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 OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021 DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY 

PONADPODSTAWOWEJ: 

 

5-letnie Technikum Zawodowe 

1. Technikum Leśne 

Absolwent uzyskuje tytuł technika leśnika i jest przygotowany m.in. do: organizowania                   i 
nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu i ochroną zasobów leśnych, prowadzenia prac 
pomiarowych w drzewostanach, organizowania prac związanych z łowiectwem i rekreacją. 
Ukończenie szkoły umożliwia kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach oraz znalezienie 
zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. 

 

 

 



2. Technikum Agrobiznesu 

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy technika agrobiznesu, który uprawnia do prowadzenia 
gospodarstwa rolnego, zakładu przetwórstwa spożywczego. Przygotowany jest do prowadzenia 
działalności marketingowej i biznesowej dowolnej firmy oraz własnej działalności gospodarczej. 
Uzyskuje wiedzę w zakresie zarządzania firmą, bankowości, rachunkowości przedsiębiorstwa oraz 
badania i obsługi rynku.  

 

3. Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy technika żywienia i usług gastronomicznych. Zawód 
przygotowuje do planowania produkcji i świadczenia usług żywieniowych konsumentom, co 
pomoże w prowadzeniu własnej działalności gastronomicznej w hotelach, restauracjach, barach 
itp. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z technologii gastronomicznej, podstaw 
racjonalnego żywienia oraz zagadnień ekonomicznych, które umożliwiają prowadzenie własnej 
firmy. Program nauczania przewiduje dużą ilość zajęć praktycznych. Praktyki odbywają się  w 
zakładach gastronomicznych na terenie powiatu szczecineckiego. 

 

4. Technikum Weterynarii 

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy technika weterynarii. Jest przygotowany do pracy w 
lecznicach weterynaryjnych, fermach przemysłowych, w zakładach hodowli zwierząt, w 
weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, w przetwórstwie 
spożywczym. Program nauczania jest bardzo atrakcyjny, przewiduje dużą ilość zajęć praktycznych i 
ćwiczeń laboratoryjnych. Ukończenie szkoły umożliwia kontynuowanie nauki na wyższych 
uczelniach, szczególnie o profilu medyczno-weterynaryjnym. 

 

5.  Technikum Ochrony Środowiska 

Absolwent uzyskuje tytuł technika ochrony środowiska. Nabywa umiejętności w zakresie badania i 
oceny stanu środowiska, poznaje prawne aspekty ochrony środowiska, monitoring i inżynierię 
środowiska. Absolwent może być zatrudniony w ośrodkach badań i kontroli środowiska, w 
wydziałach ochrony środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, miejskich 
przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, 
instytucjach naukowo-badawczych. 

 

6. Technikum Ogrodnicze - Specjalizacja kompozycje florystyczne, szkółkarstwo 

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy technika ogrodnika i zdobywa umiejętności z zakresu 
materiału szkółkarskiego,  produkcji warzyw, owoców i kwiatów,  roślin ozdobnych, projektowania 
i zakładania ogrodów i terenów zieleni oraz przygotowania do sprzedaży produktów ogrodniczych.  
Kandydat do tej szkoły powinien interesować się przyrodą, biologią i techniką ogrodniczą. Uzyskuje 
dodatkowe kwalifikacje w zakresie bukieciarstwa i szkółkarstwa. 

 

 

 

 



4- letnie Liceum Ogólnokształcące 

 

1. Oddział Sportowy z edukacją ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo 

 Nauka w tej klasie trwa 4 lata. Przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz umożliwi połączenie 
nauki z profesjonalnym uprawianiem sportu. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną 
kadrę. Wyjazdy na obozy letnie i zimowe oraz nowoczesna infrastruktura w postaci stadionu 
lekkoatletycznego są dużym atutem tego kierunku. Dodatkowo nauka w tej klasie umożliwia 
zdobycie wiedzy i umiejętności w atrakcyjnej i nowoczesnej specjalności jaką jest ochrona 
przeciwpożarowa i ratownictwo. Ciekawe zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzić będzie 
profesjonalna kadra Państwowej Straży Pożarnej w oparciu o pożarniczy i ratowniczy sprzęt 
najwyższej klasy. Uczniowie i absolwenci mogą uzyskać kwalifikacje Strażaków-Ratowników oraz 
Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej. Ukończenie szkoły umożliwia kontynuowanie nauki na 
wyższych uczelniach w Akademiach Wychowania Fizycznego, szkołach mundurowych lub szkołach 
policealnych. 

 

 

             

 Szkoła zapewnia swoim uczniom: 

 bardzo dobrą bazę dydaktyczną oraz nowoczesne metody kształcenia z wykorzystaniem 

technologii informatycznej  

 różnorodne koła zainteresowań dające możliwość rozwijania swoich pasji przedmiotowych 

i sportowych (teatralne, historyczne, strzeleckie, przyrodnicze, filmowe, sportowe) 

 możliwość rozwijania działalności wolontaryjnej w Szkolnym Kole Wolontariusza 

 możliwość uczestniczenia w olimpiadach i konkursach 

 efektywną naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego 

 udział w programach i projektach współfinansowanych ze środków unijnych: Dobry Klimat 

dla Zawodowców, Erasmus+ 

 korzystanie z bazy sportowej w postaci nowoczesnego stadionu lekkoatletycznego kategorii 

IV A 

 wysoką zdawalność egzaminów zawodowych 

 wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną  

 praktyki zawodowe w zakładach pracy współpracujących ze szkołą 

 wyjazdy zawodoznawcze  

 zakwaterowanie w internacie  



 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji: 

Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku                                

ul. Stanisława Staszica 15, 78-400 Szczecinek 

tel/fax: 94 37 310 89                                                              

www.zsswiatki.pl 

e-mail: swiatki@wp.pl  

 

                  Podania do szkoły: 

https://www.zsswiatki.pl/nabor-do-szkoly/57-podania 

 

Podania prosimy składać : 

1. pocztą mailową – skan wypełnionego i podpisanego podania na adres: swiatki@wp.pl 

2. pocztą tradycyjną – wypełnione i podpisane podanie na adres: Zespół Szkół Nr 6 im. St. 

Staszica , ul. Stanisława Staszica 15, 78-400 Szczecinek 

 

 

                   Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji w internacie: 

Internat Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, 

 ul. Szczecińska 47 

78-400 Szczecinek  

 http://zs1ken.pl/category/internat/rekrutacja/dokumenty/# 

 

Bursa im. św. Stanisława Kostki,  

ul. Kościuszki 91,  

78-400 Szczecinek 

http://www.bursa.szczecinek.caritas.pl/rekrutacja 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
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