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Dlaczego warto wybrać
technikum?

OFERTA EDUKACYJNA, 
czyli atuty nauki w ZSEk

Budynek szkoły

Uczniowie ZSEk chętnie korzystają z wszelkich form działalności pozalekcyjnej, dzięki
czemu rozwijają swoje zainteresowania i poszerzają horyzonty myślowe.
Szkoła dysponuje nowoczesnymi salami lekcyjnymi i pracowniami, wyposażonymi 
w sprzęt najnowszej technologii z profesjonalnym oprogramowaniem, posiada firmę
symulacyjną "Kuźnia Biznesu", symulacyjne biuro podróży, salę z aneksem pokojowym
czterogwiazdkowego hotelu, pracownię logistyczno-spedycyjną.
Doskonale wyposażona biblioteka może się poszczycić największymi zbiorami spośród
bibliotek szkolnych. Uczniowie biorą udział w atrakcyjnych praktykach w Polsce i za granicą
(Niemcy, Grecja, Wyspy Kanaryjskie, statki żeglugi śródlądowej i morskiej).
Społeczność ZSEK aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego. 
Szkoła cyklicznie organizuje koncerty międzypokoleniowe z udziałem Stowarzyszenia
Pionierów Zielonej Góry, wystawy i fora naukowo-literackie we współudziale z WiMBP,
spektakle teatralne w Lubuskim Teatrze, wieczornice literackie z udziałem żołnierzy AK,
spotkania z potomkami Powstańców Wielkopolskich, imprezy dla dzieci ze świetlic
terapeutycznych.
Uczniowie ZSEk corocznie sięgają po laury w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
uzyskując tytuły laureatów i finalistów. Corocznie uzyskują również wysokie lokaty
w konkursach sportowych.

Nauka w technikum będzie trwała cztery lata.
W trakcie nauki będziesz doskonalić także umiejętności
zawodowe. Zdobędziesz konkretny zawód i połączysz
wiedzę teoretyczną z praktyczną.
W trakcie praktycznej nauki zawodu możesz nawiązać
kontakt z przyszłym pracodawcą. Zaplanujesz swoją karierę
edukacyjną i zawodową zgodnie z potrzebami rynku pracy.
Szybciej zyskasz niezależność!
Przeczytaj wywiady z naszymi uczniami i nauczycielami,
aby dowiedzieć się więcej o ofercie edukacyjnej ZSEk.
Technik hotelarstwa - str. 2-3
Technik technologii odzieży - str. 4
Technik ekonomista - str. 5
Technik obsługi turystycznej - str. 6
Technik spedytor - str. 7
Technik logistyk  - str. 8
Technik handlowiec  - str. 9
Na podstawie: Szkolnictwo zawodowe w Zielonej Górze.
Przewodnik. 

fot. K. T.
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PRACA I PASJA - wywiad z uczniami
klasy o profilu technik hotelarstwa

1. Czego uczycie się na zajęciach z przedmiotów zawodowych?
- Na zajęciach z przedmiotów zawodowych uczymy się, jak powinien
wyglądać i zachowywać się prawdziwy hotelarz. Uczymy się podejścia do
klienta i rozwiązywania sytuacji problemowych. Mamy też wiele godzin
przygotowania do egzaminu zawodowego, ucząc się rozwiązywania testów
pisemnych i praktycznych, podczas których, m.in., wypełniamy dokumenty
związane z przyjazdem, pobytem oraz wyjazdem gości z hotelu. Zadania te
na mają celu jak najlepsze przygotowanie do egzaminu zawodowego,
którego pierwsza część czeka nas już w tym roku - jest to egzamin z
kwalifikacji T. 11 - planowanie i realizacja usług w recepcji.
2. Czy macie dużo zajęć praktycznych?
-  Jako uczniowie klasy drugiej mamy aż 6 godzin w tygodniu technik pracy 
w hotelarstwie, na tych zajęciach przygotowujemy się do pracy w hotelu, 
a także do zdania egzaminu potwierdzającego nasze kwalifikacje zawodowe.
Uczymy się, jak prawidłowo zarejestrować oraz wyrejestrować gości, jak
wypełnić kartę rezerwacji, księgę rejestracyjną, fakturę oraz inne dokumenty
związane z planowaniem i realizacją pracy w recepcji. Dodatkowo na takich
zajęciach uczymy się, jak komunikować się z gościem hotelowym.
3. Czy praktyki zawodowe są tylko pracą, czy jest też czas na relaks?
- Praktyki zawodowe to połączenie pracy i przyjemności. W moim
przypadku praca na praktykach trwała 6 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie
i później mieliśmy czas wolny dla siebie. Ja miałam okazję odbyć praktykę
nad morzem, więc po pracy spędzałam czas wolny na plaży.
4. Jak wyglądają praktyki i gdzie się najczęściej odbywają?  
- Praktyki zawodowe mają na celu wprowadzenie nas w profesję hotelarza 
oraz przygotowanie do egzaminu zawodowego. Przypadają na klasę drugą i
odbywają się na terenie całej Polski, natomiast w trzeciej klasie mamy
praktyki zagraniczne. Zdobywamy wówczas nowe umiejętności oraz
uczymy się form obsługi potrzebnych w przyszłym zawodzie.
5. Jak oceniasz swoje szanse na pracę w zawodzie?
- Myślę, że szanse są duże. Hotelarstwo to prężnie rozwijający się kierunek.
Jeśli nie w kraju, to poza granicami dla hotelarza znajdzie się praca. Wyjazdy
rodzinne czy firmowe kilka razy do roku to już powszechne zjawisko, a
hotele zaspokajają coraz więcej potrzeb, nie tylko tych podstawowych. 

Z uczniami klasy drugiej rozmawiały A. Iwańska i W. Żabińska

Praktyki w hotelu RUBEN

Praktyki w hotelu RUBEN

Zajęcia praktyczne w szkole

PANI BEATA POWCHOWICZ udzieliła nam informacji o pracowniach
do nauki zawodu i zdawalności egzaminu zawodowego  
1. Jaka jest zdawalność egzaminu zawodowego?
Zdawalność egzaminu zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa,
zarówno „starego”, jak i „nowego”, w naszej szkole jest bardzo wysoka. 
W ubiegłym roku szkolnym egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w zawodzie technik hotelarstwa zdało 90,32% ogółu przystępujących
absolwentów (zdawalność w kraju na poziomie 70,76%), natomiast egzamin
potwierdzający kwalifikację T.11 planowanie i realizacja usług 
w recepcji zdało 89,19% ogółu przystępujących uczniów (zdawalność 
w kraju na poziomie 62,95%). Praca z młodzieżą pod kątem egzaminu
zawodowego stanowi ważny element kształcenia zawodowego, ale
rewelacyjne wyniki naszych uczniów potwierdzają, że warto poświęcić czas
i energię na odpowiednie przygotowanie młodzieży do egzaminów, a tym
samym przyczynić się do zdobycia przez nich zawodu technik hotelarstwa.
2. Czy w szkole istnieją pracownie do nauki zawodu?
W szkole mamy do dyspozycji trzy pracownie do kształcenia w zawodzie
technik hotelarstwa: recepcję hotelową, jednostkę mieszkalną (pokój
hotelowy) i pracownię gastronomiczną. W ramach kształcenia praktycznego
młodzież ma możliwość zapoznania się z pracą poszczególnych
pracowników obiektu hotelarskiego. Jednak największe doświadczenie
uczniowie zdobywają podczas praktyki zawodowej, wówczas mają szansę 
wykorzystania wiedzy i umiejętności oraz wzbogacenia profesjonalnego
warsztatu.

Wywiad z nauczycielem przedmiotów hotelarskich panią B. Powchowicz
przeprowadziły: A. Iwańska i W. Żabczyńska

fot. K.T.

fot. K.T.

fot. Ł. Ch.
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Praktyki w Grecji

Praktyki na promie Polonia Praktyki w Wielkiej Brytanii

PRAKTYKI ZAGRANICZNE 
wywiad z uczniami klasy o profilu technik hotelarstwa

1. Czy praktyki zagraniczne w klasach o profilu technik hotelarstwa są
dostępne dla wszystkich uczniów tego typu klas ?
- Niestety nie. Warunkiem wyjazdu na praktyki zagraniczne jest ukończenie
18. roku życia, ze względu na odpowiedzialność opiekuna za praktykanta, a
także zajmowanie stanowisk, które wymagają pełnoletności, np. w  barze
hotelowym czy barze na promie.
2. Co należy do obowiązków ucznia na praktyce zawodowej, która
odbywa się za granicą?
- Prawdę mówiąc, zakres obowiązków podczas praktyki za granicą jest
dokładnie taki sam jak w kraju, ponieważ dla każdego ucznia przygotowana
jest kartka praktyk, która weryfikuje wykonywaną pracę w poszczególnych
działach obiektów. Obowiązkiem każdego praktykanta jest przede
wszystkim dbanie o stanowisko pracy. Każdy obiekt ma określone miejsca
pracy, tj.: recepcja, restauracja, housekeeping (czyli dbanie o czystość
jednostek mieszkalnych oraz części ogólnodostępnych dla gości 
i pracowników) oraz bary. Każdy, uczeń pracując na tych właśnie
stanowiskach, uczy się podstawowych czynności oraz zdobywa cenne
doświadczenia.
3. W jakich krajach odbywaliście praktykach?
- Mieliśmy możliwość odbyć praktykę na promie „Skania” z Unity Line, który
kursuje ze Świnoujścia do Ystad, czyli do Szwecji. Taka podróż 
w jedną stronę trwa około 8 godzin, jest to niesamowite doświadczenie,
którego nie wszyscy mogą doznać.
Praca na promie znacznie różni się od pracy w hotelu ze względu na
embrakację, czyli proces przyjmowania pasażerów na statek oraz
sprawdzania dokumentów i biletów pasażerskich. Jest to trudniejsze dla
pracowników promu, ponieważ wszystko musi być ściśle określone 
w czasie, nie ma miejsca na spóźnienia.
Na promie różni się także czas wykonywania danej pracy na konkretnych
stanowisku, grafiki są ustalone z góry, nie ma ciągłości pracy przez 
8 godzin, czas ten wypracowuje się w ciągu całej doby.
4. Czy praktyki to tylko obowiązki, czy macie też czas na relaks?
- Przez pierwsze dnie przyzwyczajaliśmy się do trybu pracy, więc za bardzo
się nie relaksowaliśmy, ale z czasem przywykliśmy i było już coraz lepiej.
Co kilka godzin mieliśmy przerwę, w trakcie której mogliśmy wyjść na burtę i
oglądać piękne fale, a podczas postoju w Szwecji (jeśli był on uwzględniony
w grafiku) mogliśmy wyjść zwiedzać miasteczko lub pozostać na promie i
oglądać telewizję, no i oczywiście zjeść jakiś dobry posiłek.

Prom Polonia

W czasie pracy oraz poza nim mieliśmy możliwość integrowania się z
pracownikami promu, panowała tam bardzo przyjazna atmosfera. Była to nie
tylko praca, ale tez cenne doświadczenie, wiele się nauczyliśmy,
zawiązaliśmy dużo nowych znajomości i oczywiście świetnie się bawiliśmy.
Polecam wszystkim pełnoletnim uczniom wybranie tej opcji praktyki,
ponieważ szkoła daje nam możliwości, których nie jesteśmy w stanie sobie
zorganizować.

Z uczniami klasy IV eh Marleną Święcką i Sebastianem Uszyńskim
rozmawiała M. Olejniczak

fot. A. A.

fot. A. A. fot. M. O.

fot. K. T.
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1. Czego uczycie się na zajęciach z przedmiotów zawodowych? 
Nasze przedmioty zawodowe dzielą się na praktyczne i teoretyczne.
Wprowadzają w świat mody, konstrukcji, modelowania, projektowania,
kreowania, technik wykonania ubiorów,  technologii wyrobów odzieżowych i
materiałoznawstwa.
2. Czy macie dużo zajęć praktycznych?
Zajęcia praktyczne zaczynają się już w pierwszej klasie  w wymiarze
czterech godzin tygodniowo, w kolejnych latach będzie ich więcej – nawet
powyżej dziesięciu.
3. Jaka jest zdawalność egzaminu zawodowego?
Technik technologii odzieży to nowy kierunek w naszej szkole. Czas
pokaże. Istotna jest determinacja w dążeniu do celu.
4. Jak wyglądają praktyki i gdzie najczęściej się one odbywają? 
Praktyki odbywają się  najczęściej w zakładach odzieżowych, salonach
stylizacji ubioru i punktach świadczących usługi krawieckie. Wybór zależy
od nas.
5. Czy są możliwe wyjazdy na praktyki zagraniczne? 
Zgodnie z programem  nauczania praktyki zawodowe będą realizowane 
w klasie trzeciej i myślę, że istnieje  możliwość odbycia ich w innych krajach.
6. Czy w szkole istnieją pracownie do nauki zawodu? 
We wrześniu ubiegłego roku powstała pracownia odzieżowa wyposażona w
maszyny i urządzenia specjalistyczne. Jej zasoby są stopniowo
uzupełniane. Każdy uczeń otrzymał  też wyprawkę, czyli podstawowe
przybory i dodatki krawieckie oraz niezbędne materiały.
7.  Czy praktyki zawodowe są tylko pracą, czy jest też czas na relaks?
Marzymy o tym, aby nasze praktyki zawodowe były połączeniem pracy
i relaksu. Moda to przecież świetna zabawa, oczywiście związana 
z  twórczym wysiłkiem.
8. Jak oceniacie swoje szanse na przyszłą pracę w zawodzie?
Ludzie muszą się ubierać, chcemy im w tym pomagać i przy okazji
zarabiać. Z pewnością odnajdziemy się na rynku pracy.
9. Czy przygotowujecie pokazy mody lub bierzecie w nich udział?
Pokazy mody odbywają się kilka razy w roku szkolnym. Uczestniczymy
w nich i jako modele/modelki, i jako przyszli projektanci mody, pomagając w
doborze strojów i organizacji wybiegów. Zawsze jest to dla nas duże
przeżycie i ukoronowanie naszych umiejętności.

Wywiad z uczniami klas o profilu technik technologii odzieży przeprowadziła:
J. Gierowska

Pokazy mody

Wystawa krawieckich prac uczniów

Pokaz mody

Pokazy mody w Palmiarni

Od guzika do wybiegu
technik technologii odzieży

Pokazy mody dostarczają wielu wrażeń estetycznych poprzez prezentację
ciekawych i eleganckich stylizacji ubiorów. Integrują  naszą społeczność,
czyli uczniów, nauczycieli i rodziców. Stanowią też istotny  element 
promocji szkoły. Wybieg łączy przyjemne z pożytecznym, zaprasza do
udziału w podróży po świecie współczesnych trendów mody.

A. Waligórska-Popiłka

Moda stanowi najlepszy sondaż: mówi ona bowiem
językiem, jakiego nie znają inne sondaże, językiem
podświadomości.

Francoise Giroud

fot. Ł. Ch.

fot. A. W.

fot. E. W.

fot. Sz. N.
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SYSTEMATYCZNOŚĆ
I RZETELNOŚĆ

TECHNIK EKONOMISTA

1. Czy technik ekonomista to trudny kierunek?
- Nie, ale wymaga zaangażowania, systematyczności i rzetelności.
2. Czy w szkole istnieją pracownie do nauki zawodu?
- Około roku temu powstała nowoczesna pracownia ekonomiczna
zorganizowana na wzór firmy, z wydzielonymi działami takimi jak:
sekretariat, kadry oraz księgowość, oraz wyposażona w nowoczesny sprzęt
biurowy i specjalistyczne oprogramowanie finansowo-księgowe, kadrowo-
płacowe oraz system sprzedażowo-magazynowy.
3. Jaka jest zdawalność egzaminu zawodowego?
- Zdawalność "starego" egzaminu zawodowego wśród klas czwartych w
szkole wyniosła 80%, jako miasto mieliśmy 74% w okręgu uczniowie
Ekonomika osiągnęli zdawalność w wysokości 65%. Natomiast egzamin
zdawany metodą nowej podstawy programowej to w naszej szkole aż 90%w
mieście Zielona Góra - 70,40% oraz w okręgu 60,3%. Podsumowując,
szkoła z roku na rok ma wyższą zdawalność.
4. Czy są dodatkowe kursy i kwalifikacje zawodowe?
- Planujemy uruchomić kurs kwalifikacyjny w systemie zaocznym dla
uczniów, którzy ukończyli kwalifikację A.35.
5. Na zakończenie proszę powiedzieć, na jakich stanowiskach można
dostać pracę po ukończeniu Ekonomika?
- Pracę można podjąć na rożnych stanowiskach w dziale księgowości, kadr,
handlowym, sekretariacie oraz różnego rodzaju instytucjach bankowych,
ubezpieczeniowych oraz Urzędzie Skarbowym.

Wywiad z nauczycielem przedmiotów ekonomicznych p. Wiesławą
Pominkiewicz przeprowadziła P. Obsadna

NA RYNKU CIĄGLE JEST ZAPOTRZEBOWANIE NA ABSOLWENTÓW
KIERUNKU TECHNIK EKONOMISTA

Sądzę, że przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie technika
ekonomisty  po ukończeniu tej szkoły jest wystarczające - mówi Ania.
Wywiad z tegoroczną maturzystą, absolwentką szkoły Anną Modrzyk
1. Czego uczycie się na zajęciach z przedmiotów zawodowych?
- Przede wszystkim nasze zajęcia opierają się na pracy z programami
komputerowymi. Uczymy się planowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, wykonujemy analizy i sporządzamy sprawozdania.
Zajmujemy się również obliczaniem podatków oraz prowadzeniem
rachunkowości.
Czy macie dużo zajęć praktycznych?
- Tak, większość zajęć zawodowych skupia się na przygotowaniu nas do
praktycznej części egzaminu zawodowego.
3. Powiedz mi Aniu, jak wyglądają praktyki zawodowe i gdzie
najczęściej się one odbywają?
- Przeważnie są to instytucje państwowe takie jak Urząd Skarbowy, ZUS,
ale także firmy i biura rachunkowe. Praktyki odbywają się poza siedzibą
szkoły, w Zielonej Górze oraz w miejscach zamieszkania uczniów.
4. Na zakończenie powiedz co jest głównym celem takich praktyk?
- Sądzę, ze zapoznanie się z funkcjonowaniem i strukturą organizacyjną
przedsiębiorstwa ale również doskonalenie umiejętności pracy własnej.
Wykorzystanie wiedzy zdobytej w szkole i konfrontacja jej z rzeczywistością
.

Z przyszłym technikiem ekonomistą rozmawiała J. Gierkowska

N. Kisły wykonuje zadanie ekonomiczne

A. Podstawska w pracowni ekonomicznej

Uczennice klasy III ces w pracowni ekonomicznej

fot. P.O.

fot. P.O.

fot. P.O.
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UCZYMY SIĘ ZWIEDZAJĄC
Technik obsługi turystycznej

Wycieczka do Poznania

Wycieczka do Poznania

Pracownia

AKADEMIA GASTRONOMII, HOTELARSTWA 
I TURYSTYKI

W naszej szkole prężnie działa  Akademia Gastronomii, Hotelarstwa 
i Turystyki. Opiekunem grupy jest pani Dorota Patelak
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach ze względu na
przyjemną i pełną radości atmosferę w czasie pracy, którą gwarantuje
zawsze uśmiechnięta prowadząca.
Zajęcia przyciągają uczniów samą techniką ich prowadzenia. Są
urozmaiceniem w ciągu dnia, w którym odbywają się tradycyjne lekcje. 
Członkowie akademii mają szansę na poznanie pracy kelnera, barmana,
turysty, hotelarza czy kucharza w praktyce. Akademia mobilizuje uczniów
do pogłębiania wiedzy, pomaga im również w  przygotowaniu do pracy, którą
najprawdopodobniej  będą wykonywać w przyszłości.
Dodatkowym atutem tego przedsięwzięcia jest  aktywne uczestnictwo 
w życiu szkoły.  Uczniowie prowadzą różnego rodzaju akcje. Sprzedają
ciasta, zdrową żywność lub koktajle owocowe. Pieniądze ze sprzedaży
przeznaczają na swój dalszy rozwój – mogą dzięki nim odbyć wycieczki do
hoteli, by w praktyce przyjrzeć się działaniom na konkretnych stanowiskach.
Uczniowie nie poprzestają jednak na własnych korzyściach. Chcąc  zarazić
kolejne młode pokolenia swoją pasją, organizują spotkania dla przedszkoli,
szkół podstawowych oraz gimnazjów, na których uczą, m in. składania
serwetek, poprawnego zachowania przy stole czy w restauracji, nakrywania
i dekoracji stołu. Tego typu zajęcia są na pewno dużą promocją dla samej
szkoły, a uczniowie mają okazję na wykazanie się swoją wiedzą.

Agata Iwańska

Poznawanie tajników obsługi turystycznej i hotelarstwa w naszej  szkole to
nie tylko nauka, ale również możliwość przyglądania się pracy specjalistów.
Taki cel postawili sobie organizatorzy wycieczki do Poznania, która odbyła
się 24 października 2014 roku. Wzięli w niej udział uczniowie klas o profilach
technik obsługi turystycznej i technik hotelarstwa.
Pierwszą i główną atrakcją naszego wyjazdu były targi turystyczne TOUR
SALON, na których mogliśmy zapoznać się z regionami turystycznymi
Polski i innych krajów świata. Na każdym stanowisku były osoby,
niekoniecznie mówiące po polsku, które chętnie odpowiadały na nasze
pytania. Można było również wziąć udział w robieniu toruńskich pierniczków
czy ozdób z masy solnej.
D uż e zainteresowanie wzbudziły autokary turystyczne, które mogliśmy
oglądać - każdy miał szansę sprawdzić komfort podróżowania. Kolejnym
 miejscem, jakie odwiedziliśmy, był hotel Remes  w Opalenicy. Ogromne
wrażenie zrobiły na nas zarówno  wygląd budynku, jak i wielkie centrum
treningowo-sportowe ulokowane na jego terenie. Przy recepcji podzielono
nas na dwie grupy: hotelarzy i obsługę turystyczną. Ci pierwsi zostali przy
recepcji, gdzie mogli przyjrzeć się pracy recepcjonistki, a potem zostali
oprowadzeni po hotelu. Uczniowie z klas turystycznych od razu poszli
zwiedzać obiekt. W hotelu znajdują się komfortowe pokoje i przestronne
apartamenty, nowoczesne Centrum Konferencyjne, dwie restauracje,
dwupoziomowy klub, relaksujące SPA & Wellness, basen, sauny, siłownia.
Niestety, nie każdy z tych obiektów mogliśmy zobaczyć ze względu na dużą
liczbę gości hotelowych.
Wyjazd okazał się przydatnym doświadczeniem. Wielu z nas poczuło, że
zawód, który wybraliśmy, jest naprawdę interesujący, a tempo pracy 
w hotelu, kontakt z gośćmi, konieczność reagowania na dynamicznie
zmieniające się okoliczności obsługi klientów nie pozwolą nam się 
w przyszłości nudzić.  

Agata Żukowska

DZIEŃ OTWARTY EKONOMIKA
28.04.2015 r. 8.30 - 15.00

- zapoznanie z ofertą edukacyjną Szkoły 2015/2016
- informacje na temat kierunków kształcenia

- zwiedzanie pracowni praktycznej nauki zawodu
- konkursy i niespodzianki

fot. Sz. N.

fot. Sz. N.

K. T.
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Obliczanie czasu pracy kierowcy,
wyznaczanie trasy - technik spedytor

1. Czego uczycie się na zajęciach z przedmiotów zawodowych
- Na zajęciach z przedmiotów zawodowych zdążyłem nauczyć się wielu
przydatnych rzeczy, które zdecydowanie pomogły mi na praktykach
zawodowych. Gdy pojawiłem się w firmie, opiekunka przepytała mnie
z podstawowych terminów, które są niezbędne  w zawodzie spedytora. Ku
jej zaskoczeniu z większości tematów miałem większą wiedzę, niżeli było to
niezbędne w czasie praktyk. Nauczyłem się operować czasem pracy
kierowców na podstawie konwencji międzynarodowych, nie są mi obce
przepisy ADR, ATP, konwencja TIR. Umiem zorganizować transport
międzynarodowy włącznie z wyznaczeniem trasy, obliczeniem czasu, jaki
jest potrzebny na dokonanie całego procesu transportowego. Znam techniki
ładunkowe, sposoby zabezpieczania ładunku. To tylko niektóre 
z zagadnień, których się do tej pory nauczyłem, prolog do tego, czego tak
naprawdę można się tutaj nauczyć.
2. Czy macie dużo zajęć praktycznych?
- Tak, cała trzecia klasa skupia się na zajęciach praktycznych, czyli na tym,
jak zdobytą wiedzę  w klasach młodszych wykorzystać w działaniu.
3. Jak wyglądały praktyki i gdzie się odbyły? Czy była to tylko praca,
czy też znaleźliście czas na relaks?
- Praktyki odbyłem w firmie ND Polska. Głównie obserwowałem pracę
spedytora, często obliczałem czas trasy, którą kierowca musiał przebyć. Do
moich obowiązków należało szukanie dokumentów, mogłem 
w specjalnym programie obserwować samochody poprzez GPS. Praktyki to
głównie praca, chodzimy na nie, aby się czegoś nauczyć.
4. Jak oceniasz swoje szanse na przyszłą pracę w zawodzie?
- Bez wątpienia zamierzam związać swoją przyszłość z transportem
i spedycją. Ekonomik był bardzo dobrym wyborem na mojej ścieżce
edukacyjnej. Pozwolił mi nauczyć się wielu niezbędnych w zawodzie
spedytora zagadnień. Moje szanse oceniam na wysokie.
5. Czy w szkole istnieją pracownie do nauki zawodu?
- Szkoła posiada pracownie komputerowe, gdzie uczniowie uczą się
wyznaczania tras, obliczają czas pracy kierowcy, wypełniają dokumenty,
jest także możliwość obsługi telefaksów i innych urządzeń.

Przyszłych spedytorów: Karola Tabasa,  Konrada Dziurlę i Dawida Lendę
wysłuchała M. Olejniczak

Spedytorzy w DHL

Lotnisko Warszaw-Babice

Lotnisko Warszawa- Babice

Wycieczka do Swarzędza

Wycieczka do Swarzędzafot. K. T.

fot. K. T.

fot. K. T.

fot. K. T.

fot. K. T.
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LOGISTYKA SZANSĄ 
NA SUKCES

Moją przygodę z logistyką zacząłem 2 lata temu składając podanie o
przyjęcie mnie do klasy o takim profilu. Szkoła spełniła moje oczekiwania,
gdyż mam tu możliwość kształcenia moich umiejętności, które będą
przydatne w przyszłym zawodzie.
Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i partnerami, na przykład z
Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu czy z firmą RABEN. Ucząc się
zawodu odwiedzamy firmy logistyczne takie jak: DHL Express, Still, Panopa
Logistic, DPD, Volkswagen Poznań.
Uczniowie korzystają z nowoczesnej pracowni wyposażonej w
specjalistyczny sprzęt (fachowe oprogramowanie, terminal, drukarka kodów
kreskowych i etykiet logistycznych). Odbywamy praktyki i staże w kraju i za
granicą. Uczestniczymy w projektach unijnych (Akademia Dobrych
Praktyk), w ramach których młodym logistykom oferowane są dodatkowe
staże w wielkopolskich firmach i darmowy kurs prawa jazdy.
Wielu moich kolegów bierze udział i odnosi sukcesy w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Logistycznej. Ponadto pasjonaci tematyki związanej z
przyszłym zawodem mogą uczestniczyć w zajęciach  koła „Logikos”
Jeżeli chodzi o perspektywy pracy to jako logistyk mogę znaleźć
zatrudnienie w wielu branżach gospodarki.
Oto przykładowe miejsca pracy: działy logistyki przedsiębiorstw
przemysłowych, handlowych, usługowych, dystrybucyjnych, jednostki
samorządu terytorialnego, zatrudnienie na stanowiskach specjalisty do
spraw: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu
elektronicznego, gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań, transportu
wewnętrznego, operatora systemów informatycznych, gospodarki odpadami,
systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, logistyki miejskich
usług infrastrukturalnych. W naszym województwie jest wiele firm
logistycznych i mamy duże szanse na pracę w wyuczonym zawodzie. Sam
kierunek nie jest trudny. Uważam, że to właśnie logistyka jest
przyszłościowym zawodem

Przygotował: Krystian Machalica

Firma transportowa w Kobylnicy

Firma transportowa w Kobylnicy

Zajęcia w pracowni logistycznej

Akademia Dobrych PraktykPraktyki w ND Polska

fot. K.T.

fot. K.T.

fot. K. T.

fot. K.T.fot. Ł. Ch.
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1. Czego uczycie się na zajęciach z przedmiotów zawodowych?
Weronika Borek – Wszystkiego, co jest związane z handlem i
marketingiem.
Weronika Maćkowiak – Wszystkiego, co w przyszłości pozwoli nam
założyć własną działalność handlową.
Natalia Jóźwiak – Poznajemy podstawowe pojęcia związane z pracą
handlowca.
Paula Wojewódka – Uczymy się, jak postępować z towarem i zachować
zasady bhp w pracy handlowca. Poznajemy różne produkty spożywcze,
określamy ich jakość, skład i zawartość.
Paulina Harasimowicz – Poznajemy zasady wystawiania podstawowych
dokumentów handlowych w programie komputerowym SUBIEKT, np.
faktury, dowody przyjęcia towaru lub wydania towaru.
2. Czy macie dużo zajęć praktycznych?
Weronika Maćkowiak - W klasie pierwszej przedmioty są bardziej
teoretyczne, na razie pracujemy głównie na komputerach poznając
oprogramowanie INSERT. Elementy praktyki pojawiają się na wycieczkach
dydaktycznych do placówek handlowych. Typowe zajęcia praktyczne
rozpoczną się w klasie drugiej.
3. Jaka jest zdawalność egzaminu zawodowego?
Dorota Ziembińska-Maj (nauczyciel) - W naszej szkole nie mamy jeszcze
doświadczeń w zdawaniu egzaminów w tym zawodzie, ponieważ technik
handlowiec to nowy kierunek, który pojawił się w tym roku szkolnym po
wieloletniej przerwie. Na razie uczniowie uczą się w klasie pierwszej a swój
pierwszy egzamin zawodowy będą zdawać w klasie trzeciej. 
Z informacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że zdawalność
kwalifikacji A18, którą uczniowie będą zdawać w trzeciej klasie jest  bardzo
wysoka. To dla nas dobra informacja.
4. Jak wyglądają praktyki i gdzie najczęściej się one odbywają?
Weronika Borek –  Na razie, ponieważ jeszcze nie mamy praktyk,
nauczyciele organizują nam wyjazdy szkoleniowe do puntów sprzedaży
detalicznej. Mamy tam warsztaty i przyglądamy się pracy handlowców.
5. Czy są możliwe wyjazdy na praktyki zagraniczne?
Dorota Ziembińska-Maj - Technik handlowiec to nowy kierunek w naszej
szkole i trudno nam powiedzieć czy będzie taka możliwość. Na razie nie
było jeszcze organizowanych praktyk i nie mamy doświadczeń w tym
kierunku. 

W innych zawodach uczniowie wyjeżdżają na zagraniczne praktyki więc jeśli
i w tym zawodzie będzie taka możliwość z pewnością pojawi się taka
oferta. Oczywiście wszelkie wyjazdy zagraniczne są uzależnione w dużej
mierze od poziomu znajomości języka obcego.
6. Czy w szkole istnieją pracownie do nauki zawodu?
Dorota Ziembińska-Maj - Jesteśmy w trakcie przygotowywania
profesjonalnej pracowni dla tego zawodu. Zgodnie ze standardem
wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych przygotowujemy pracownię
najpierw dla kwalifikacji A-18 Prowadzenie sprzedaży a potem dla kwalifikacji
A-22 Prowadzenie działalności handlowej. Na ten moment jesteśmy na
etapie zamawiania wyposażenia stanowiska egzaminacyjnego dla pierwszej
kwalifikacji i powstają wstępne projekty pracowni z kasami fiskalnymi,
wagami, ladami sprzedażowymi, lodówką, komputerami, itp.
7. Jak oceniasz swoje szanse na przyszłą pracę w zawodzie? 
Natalia Jóźwiak - Handel będzie istniał zawsze w mniejszym czy większym
zakresie. Myślę że jest wiele możliwości zdobycia pracy w tym zawodzie.
Sami możemy założyć własną działalność, ponieważ nasze zajęcia dobrze
nas do tego przygotowują. Jeśli nie sklep stacjonarny to możemy rozpocząć
działalność w Internecie, przecież teraz głównie rozwija się e-handel.

Rozmowę z nauczycielem, panią Dorota Ziembińska-Maj i uczennicami
klasy o profilu technik handlowiec przeprowadziła K. Dziub

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej lepiej niż
konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili powinniśmy zatrudnić do
wykonania tej pracy kogoś,kto zrobi to lepiej niż my.

Henry Ford

Zajęcia w pracowni

Zajęcia w pracowni

Zajecia w pracowni

HANDEL BĘDZIE ISTNIAŁ ZAWSZE
Technik handlowiec

fot. Ł CH.

fot. ł. Ch.

fot. Ł. Ch.


