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TECHNIK LOGISTYK
(KLASA O PROFILU
WOJSKOWYM)

Kierunek ten przewiduje zajęcia z logistyki wojskowej, edukacji

obronnej, techniki interwencji czy edukacji wojskowej nie

tylko w szkole, ale również w jednostce wojskowej.

Prowadzone są one oczywiście przez zawodowych żołnierzy.

Perspektywami pracy są:

• Działy logistyki przedsiębiorstw przemysłowych,

handlowych, dystrybucyjnych, transportowych i spedycyjnych

• Jednostka wojskowa



TECHNIK EKONOMISTA
(KLASA O PROFILU
POLICYJNYM)

Klasa ta jest zdecydowanie dla osób zainteresowanych pracą w Policji oraz innych

służbach mundurowych, jednak oprócz tego także dla tych, którzy myślą o

studiach prawniczych czy ekonomicznych oraz dla tych chcących zdobyć

dodatkowe umiejętności i kompetencji na tych polach.

Perspektywy pracy:

• Działy księgowości, kadr, marketingu i jakości przedsiębiorstw

• Komisariat policji

• Zakład karny



TECHNIK REKLAMY
Jest to kierunek dla osób z głową pełną pomysłów, o niezwykle kreatywnym

toku myślenia oraz o artystycznych zamiłowaniach, którzy marzą o realizacji

wielkich projektów oraz współpracy z mediami.

Perspektywami pracy są:

• Agencje reklamowe, agencje public relations

• Działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw handlowych

• Telewizja, radio, prasa

Nowość na rok 
szkolny 2021/2022

Technik reklamy z elementami 
SOCIAL MEDIA!



TECHNIK FOTOGRAFII

I MULTIMEDIÓWZawód ten łączy umiejętności techniczne jak i wrażliwość na 

estetykę. Technik fotografii i multimediów wykonuje swoją pracę 

w atelier fotograficznym lub w plenerze. Dokonuje zapisu oraz 

przetwarzania i wizualizacji obrazu

Perspektywy pracy:

• Laboratoria fotograficzne, przemysł fotooptyczny i optyczny

• Telewizja i wytwórnie

• Fotoreporter w agencjach prasowych, wydawnictwach gazet                 

i czasopism



TECHNIK GRAFIKI I 

POLIGRAFII CYFROWEJ
Kierunek ten, jak sugeruje w sobie nazwa, zawiera w sobie grafikę

komputerową, poligrafie i techniki drukarskie w jednym.

W ramach zajęć przewiduje się m.in.: obsługę oraz projektowanie za pomocą

nowoczesnych oprogramowani w zakresie grafiki 2d i 3D oraz projektowanie

witryn WWW.

Perspektywy pracy:

• Studia graficzne

• Drukarnie

• Studia zajmujące się grafiką do gier i aplikacji mobilnych

• Branża IT



WYJAZDY ZA GRANICĘ

LKW Walter, będąc partnerem naszej szkoły umożliwia 

organizację płatnych praktyk zawodowych dla uczniów 

począwszy od absolwentów klas trzecich odbywających się w 

Austrii. Nasi uczniowie kroczą jednak również przy okazji 

trasą zwiedzania licznych zabytków i atrakcji Wiednia, z 

wizytą samego przedsiębiorstwa LKW Walter.

Po złożeniu wniosku, znalazł się on na wysokim miejscu oraz 

został zakwalifikowany przez Fundację Rozwoju Systemu 

Edukacji i Narodową Agencję Programu Erasmus+ do 

dofinansowania z programu POWER. Od tej pory nasi 

uczniowie wyjeżdżają na praktyki do jednej z pięciu lokalizacji 

naszego partnera - Your International Training. 

Lokalizacjami są: Mallow, Youghal, Sligo, Galway i Tralee w 

Irlandii. 

Organizowane są również coroczne wyjazdy do Sonnenbergu

w Niemczech, sponsorowane przez dpjw/pnwm które 

pomagają naszym uczniom zgłębianie wielu tematów 

związanymi z ekologią, ochroną środowiska oraz

ekonomią. Na dodatek uczniowie mają okazję rozwinąć 

kontakty międzyludzkie i językowe spotykając wiele innych 

grup z innego kraju. 



SZKOLNE IMPREZY

Co roku odbywa się festiwal charytatywny Dreams & 
Teams, przy którym wspólnymi siłami organizujemy 
akcję w celu pomocy dzieciom, którzy naprawdę tej 
pomocy potrzebują. Już od ponad 10 lat aktywnie 

pomagamy zbierając fundusze i przekazując je na ten 
cel.

Tradycją stało się świętowanie Europejskiego dnia 
Języków, propagując w społeczności szkolnej zalety 

różnorodności językowej oraz zachęcając do nauki 
języków obcych. Wszyscy zbierają się na Auli biorąc 

udział w wielu atrakcjach i zabawach, zorganizowanych 
przez innych zdolnych językowo uczniów.

Organizowany jest także chrzest klas mundurowych 
jak i artystycznych. Jest to dzień w którym uczniowie 
pierwszych klas zostają na dobre wtajemniczeni w 

świat wielkiej przygody jaka na nich czeka. W tym dniu 
podejmują się licznych wyzwań przygotowanych dla 

nich przez swoich rówieśników.



PRACE UCZNIÓW



PRACE UCZNIÓW



PRACE UCZNIÓW



NASZA WIZJANASZA MISJA
Naszą misją jest kształcenie obywateli na miarę potrzeb XXI 

wieku, czyli z właściwym zasobem wiedzy, rozwijających 
własne zainteresowania, otwartych na świat i inne kultury, a w 

konsekwencji przygotowanych do poruszania się po 
europejskim rynku pracy.

Chcemy, aby nasza Szkoła umacniała swoją pozycję, jako zespół 
szkół kształcących na kierunkach ekonomicznych

i technicznych oraz elastycznie reagowała na potrzeby rynku 
pracy, poprzez weryfikację i dostosowywanie oferty 

kształcenia.

ZSET GLIWICE



NASZA LOKALIZACJA

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO –

TECHNICZNYCH IM. CICHOCIEMNYCH

ul. Sikorskiego 132

44-103 Gliwice

tel. (32) 279-66-96

fax (32) 279-66-97

e-mail: sekretariat@zset.gliwice.eu


