księgowych 

przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe

urzędy administracji publicznej i samorządu

terytorialnego

banki i instytucje finansowe

instytucje ubezpieczeniowe

urzędy skarbowe i zakłady ubezpieczeń społecznych

biura rachunkowe

Absolwent uzyska wiedzę i umiejętności w zakresie:

Perspektywy zatrudnienia:

Kwalifikacje:

EKA.04. – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki

finansowej jednostek organizacyjnych.  

Przedmiot nauczany w zakresie

 rozszerzonym:  geografia



technik handlowiec
zawód

sporządzania dokumentacji ekonomiczno – finansowej

 prowadzenia działań reklamowych i marketingowych

organizowania i prowadzenia działalności handlowej

zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa

prowadzenia negocjacji handlowych                           

towaroznawstwa

przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe

urzędy administracji publicznej i samorządu terytorialnego

banki i instytucje finansowe

instytucje ubezpieczeniowe

urzędy skarbowe i zakłady ubezpieczeń społecznych

biura rachunkowe

Absolwent uzyska wiedzę i umiejętności w zakresie:

Perspektywy zatrudnienia:

Kwalifikacje:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

Przedmiot nauczany w zakresie

 rozszerzonym:  j.angielski



technik informatyk
zawód

naprawy komputerów osobistych

projektowania, konfiguracji i wykonywania lokalnych sieci

komputerowych

administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi

tworzenia aplikacji i stron internetowych

tworzenia baz danych i administrowania nimi

instalator i administrator systemów operacyjnych

administrator sieci komputerowych                

administrator baz danych

projektant i programista baz danych

instalator sprzętu komputerowego 

serwisant sprzętu komputerowego

Absolwent uzyska wiedzę i umiejętności w zakresie:

Perspektywy zatrudnienia:

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.

Przedmiot nauczany w zakresie

 rozszerzonym:  matematyka



technik programista
zawód

tworzenia i administracji stronami WWW

tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych

programowania aplikacji internetowych

tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią
projektowania, programowania i testowania aplikacji webowych

projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych

projektowania, programowania i testowania  aplikacji mobilnych

 programista obiektowy

 programista aplikacji desktopowych

 projektant systemów informatycznych

 administrator baz danych

 projektant aplikacji internetowych

 projektant aplikacji mobilnych

Absolwent uzyska wiedzę i umiejętności w zakresie:

Perspektywy zatrudnienia:

Kwalifikacje:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi 

oraz bazami danych.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Przedmiot nauczany w zakresie

 rozszerzonym:  matematyka



technik fotografii i multimediów
zawód

obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w fotografii

wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych

wykonywania sesji fotograficznych

wykonywania fotografii produktowej

kształtowania kreatywności i abstrakcyjności myślenia

rejestrowania, kopiowania, obróbki obrazu

przygotowania produkcji filmowych

pisania scenariuszy

kształtowania wrażliwości estetycznej

Kwalifikacje:

 AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.

AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.

Absolwent uzyska wiedzę i umiejętności w zakresie:

Perspektywy zatrudnienia:

 pracownik działu kreatywnego

projektant grafiki (art designer)

 pracownik działu produkcyjnego

fotoreporter

operator kamery, montażysta

pracownik techniczny

fotograf ślubny

fotograf portretowy  

youtuber

 agencje reklamowe redakcje  prasowe własna działalność gospodarcza

Przedmiot nauczany w zakresie

 rozszerzonym:  j.angielski



technik  reklamy
zawód

projektowania środków i kampanii reklamowych

kształtowania wrażliwości estetycznej

prezentacji usług reklamowych    

pozyskiwania klientów

umiejętności prowadzenia negocjacji 

kształtowania kreatywnego myślenia

agent reklamowy

pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager)

pracownik działu kreatywnego i produkcyjnego

autor tekstów i sloganów (copywriter)

 projektant grafiki (art designer)      

 pracownik działu planowania publikacji

pracownik działu marketingu i reklamy 

specjalista do spraw kształtowania opinii publicznej (public relations)

Absolwent uzyska wiedzę i umiejętności w zakresie:

Perspektywy zatrudnienia:

Kwalifikacje:

PGF.07. Wykonywanie przekazu  reklamowego.

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

Przedmiot nauczany w zakresie

 rozszerzonym:  j.angielski



II    Liceum

Ogólnokształcące

przyrodniczo -

ekologiczny

medialny

kierunki:



II LO kierunek: przyrodniczo-
ekologiczny

Przedmioty  nauczane w zakresie

 rozszerzonym:

biologia, geografia, j. angielski  
przedmiot dodatkowy: ekologia

 

Noc sów

ćwiczenia z biologii



II LO kierunek: przyrodniczo-

ekologiczny

Uczniowie rozwijają zainteresowania realizując projekty ekologiczne i przyrodnicze.
Przygotowują się do olimpiad ekologicznych oraz innych konkursów przyrodniczych.

Uczestniczą w zajęciach terenowych oraz w wycieczkach przedmiotowych i krajoznawczych.
Aktywnie uczestniczą w wielu akcjach o charakterze proekologicznym o zasięgu

ogólnopolskim, regionalnym i szkolnym.

Projekty uczniów

"las w szkle"

Absolwenci mają możliwość podjęcia studiów na wielu kierunkach m.in:

dietetyce, biologii, ochronie środowiska, leśnictwie, ogrodnictwie, geografii, 

turystyce, biotechnologii, farmacji, medycynie, pielęgniarstwie, fizjoterapii,

ratownictwie medycznym, kosmetologii, AWF.



II LO kierunek: medialny

Przedmioty  nauczane w zakresie rozszerzonym:

język polski, WOS , j. angielski 

 przedmiot dodatkowy: edukacja medialna



II LO kierunek:

medialny

Absolwenci mają możliwość podjęcia studiów na wielu kierunkach

humanistycznych m. in.  dziennikarstwo,   komunikacja społeczna,

socjologia, psychologia, politologia,  filologia polska,  europeistyka,

stosunki międzynarodowe.

Uczniowie rozwijają zdolności tworzenia gatunków

dziennikarskich, kształtowania podstawowych

umiejętności komunikacyjnych.  Zapoznają się  z wiedzą  

  o mediach, reklamie i kinematografii. Zwiększają
umiejętność świadomego, krytycznego i selektywnego

odbioru przekazów medialnych. Zdobywają umiejętności 

z zakresu grafiki komputerowej, public relations,

tworzenia i edytowania filmu.



pROJEKTY
EDUKACYJNE

„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 z praktykami   w nowoczesnych laboratoriach.

"Postaw na doświadczenie zawodowe”  w ramach programu  ERASMUS+ - 

 praktyki zawodowe w zakładach  i przedsiębiorstwach w Irlandii i Hiszpanii,

we Włoszech. Uczestnicy stażu otrzymują dokument Europass. 

  „Europejski azymut zawodowy” w ramach programu ERASMUS+ praktyki

zawodowe w przedsiębiorstwach w Portugalii oraz zajęcia językowe i

kulturowe w szkole,

„Liga Niezwykłych Umysłów” – projekt nauki języków programowania

przeznaczony dla informatyków i programistów.

„Samobadanie to Zapobieganie” - edukacja w zakresie  chorób

nowotworowych,



warsztaty

laboratoria w ramach projektu "Czas zawodowców"



wykłady



 ZAJECIA TERENOWE
PRZYRODNIKOW

, ,

Badanie bioróżnorodności w Borach Kujańskich



 Cwiczenia
,

 W szkolnym laboratorium chemicznym



Zagraniczne
Praktyki

zawodowe

Irlandia



SZKOLNI ARTYSCI
,



SPORTOWCY



ZWIEDZAMY

Hiszpania

?????

Chor
wacja

Irlandia



wolontariat

Drużyna Szpiku Złotów Marsz Różowej wstążki



ŁACZY  NAS
PASJA

,
http://posted.ekonom.zlotow.net/

strona internetowa uczniów ze  szkolnej redakcji POSTED



ŁACZY  NAS
PASJA

,

Ekonom kocha Krajnę - haft krajeński



AKTYWNY
SAMORZAD

UCZNIOWSKI,



Bawimy sie

Uroczyste przyjęcie klas pierwszych

,



Bawimy sie
Studniówka 2020

Połowinki 2019

,



ZDAJEMY
EGZAMINY   



LICZNE SUKCESY 

W KONKURSACH

I OLIMPIADACH 
 
 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.



W RANKINGU PERSPEKTYW
 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 

68 MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE
 

817 MIEJSCE W KRAJU
 

W RANKINGU PERSPEKTYW TECHNIKUM NR 2

 
10 MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE

 
145 MIEJSCE W KRAJU

  



ATUTY SZKOŁY 
 
 

Uzyskaliśmy tytuł Złotej Szkoły 2015 i Srebrnej Szkoły w 2016, 2019, 2020 i 2021 
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYW – w kategorii technikum 

oraz tytuł Brązowej Szkoły 2021 - w kategorii liceum.
 

Nauczamy modułowo w wybranych zawodach.
 

Dajemy możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności potwierdzonych dyplomami 
w formie kursów.

 
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.

 

 



ATUTY SZKOŁY 
 
 

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, PSS w Pile) i instytucjami lokalnymi.
 

Organizujemy wycieczki dydaktyczne i rekreacyjne krajowe i zagraniczne. 
 

Nasi uczniowie cieszą się dobrą opinią pracodawców.
 
 



ZAPRASZAMY DO "EKONOMA"

 
DRZWI OTWARTE ONLINE

10 KWIETNIA 2021 GODZ. 10:00

(SOBOTA) 

Pl. Wolności 1/2
77 - 400 Złotów

Tel. 67 265-00-60 / fax 67 263-27-97
e-mail: sekretariat@zsezlotow.edu.pl

WWW: ekonom.zlotow.net 
lub    zsezlotow.edu.pl

facebook.com/zsezlotow


