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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ZBĄSZYNIU

SZKOŁA NA MIARĘ TWOICH POTRZEB1



POZNAJMY SIĘ :)
Cześć- jestem Ania.
Chodzę do technikum rachunkowości w
Zbąszyniu.
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Cześć, a ja jestem Tomek.
Chodzę do szkoły branżowej i uczę się w
zawodzie mechanik samochodowy.



Kiedy skończę technikum, będę mogła pracować
w:
- biurze rachunkowym,
- urzędzie skarbowym,
- banku,
- urzędach na terenie miasta, gminy, powiatu np.
Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miasta i
Gminy.
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Będę mogła też założyć własną firmę i być szefem dla
samej siebie.



Znajomi pytają się, czy matematyka jest u nas
bardzo trudna?

Z własnego doświadczenia mówię, że jest taka
sama jak wszędzie. W obliczeniach pomagają
nam specjalne programy finansowo- księgowe
i  kadrowo-płacowe.

Bardzo lubię przedmioty zawodowe, które są prowadzone przez
nauczycieli praktyków mających doświadczenie z dziedziny
rachunkowości i księgowości oraz prowadzenia własnej firmy.
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Tomku, może teraz Ty opowiedz coś o szkole
branżowej.
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Już się robi !



W szkole branżowej możesz uczyć się w
zawodzie jakim tylko chcesz, ale musisz znaleźć
rzemieślnika, u którego będziesz miał praktyki
zawodowe.
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Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
otrzymam wykształcenie zasadnicze
branżowe.

 

Będę mógł:
- kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia,
- uczyć się w liceum ogólnokształcącym dla
dorosłych,
- chodzić na kwalifikacyjne kursy zawodowe
lub otworzyć własny zakład.
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KURSY

W naszej szkole dla uczniów
technikum i szkoły branżowej

organizowane są kursy:
- ABC Małego Biznesu,

- makijażu,
- uprawnienia na wózki widłowe,

- języka angielskiego, niemieckiego

W ramach projektów Unii
Europejskiej biorę udział w

bezpłatnych kursach rozwijających
moje możliwości i umiejętności,

odbywam miesięczne płatne staże
u wybranego pracodawcy.
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Co musisz zrobić, aby się zapisać do nas:
– wybierz swój wymarzony zawód,
– wejdź w zakładkę: rekrutacja online, wypełnij wniosek, 
wyślij do nas i gotowe!

Skontaktujemy się telefonicznie w celu dostarczenia
 pozostałych dokumentów.

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE !
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Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia 
ul. 17 Stycznia  27

woj. wielkopolskie
64-360 Zbąszyń

E-mail: zs2.sekretariat@gmail.com
Telefon:     68 384 60 95

Faks:     68 384 60 95


