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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NAUKĘ
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH?

Zdobywasz maturę i zawód

Dyplom potwierdzający kwalifikację w atrakcyjnym zawodzie

Certyfikat EUROPASS umożliwiający pracę za granicą

Mamy wysoką zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego

Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną do nauczania wszystkich oferowanych 
zawodów

Dwa świadectwa kwalifikacyjne 
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA

BRANŻA EKONOMICZNO –
ADMINISTRACYJNA
• Technik ekonomista -

„DORADCA 
PODATKOWY”

• Technik rachunkowości -
NOWOŚĆ

BRANŻA HANDLOWA
• Technik handlowiec -

”E-HANDEL”
• Szkoła branżowa

I stopnia Nr  2
w zawodzie sprzedawca

BRANŻA HOTELARSKO-
GASTRONOMICZNA

• Technik 
hotelarstwa
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA

BRANŻA 
POLIGRAFICZNA
• Technik grafiki 

i poligrafii cyfrowej   
Specjalizacja 
„Komputerowa 
aranżacja wnętrz”

BRANŻA 
AUDIOWIZUALNA 
• Technik fotografii

i multimediów
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TECHNIK EKONOMISTA 
„DORADCA PODATKOWY”

 zawód dający  najlepsze  przygotowanie do 
kontynuowania nauki na studiach o kierunkach     
ekonomicznych m.in.: ekonomia,  
rachunkowość, finanse, bankowość;

 możliwość odbycia stażu między innymi: 
w bankach, biurach rachunkowych, sądzie, 
urzędach;

 praktyki zagraniczne w ramach Programów 
Unijnych - ERASMUS+ Niemcy, Wielka Brytania, 
Włochy, Hiszpania;

 masz szansę znalezienia pracy w każdej firmie
w działach finansowo-księgowych, kadrowo-
płacowych, sekretariatach, administracji.
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TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – NOWOŚĆ
„SAMODZIELNY KSIĘGOWY”

 umiejętności praktyczne zdobywasz
w renomowanych biurach rachunkowych, 
instytucjach finansowych, kancelariach 
doradczych oraz urzędach skarbowych; 

 możesz podjąć zatrudnienie na stanowiskach 
finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach,
w działach analiz, w bankach, urzędach 
skarbowych, ZUS; 

 możesz prowadzić własną działalność 
gospodarczą - biuro rachunkowe. 
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TECHNIK HANDLOWIEC -
„E-HANDEL”

CIEKAWY KIERUNEK: 

 zarządzanie dużą firmą handlową;

 zdobycie umiejętności niezbędnych do 
prowadzenia własnego biznesu;

 staże w renomowanych firmach handlowych 
w kraju i zagranicą;

 certyfikat europejski EUROPASS otwierający 
drogę do sukcesu na rynkach zagranicznych.
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TECHNIK HOTELARSTWA
„RECEPCJA I GASTRONOMIA”

ATRAKCYJNY ZAWÓD

 współpracujemy z hotelami na terenie całego 
kraju m. in. hotel w Kołobrzegu, Jastrzębiej Górze;

 organizujemy  zagraniczne praktyki  we Francji; 

 uczysz się, zwiedzasz Polskę i Francję;

 jesteś poszukiwany na rynku pracy w Polsce                            
i za granicą;

 nauka języka angielskiego i francuskiego; 

 dodatkowe kursy: kelnerskie, barmańskie, 
baristyczne oraz  animatora czasu wolnego.
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TECHNIK POLIGRAFII I GRAFIKI CYFROWEJ 
„KOMPUTEROWA ARANŻACJA WNĘTRZ I DRUK 3D”

 ciekawy zawód dla osób interesujących się grafiką 
użytkową, fotografią, grafiką komputerową;

 możliwość rozwijania swoich zainteresowań;

 zdobywanie umiejętności plastycznych, a przede 
wszystkim rozwijanie kreatywności;

 poznawanie technik medialnych i informatycznych;

 zapewniamy praktyki zawodowe w renomowanych 
agencjach reklamowych, drukarniach, studiach 
fotograficznych, telewizji, prasie.
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TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW
„REJESTRACJA, OBRÓBKA I PUBLIKACJA OBRAZU”

Zawód dla aktywnych i kreatywnych:

 będziesz specjalistą zajmującym się fotografowaniem 
i realizacją projektów multimedialnych;

 zawód otwierający drogę do uruchomienia własnej 
działalności gospodarczej - studio fotograficzne;

 poznajesz techniki optycznego obrazowania wszelkiego 
rodzaju obiektów i utrwalania ich obrazów metodami 
chemicznymi lub elektronicznymi.
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SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

TRZYLETNI CYKL KSZTAŁCENIA

 masz możliwość pracy i nauki w wybranych przez Ciebie placówkach 
handlowych; 

 rozpoczynając naukę stajesz się pracownikiem młodocianym; 

 cykl kształcenia, to nauka i praktyka, za którą otrzymujesz 
wynagrodzenie. 
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CZYM SIĘ WYRÓŻNIAMY
 najstarsza szkoła średnia w Radomsku – tradycja

i nowoczesność;

 jedyna szkoła średnia w Polsce, która wyemitowała własną 
monetę;

 pierwsza szkoła w powiecie wprowadziła dziennik 
elektroniczny;

 siedmiokrotnie wyróżniona jako najaktywniejsza szkoła 
w Ogólnopolskim Dniu  Przedsiębiorczości;

 młodzież prowadzi własną Spółdzielnię Uczniowską,

 posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną.



NASZE SUKCESY
REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH  

 praktyki zawodowe – POZA GRANICAMI KRAJU

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW:

wysoka zdawalność egzaminów zawodowych - powyżej średniej krajowej  i województwa 

wysoka zdawalność matury - powyżej średniej krajowej i województwa

PRZYZNANE CERTYFIKATY  m.in. :

„ZADOWOLONY KONSUMENT”, 

„WIARYGODNA  SZKOŁA - WYSOKI  WSKAŹNIK EWD”, 

„BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ”,

„SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, 

„SZKOŁA MISTRZÓW”
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Z ŻYCIA SZKOŁY
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Za oceny wyrażone w stopniu: 
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 3) dobrym – przyznaje 

się po 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 
Ocena z I przedmiotu - język obcy,
Ocena z II przedmiotu - geografia



ZAPRASZAMY!

Dane adresowe szkoły:

ul. Przedborska 39/41

97-500 Radomsko

tel.: +48 44 682 12 09

e-mail: sekretariat@zseradomsko.edu.pl
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