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Drodzy Gimnazjaliści 

 Już niedługo każdy z Was musi dokonać wyboru szkoły średniej. Jest to wielka odpowiedzialność, ponie-

waż od tego będzie zależeć Wasza przyszłość oraz przyszły zawód. Wiem, że nie jest to prosta sprawa i przed 

takim wyborem trzeba się dobrze zastanowić. Należy przy tym uwzględnić swoje cechy, możliwości i konse-

kwencje podjęcia takiej decyzji.  

 Część z Was ma już sprecyzowane plany na przyszłość i wie co chce rozbić w dorosłym życiu, ale istnieje 

zapewne grupa osób, która waha się i ma kłopot z dokonaniem wyboru. Na pewno nie powinniście wybierać 

szkoły pod presją chwili. Należy rozważyć wszystkie za i przeciw, gdzie podjąć dalszą naukę. Pomogą Wam w 

tym na pewno wasi rodzice, opiekunowie, a może starsze rodzeństwo. Jedno jest pewne - warto jest rozważyć 

ofertę edukacyjną naszej szkoły. 

 Nasza szkoła wykształciła wiele pokoleń, być może wśród nich są wasi bliscy. Posiadamy dobrze przygotowaną i oddaną swojej pracy 

kadrę pedagogiczną. Przez wiele lat gromadziliśmy bezcenne doświadczenie w pracy dydaktyczno-wychowawczej i możecie liczyć na to, że 

będziecie dobrze przygotowywani do dorosłego życia w wybranym przez Was zawodzie, a Ci z Was którzy zechcą kształcić się dalej po ukończe-

niu szkoły, mogą podjąć naukę na studiach wyższych. 

 Posiadamy wiele profilów klas, w których może odnaleźć się każdy z Was. W procesie nauczania najważniejsze dla szkoły jest dobro 

ucznia i w tym celu proponujemy Wam udział w kołach rozwijających wasze zdolności i zainteresowania. Ważnym aspektem naszej pracy są  

projekty, realizowane poza granicami naszego kraju. Dzięki nim, młodzież ma okazję zdobycia dodatkowych kwalifikacji, nauki języka oraz po-

znawania Europy. Nasi uczniowie doskonalili się m.in.: we Włoszech, Portugalii, Hiszpanii, Niemczech czy Anglii. Takie doświadczenie zbierają 

wszystkie kierunki kształcenia naszej szkoły. 

 Życzę Wam  wszystkim jak najlepszych wyników na egzaminach gimnazjalnych i końcowym świadectwie. Zapraszam Was do naszej 
szkoły, w której, jestem pewien, spełnicie swoje marzenia! 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem 

Mgr. inż. Andrzej Jamiołkowski 
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Technik informatyk 

Technik informatyk to zawód przyszłościowy z wieloma perspek-
tywami zatrudnienia .   
 W szkole przygotujemy Cię do pracy z różnymi systemami  
komputerowymi z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym 
oraz konfigurowania urządzeń peryferyjnych.  
 Nauczysz się również zabezpieczać, rekonfigurować i utrzymy-
wać w optymalnej wydajności systemy operacyjne, dobierać urządze-
nia sieciowe i medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemo-
we i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej.   
 Będziesz projektował i wykonywał strony internetowe, sklepy 
internetowe i systemy zarządzania treścią, budował dynamiczne wi-
tryny wykorzystując internetowe bazy danych i usługi zdalnych ser-
werów.  
 Ponadto nauczysz się tworzyć i obrabiać grafikę, dźwięk i filmy 
na potrzeby stron internetowych.  
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Technik ekonomista 

Technik ekonomista to  zawód  z wieloma możliwościami.  Podejmując  naukę 
w naszej szkole zania   zasobami   rzeczowymi,  
finansowymi, ludzkimi oraz różne form działań marketingowych. 
 
  Będziesz prowadził rozliczenia finansowe z różnymi instytucjami, bankami i 
innymi jednostkami organizacyjnymi oraz korespondował w sprawach osobowych i 
handlowych. 
 
 Nauczysz się obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organiza-
cyjnej, organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej, przestrzegać 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony 
środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych, stosować przepisy prawa w 
zakresie wykonywanych zadań zawodowych. 
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Technik hotelarstwa 

Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje 
usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczo-
ne są usługi hotelarskie. 
 
 Podczas nauki w technikum hotelarstwa nauczysz się przyjmować i usta-
lać zakres rezerwacji usług. Opanujesz umiejętności przyjęć gości w obiekcie, kom-
pleksowo ich obsługiwać w trakcie pobytu, rozliczać koszty pobytu gości oraz 
przyjmować należność. 
 
 Ponadto nauczysz się organizować imprezy konferencyjne, turystyczne, 
rekreacyjno - sportowe, typu Wellness  i S PA oraz  oko

prowadzić korespondencję z odbiorcami usług hotelar-
skich. 
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Technik logistyk 

Technik Logistyk – zawód przyszłości 
Jest to najbardziej poszukiwany zawód na rynku europejskim. Logistyk to 

specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu, zajmujący się zarzą-
dzaniem i procesem planowania. 

Daje szansę pracy w wielu typach przedsiębiorstw: przemysłowych; han-
dlowych; usługowych; dystrybucyjnych; transportowo-spedycyjnych; jednost-
kach samorządu terytorialnego. 
Absolwent będzie umiał w szczególności: 
 planować, organizować, realizować i kontrolować wykonywanie zadań logi-

stycznych 
 zarządzać magazynem oraz sporządzać dokumentację magazynową, 
 obliczać koszty usług logistycznych, 
 stosować systemy identyfikacji towarów,
 monitorować funkcjonalność infrastruktury miejskiej
 zarządzać recyklingiem odpadów
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Technik żywienia i usług gastronomicznych 

Technik żywienia i usług gastronomicznych to szkoła, która daje wiele 
możliwości zawodowych i rozwijania zainteresowań kulinarnych. 
 
 Nasz absolwent jest przygotowany do wykonywania wszystkich zadań 
zawodowych i podjęcia pracy na każdym stanowisku gastronomicznym. 
 Potrafi oceniać jakość żywności oraz jej przechowywania,  sporządzania 
oraz wydawania  potraw i napojów, planowania i oceny żywienia, organizowania 
produkcji gastronomicznej. 
 
 Praktyki zawodowe odbywają się w zakładach gastronomicznych wszyst-
kich typów (restauracje, bary, bistra, kawiarnie, stołówki szkolne i przedszkolne  
itp.), a także  hotelach, pensjonatach,  firmach  cateringowych (również za granicą 
w Niemczech i Portugalii). 
 

Po ukończeniu szkoły będziesz  bardzo cenionym pracownikiem! 
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Technik technologii żywności 

 Podejmując naukę w technikum technologii żywności 
nauczysz się nadzorować przebieg produkcji na stanowiskach pracy 
od przyjęcia surowców do zakładu i ich odpowiedniego składowania, 
przez obróbkę wstępną, wytworzenie półproduktów, ich dalsze prze-
twarzanie, aż do uzyskania gotowych wyrobów, ich pakowanie i prze-
kazanie do magazynu. 
 W technikum dowiesz się jak kontrolować jakość surowców  
i produktów na każdym etapie procesu. 
 Nauczysz się jak nadzorować prace w  przetwórstwa spożyw-
czego, aby przebiegały zgodnie z obowiązującymi normami wykorzy-
stania maszyn, surowców, energii i czasu pracy. 
Będziesz także wykonywał specjalistyczne analizy surowców, półpro-
duktów i wyrobów gotowych w warunkach laboratoryjnych. 

Po ukończeniu szkoły absolwenci mają zagwarantowaną  
pracę w SM MLEKOVITA. 
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Technik przetwórstwa mleczarskiego 

 Technik przetwórstwa mleczarskiego obsługuje maszyny i urządze-
nia na wszystkich etapach produkcji wyrobów mleczarskich. 
 
Po ukończeniu szkoły będziesz obsługiwać maszyny i urządzenia do przygotowania 
surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych ich konfekcjono-
wania, pakowania i magazynowania.  
Opanujesz również czynności związane z procesem produkcji, magazynowaniem  
i ekspedycją wyrobów spożywczych. 
 
Zapoznasz się z procedurami HACCP, i nauczysz się przestrzegać zasad GM P i G HP 
w procesie produkcji, magazynowania i przygotowania do wysyłki wyrobów spo-
żywczych. 

Nasi absolwenci szkoły mają gwarancję zatrudnienia  

w SM MLEKOVITA 
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Technik usług fryzjerskich/budownictwa 

Technik budownictwa uczy się przede wszystkim sprawnego posługiwania się dokumentacją 
techniczną, na podstawie której może zlecić lub rozpocząć wykonywanie prac związanych z 
budową danego obiektu.  
 W trakcie nauki zdobywa niezbędną wiedzę o wykorzystywanych w zawodzie mate-
riałach, technologiach, narzędziach, maszynach czy in-
nych wyrobach budowlanych. Zapoznaje się z ich właści-
wościami oraz przykładami praktycznego zastosowania.  
 Dzięki wiedzy zdobytej podczas zajęć wie, jak 
właściwie dobrać materiały oraz urządzenia do określo-
nych prac budowlanych. 

usługi fryzjerskie oraz posiada  umiejętność zarzą-
dzania zespołem i salonem fryzjerskim. 
 

 

Niech praca będzie twoja pasją 
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NOWE  

KIERUNKI 

 Technik handlowiec 

 Technik fotografii i multimediów 

 Technik urządzeń i systemów  energii odnawialnej 
 Szkoła na bieżąco śledzi zmiany zachodzące na rynku pracy i wychodzi naprzeciw nim. Otwiera nowe, przyszłościowe kierunki kształcenia dając 

tym samym szanse młodzieży na zdobycie atrakcyjnego zawodu. 

Systematycznie rozwija swoja bazę dydaktyczną i tworzy warunki odpowiadające tym panującym w  pracy. Dzięki temu młodzież ma stały kontakt z nowymi 

technologiami, co w przyszłości skutkuje dobrym przygotowaniem do podjęcia pracy.  

 Ponadto w swojej ofercie posiada szereg kursów zawodowych, na których absolwenci mogą kontynuować naukę i zdobywać nowe kwalifikacje. 

Kursy zawodowe skierowane są również do szerokiej rzeszy osób chcących przekwalifikować się i zdobyć nowy zawód. 

Oferujemy kursy dla zawodów: 

 Technik informatyk 

 Technik przetwórstwa mleczarskiego 

 Technik technologii żywności  

 Technik żywienia i usług gastronomicznych  

 Technik usług kosmetycznych 

Szkoła policealna: 

SZKOŁA POSIADA INTERNAT DLA DZIEWCZĄT 
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PROJEKTY I STAŻE ZAGRANICZNE 
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WYSOKIE MAZOWIECKIE 

PORTUGALIA 

HISZPANIA 

ANGLIA 

NIEMCY 

WŁOCHY 

 Szkoła realizuje projekty współfinan-
sowane przez UE. Pod względem realizacji 
tego typu działalności szkoła przoduje w po-
wiecie i należy do czołówki w województwie. 
 Uczniowie biorący udział w projektach 
oprócz doświadczenia zawodowego określo-
nego programami nauczania zdobywają rów-
nież dodatkowe kwalifikacje charakterystycz-
ne dla danego zawodu, które są wysoko ce-
nione przez przyszłych pracodawców. 
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AKTYWNI I KREATYWNI - CZYLI DZIEJE SIĘ 
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AKTYWNI I KREATYWNI - CZYLI DZIEJE SIĘ 



Dane teleadresowe: ul. Jagiellońska 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie, 

www.zszwysmaz.podlasie.pl, e-mail: zesp_szk_zaw@o2.pl, tel.:86 275 25 88 


