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Technik ekonomista może podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych, handlowych i usługowych, bankach, firmach 
ubezpieczeniowych,  zakładach budżetowych,  w biurach 
rachunkowych i konsul�ngowych.

Może pracować jako: urzędnik podatkowy, sekretarka, urzędnik 
ubezpieczeń, pośrednik pracy, asystent ekonomiczny.

Absolwent jest przygotowany do:
ź Planowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
ź Obliczania podatków.
ź Prowadzenia spraw kadrowo - płacowych.
ź Prowadzenia rachunkowości.
ź Wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Kursy zawodowe:  kurs 
samodzielny księgowy, 
kurs analiza finansowa.

TECHNIK EKONOMISTA

Fascynuje Cię 
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wybierz zawód ...
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TECHNIK INFORMATYK

Absolwent jest przygotowany do:
ź Montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych.
ź Projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, 

administrowania tymi sieciami.
ź Projektowania baz danych i administrowania bazami danych.
ź Tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania 

tymi stronami i aplikacjami.

Pasjonuje Cię cyberświat, 
chcesz poznać zasady jego 
konstruowania wybierz zawód ...
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Technik informatyk jest przygotowany do prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie usług informatycznych dla zleceniodawców 
oraz może podjąć zatrudnienie w wielu zawodach np.: grafik 
komputerowy, administrator baz danych, programista, specjalista 
ds. gier komputerowych, menadżer informacji i serwisów 
internetowych.



Absolwent jest przygotowany do:
ź Prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług 

hotelarskich.
ź Rezerwowania usług hotelarskich.
ź Wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji.
ź Przygotowania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości.
ź Przygotowania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi 

hotelarskie.
ź Przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi 

dodatkowe.

Pragniesz poznać ciekawe miejsca, podjąć
pracę w renomowanych hotelach w Polsce
i za granicą wybierz zawód ...
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TECHNIK HOTELARSTWA
Technicy hotelarstwa mogą podejmować pracę w zakładach 
hotelarskich, motelach, pensjonatach, domach wczasowych, 
zakładach uzdrowiskowych, schroniskach, a także w bazach 
ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej

Kursy zawodowe:  kurs barmana, kurs baristy, kurs kelnera.

Tylko z nami w ramach zajęć dydaktycznych 
odwiedzisz renomowane hotele i poznasz 
ciekawych ludzi związanych z branżą hotelarską.



Absolwent jest przygotowany do:
ź  Oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania.
ź Sporządzania i ekspedycji potraw i napojów.
ź  Planowania i oceny żywienia.
ź  Organizowania produkcji gastronomicznej.
ź  Planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Jeśli masz wyczucie smaku 
i zainteresowania kulinarne 
wybierz zawód ...
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Kursy zawodowe: 
kurs barmana, kurs 
baristy, kurs kelnera, 
kurs dietetyka

Technicy żywienia i usług gastronomicznych mogą podejmować 
pracę w: restauracjach, hotelach, motelach, pensjonatach, domach 
wczasowych, firmach cateringowych w krajach i za granicą, zakładach 
zbiorowego żywienia oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.



TECHNIK ROLNIK
Kształcenie w kierunku rolniczym pozwoli zdobyć wiedzę 
i umiejętności z zakresu: nowoczesnych metod zarządzania 
gospodarstwem rolnym, agrobiznesu, marke�ngu, produkcji zdrowej 
żywności, informatyki, ekonomii oraz sposobu zagospodarowania 
obszarów wiejskich.

Kursy zawodowe: 
kurs spawacza, 
kurs operatora wózków widłowych, 
kurs na operatora kombajnów, 
kurs na prawo jazdy kategorii T, B+E, 
kurs na opryskiwacze, 
kurs na inseminatora.

Absolwent jest przygotowany:
ź Wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej 

i zwierzęcej.
ź Prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych 

w produkcji roślinnej i zwierzęcej.
ź Prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt 

gospodarskich.
ź Organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Chcesz uzyskać wymagane 
w UE kwalifikacje do prowadzenia 
nowoczesnego gospodarstwa 
wybierz zawód ...
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DOBRA SZKOŁA - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
Atrakcyjne kierunki kształcenia 
zawodowego dostosowane do potrzeb rynku pracy.

Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe. Możliwość zdobywania 
dodatkowych kwalifikacji i umiejętności 
(warsztaty, kursy, prawo jazdy kat. T, staże zawodowe)

Udział w licznych projektach unijnych

Osiągnięcia uczniów i nauczycieli w konkursach 
i olimpiadach branżowych

Możliwość rozwoju artystycznego w szkolnym 
Zespole Pieśni i Tańca - Podlaskie Kukułki

Internat w obrębie kompleksu szkolnego

Wyjazdy zawodoznawcze

Nowoczesne pracownie branżowe
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