
ATUTY SZKOŁY

 wysoka zdawalność matury oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zdobywca 
Brązowej, trzech Srebrnych i Złotej Tarczy w Ogólnopolskim Rankingu Szkół ”Perspektywy” 

 współpraca międzynarodowa ze szkołami w wielu państwach Europy. 
 możliwość odbywania praktyk zagranicznych w Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Austrii, 

nauka języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański
 nowoczesne, dostosowane do kształcenia zawodowego pracownie przedmiotowe
 wielofunkcyjna hala sportowa z siłownią i salą fitness,
 stypendia dla najlepszych uczniów fundowane przez pracodawców naszego regionu

                   W roku szkolnym 2021/2022 oferujemy kształcenie w 6 zawodach:

1. Technik ekonomista                    2. Technik analityk

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w urzędach 
administracji, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych, 
bankach, sekretariatach, agencjach celnych, biurach 
maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych, 
stowarzyszeniach i fundacjach, firmach produkcyjnych, 
handlowych i usługowych, we własnej firmie.  
Przedmioty punktowane w czasie rekrutacji:
język polski, matematyka, język angielski i język niemiecki.
Będziesz  mógł  uczyć  się  przedmiotów  na  poziomie 
rozszerzonym takich jak matematyka i język angielski.

Pracę po ukończeniu szkoły można podjąć w zakładach 
farmaceutycznych, laboratoriach chemicznych oraz stacjach 
sanitarno-epidemiologicznych. Nauka odbywa się w systemie 
dualnym, w którym szkolenie praktyczne prowadzone jest przez 
specjalistów w Zakładach Farmaceutycznych POLPHARMA SA  w 
Starogardzie Gdańskim.
Przedmioty punktowane w czasie rekrutacji:
język polski, matematyka, język angielski i chemia.
Będziesz mógł uczyć się przedmiotów na poziomie rozszerzonym 
takich jak matematyka i chemia.

3. Technik logistyk                    4. Technik programista

• Po ukończeniu nauki w szkole pracę można podjąć 
w przedsiębiorstwach logistycznych, przewozowych, 
spedycyjnych, agencjach obsługi portów morskich i 
lotniczych, w hurtowniach, w centrach logistycznych, w 
dużych firmach produkcyjnych. 
Przedmioty punktowane w czasie rekrutacji: 
język polski, matematyka, język angielski i język 
niemiecki. 
Będziesz mógł uczyć się przedmiotów na poziomie 
rozszerzonym takich jak matematyka, język angielski 

Programista to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka 
pisze, czyli opracowuje programy komputerowe i wprowadza je do 
użytku. Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach 
informatycznych , urzędach, we wszystkich gałęziach gospodarki, 
w których znajdują zastosowanie komputery Kwalifikacje, które 
zdobędziesz to: INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami 
i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. 
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji . 
Przedmioty punktowane w czasie rekrutacji :język polski, 
matematyka, język angielski i informatyka. 
Będziesz mógł uczyć się przedmiotów na poziomie rozszerzonym 
takich jak matematyka, informatyka.

 5. Technik organizacji turystyki

Pracę znajdziesz w: biurach podróży, agencjach turystycznych, 
hotelach, domach wczasowych, pensjonatach, agroturystyce, 
punktach informacji turystycznej, kwaterach prywatnych, 
ruchomej bazie promowej, kolejowej, lotniczej, urzędach 
administracji państwowej na stanowiskach związanych 
z organizacją i promocją turystyki danego regionu.
Przedmioty punktowane w czasie rekrutacji:
język polski, matematyka, język angielski i geografia.
Będziesz  mógł  uczyć  się  przedmiotów  na  poziomie 
rozszerzonym takich jak geografia, język angielski 

6. Technik handlowiec

Handlowiec znajduje zatrudnienie w firmach handlowych- sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, firmach usługowych , produkcyjnych,
w magazynach lub może uruchomić i prowadzić własną firmę 
handlową. Nawiązuje kontakty z partnerami handlowymi, prowadzi 
z nimi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe.
Przedmioty punktowane w czasie rekrutacji:
język polski, matematyka, język angielski i język niemiecki.
Będziesz mógł uczyć się przedmiotów na poziomie rozszerzonym 
takich jak matematyka i język angielski
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