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TECHNIKUM NR 2 
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. 

geografia, 
 

j. angielski, 
j. 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 j. angielski, 
j. 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  

matematyka, 
 

j. angielski, 
j. niemiecki 
 

język polski, 
matematyka, 
informatyka, 
język obcy 

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


             internetowymi oraz bazami  
             danych. 
Technik fotografii i multimediów 

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

język 
angielski 

j. angielski, 
j. niemiecki 
 

język polski, 
matematyka, 
informatyka,  
język obcy 

Technik reklamy 

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

język 
angielski 

j. angielski, 
j. niemiecki 
 

język polski, 
matematyka, 
informatyka, 
język obcy 

 
 
                                   

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  
 

j. angielski, 
j. niemiecki 
 
 

język polski, matematyka, 
biologia, geografia 

medialny 
 

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

j. angielski, 
j. niemiecki 
 

język polski, matematyka, 
geografia, WOS 

lingwistyczny język polski, WOS, język 
angielski, 

j. angielski, 
j. hiszpański 
 
 

Język polski, matematyka, język 
angielski, geografia 

 
 

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

                            
Dlaczego warto nas wybrać?         

 
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, 
- „Europejskie Mobilności Zawodowe kluczem do sukcesu” projekt w ramach akredytacji na lata 2021–2027 – 
zagraniczne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach oraz zajęcia językowe i kulturowe,  
- „Liga Niezwykłych Umysłów” – projekt nauki języków programowania przeznaczony dla informatyków 
i programistów. 
- „Samobadanie to Zapobieganie” - edukacja w zakresie  chorób nowotworowych, 
 
 
 

Pomożemy ci osiągnąć sukces! 
 

1. Uzyskujemy wysoką zdawalność egzaminów zewnętrznych (znacznie powyżej średniej krajowej!!!):  
               - maturalnych w latach  2010 – 2022 od  96%  -100%,   
              -  zawodowych w latach 2010 – 2022 od 70%  - 100% 

2.  W ostatnich latach odnotowaliśmy sukcesy w Rankingu Liceów i Techników miesięcznika Perspektywy w 
kategorii technikum. Najświeższe to:  



- tytuł Srebrnej Szkoły 2023 – 18 miejsce w Wielkopolsce i 203 w kraju, - Technikum Nr 2, 
- tytuł Złotej Szkoły 2022 – 9 miejsce w Wielkopolsce i 95 w kraju – Technikum Nr 2,  
- tytuł Srebrnej Szkoły,  2021 r. – 10 miejsce w Wielkopolsce i 145 w kraju – Technikum nr 2, 
- tytuł Srebrnej Szkoły,  2020 r. – 29 miejsce w Wielkopolsce i 282 w kraju – Technikum Nr 2. 

3.   Zdobyliśmy tytuł Najlepszej Szkoły Dekady 2008-2018 w okręgowym turnieju Talentów „Akademia 
      Księgowego”. 
4.   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 Innowacji Technicznych i Wynalazczości – finalista etapu centralnego w 2021r. 

        - 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 2018r., 
  - Olimpiada Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce – finaliści etapu krajowego, 
  - Olimpiada „ Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, 

 - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – finalista etapu krajowego,  
  - Regionalny Konkurs Matematyczny – I miejsce w 2018 r. (kategorii technika), 
  - Konkurs Głośnego Czytania Prozy Anglojęzycznej – II miejsce 2018 r., I miejsce 2019 r., 
  - Wojewódzki Konkurs literacki – laureat konkursu, 
  - Konkurs Wiedzy o Prawie – finaliści etapu wojewódzkiego, 
  - Powiatowy Konkurs Historyczny – I miejsce w latach 2017 r., 2018 r., 
  - Powiatowe Dyktando – I miejsce w 2021r. 
  - liczne sukcesy uczniów w konkursach językowych, plastycznych, muzycznych, tanecznych, fotograficznych. 
    5.  Sukcesy sportowe: 

                  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, unihokej, szachy. 

6.   Drużyna Szpiku przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie zdobyła Nagrodę Powiatu 
      Złotowskiego z 2017r. w kategorii Osobowość Roku. 

 
                              

   Co nas wyróżnia? 

   
• Profesjonalna kadra. 

• Nauczamy modułowo w wybranych zawodach – nowatorskie nauczanie w zawodach: technik informatyk  
i technik programista. 

• 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 zawodowe, płatne staże dla uczniów, zajęcia  
w specjalistycznych laboratoriach). 

• Oferujemy atrakcyjne praktyki zagraniczne (Hiszpania, Portugalia, Włochy). 

• Nasi uczniowie cieszą się dobrą opinią pracodawców. 

• Posiadamy: 
- nowoczesną bazę dydaktyczną, 
- dobrze wyposażone sale lekcyjne i specjalistyczne pracownie, 
- salę telekonferencyjną, 
- Multimedialne Centrum Informacji. 

• Ośrodki egzaminacyjne – uczeń zdaje egzaminy w swojej szkole. 

• W szkole działają: 
- Samorząd Uczniowski, 
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 
- Szkolne Koło Caritas. 

• Proponujemy zdrowy styl życia. 

• Aktywnie działamy w Drużynie Szpiku Złotów – propagujemy ideę honorowego krwiodawstwa i przeszczepu 
szpiku. 

• W opinii uczniów i rodziców jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. 

• Działamy w ramach wolontariatu (Szlachetna paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy). 

• Współpracujemy: 
- z uczelniami (UAM w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomii w Poznaniu, Akademia 
Nauk Stosowanych im.  Stanisława Staszica i instytucjami lokalnymi, 



- z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w ramach zajęć pozalekcyjnych (zajęcia: teatralne, taneczne, 
medialne, sportowe, brydżowe). 

• Organizujemy wycieczki dydaktyczne i rekreacyjne krajowe i zagraniczne. 
 

 
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 2022, 2015 i Srebrnej 2020, 2021 i 2023) 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, Włochy) oraz płatne staże u pracodawców dające 
dodatkowe umiejętności zawodowe. 
                                                                                                                             Dyrektor  Marek Skórcz 

 
 
 
 
 
”Chcesz wzbić się ponad chmury? Otwórz drzwi naszej szkoły… Tu wzbogacisz swoją wiedzę i poznasz 
przyjaciół na całe życie!”    

                                                                    Samuel Piotrowski – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego        
 

         

 
 

 
 
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 

 
 

 
 

Spośród wielu szkół wybraliśmy Ekonom. Nie żałujemy naszego wyboru! Panuje tutaj bardzo 
przyjemna atmosfera. Wielu starszych uczniów jest chętnych do pomocy. Wszyscy są równi 
i nikt się nie wywyższa. 

Emil i Nataniel, uczniowie klasy 4 – technik reklamy i technik fotografii i multimediów 

 
 
 
 
 

 
Nasza piątka handlowców miała szansę odbyć praktyki w największym hipermarkecie 
Continente Colombo w Lizbonie. Dzięki temu zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie 
zawodowe. Również mieliśmy okazję zwiedzić różne zakątki Portugalii. 

 
Absolwentki szkoły – technik handlowiec 

 
 
 

 
 

 
Praktyka zagraniczna, którą odbyliśmy w Maladze w Hiszpanii, to był naprawdę 
niezapomniany czas. Będziemy wspominać go do końca życia! 
                                                                                                  

 Absolwenci szkoły – technik reklamy 
 
 

 
 
 

 

 
 

 



 
 

 
 
Ekonom to szkoła, w której zdobywam wiedzę i poszerzamy horyzonty, ale przede wszystkim 
budujemy relacje i więzy międzyludzkie.     

                                                                    Asia i Roksana  - uczennice klasy 3 liceum        
 
 

         

 
 


