Zapraszamy do Technikum nr 2
i Branżowej Szkoły I Stopnia
w Andrychowie
Ciekawe rozszerzenia, przyszłościowe zawody, bardzo
dobre przygotowanie do egzaminów zewnętrznych!!!

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021
I A - technik hotelarstwa, technik handlowiec
rozszerzenia: język angielski, matematyka
I B - technik logistyk
rozszerzenia: geografia, matematyka
I D - technik usług fryzjerskich z elementami kosmetyki
rozszerzenia: język angielski, biologia
IC - szkoła branżowa klasa wielozawodowa
fryzjer, kucharz, sprzedawca, stolarz, piekarz, przetwórca mięsa.

Ucz się z nami!
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Technik usług fryzjerskich – rozszerzenia: język angielski, biologia
Technik usług fryzjerskich to zawód dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy są pomysłowi,
kreatywni, cenią sobie niezależność, mają poczucie piękna i estetyki. W Zespole Szkół nr 2 od
lat kształcimy specjalistów w tej profesji.
W roku szkolnym 2021/2022 kształcenie w tym zawodzie zostanie wzbogacone treściami
z zakresu kosmetyki. Dla osób chcących pracować w salonach piękności kierunek
ten dodatkowo da możliwość zapoznania się z podstawami wizażu, pielęgnacji twarzy i
dłoni, oraz aromaterapii.
Sprawdź swoje predyspozycje tutaj…
W bogato wyposażonej szkolnej pracowni fryzjerskiej nasi uczniowie mogą odkrywać swoje
talenty, a także rozwijać swoje umiejętności w zakresie fryzjerstwa. Młodzież uczy się w czasie
zajęć praktycznych wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, strzyżenia włosów, profesjonalnej
stylizacji fryzur, wykonywania zabiegów koloryzacji włosów. Efekty swojej pracy niejednokrotnie
prezentuje podczas konkursów fryzjerskich .Nowości w branży fryzjersko-kosmetycznej
uczniowie mogą śledzić dzięki regularnie organizowanym szkolnym wyjazdom na targi, pokazy
i konkursy. Szkolenie zawodowe w naszej szkole odbywa się pod okiem profesjonalistów i
specjalistów w tej dziedzinie.
Absolwenci kierunku technik usług fryzjerskich nie mają kłopotu z zatrudnieniem. Rynek
usług fryzjerskich jest od lat ustabilizowany i zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie
jest duże. Technik usług fryzjerskich znajdzie zatrudnienie w renomowanych salonach
fryzjerskich oraz fryzjersko- kosmetycznych. Posiada również kwalifikacje niezbędne do
otworzenia własnej działalności gospodarczej lub kontynuowania nauki na studiach wyższych.
Praca czeka na niego również w miejscach, gdzie potrzebny jest stylista czyli teatry, telewizja,
studia fotograficzne.
Zapraszamy do odwiedzenia strony WWW stworzonej przez uczennice TUF tutaj….

Technik hotelarstwa – rozszerzenia: matematyka, język angielski
Technik hotelarstwa to bardzo interesujący i z dużymi możliwościami zawód. Pozwala na
rozwijanie zainteresowań, poznawanie świata, zarabianie pieniędzy, zdobywanie
doświadczenia. Profesjonalna kadra nauczycieli przygotowuje uczniów do pracy w branży
hotelarskiej i turystycznej, a w trakcie edukacji przekazują uczniom wiedzę ogólną i
umiejętności zawodowe oraz przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego.
Uczniowie podczas praktyk zawodowych zdobywają umiejętności praktyczne związane z pracą
w recepcji, uczą się również zasad sztuki kelnerskiej, nakrywania stołu, serwowania potraw.
Miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej tj.: zakłady
hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, biura
podróży, a także współczesna baza ruchoma, kolejowa, lotnicza oraz gastronomia .
Absolwent technikum hotelarskiego może być również zatrudniony w organach
administracji samorządowej , organizacjach, stowarzyszeniach związanych z branżą
hotelarską. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwala także na prowadzenie własnej
działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług hotelarskich.
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Technik handlowiec - rozszerzenia: matematyka, język angielski
Technik handlowiec to zawód dla osób: aktywnych, operatywnych, sprawnie komunikujących
się, odpornych psychicznie i zrównoważonych emocjonalnie, mających dobrą prezencję,
potrafiących szybko rozwiązywać napotkane problemy, otwartych na innowacje, uczciwych,
gotowych do ciągłego podnoszenia kwalifikacji.
Kształcąc się w zawodzie TECHNIK HANDLOWIEC nauczysz się m. in.:
•
•
•
•
•
•
•

organizować i prowadzić działalność małej firmy handlowej,
przeprowadzać negocjacje handlowe,
skutecznie szukać partnerów handlowych, zawierać umowy handlowe,
badać możliwości wzrostu udziału firmy na rynku,
organizować i prowadzić działania reklamowe,
kalkulować i obliczać ceny towarów,
obliczać rentowność sprzedaży, zyski i straty, koszty działalności, podatki.

Technik handlowiec w ramach swoich zadań zawodowych organizuje prace w zakresie
przyjmowania dostaw oraz przygotowania towarów do sprzedaży, wykonuje prace związane z
obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, prowadzi działania reklamowe i
marketingowe, organizuje i prowadzi działalność handlową, może zarządzać działalnością
handlową przedsiębiorstwa.
•
•
•
•
•
•
•

Absolwent w tym zawodzie znajdzie pracę w kraju i za granicą jako:merchandiser,
specjalista / asystent ds. zaopatrzenia,
specjalista / asystent ds. sprzedaży,
kierownik, zastępca kierownika i pracownik działu obsługi klienta,
pracownik działu marketingu,
akwizytor,
przedstawiciel handlowy,

Technik logistyk - rozszerzenia: geografia, matematyka
Jest jednym z najnowocześniejszych i najlepiej płatnych zawodów na rynku krajowym
i zagranicznym.
Polecamy ten kierunek osobom przedsiębiorczym i kreatywnym, z wyobraźnią
i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć !
Logistyk znajdzie pracę na rynku TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) m.in. jako specjalista
do spraw:
•

logistyki sprzedaży i prognozowania popytu,

•

logistyki przesyłek (usługi spedycyjne),

•

logistyki systemów informatycznych wspomagających dystrybucję,

•

logistyki planowania produkcji i zapasów,

•

logistyki transportu wewnętrznego,

•

logistyki gospodarki odpadami,
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Charakterystyka procesu nauczania:
•

nauka w szkole trwa 5 lat

•

przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym są geografia i matematyka

•

praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni realizowana jest w trzeciej klasie

•

możliwość ukończenia kursów: operatora wózków widłowych, prawo jazdy kat. B
(w ramach projektów unijnych)

•

możliwość zdawania egzaminów maturalnych

•

Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym mają możliwość
zdobycia dwóch kwalifikacji i po ich zaliczeniu uzyskają tytuł technika logistyka.
Kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów

✓ realizacja procesów magazynowych
✓ obsługa magazynów przyprodukcyjnych
✓ obsługa magazynów dystrybucji
Kwalifikacja SPL.04. Organizacja transportu
✓ planowanie i organizowanie procesów transportowych
✓ planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych
✓ dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych
•

możliwość dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu logistyki na studiach licencjackich,
inżynierskich jak i magisterskich

Kandydat do zawodu logistyka powinien charakteryzować się:
➢ łatwością w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi;
➢ umiejętnością podejmowania szybkich decyzji;
➢ podzielnością i koncentracją uwagi;
➢ odpornością na stres;
➢ odpowiedzialnością;
➢ umiejętnością wnioskowania;
➢ dokładnością.
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Szkoła Branżowa I Stopnia
•
•
•
•
•
•

stolarz
fryzjer
sprzedawca
piekarz
kucharz
przetwórca mięsa

W naszej szkole nauka trwa w systemie jednozmianowym.
Szkoła współpracuje z hotelami, firmami logistycznymi, marketami, uczniowie
zdobywają wiedzę praktyczną na wycieczkach przedmiotowych oraz praktykach
w kraju i za granicą (Włochy, Bułgaria, Albania, Wielka Brytania).
Nasza szkoła w rankingu „Perspektyw” zajęła 59 miejsce w Małopolsce! Taki wynik został
obliczony na podstawie wyników egzaminów zawodowych, wyników matur oraz osiągnięć
w konkursach (olimpiadach).
Dla uczniów ZS Nr 2 w Andrychowie prowadzone są darmowe kursy w ramach
projektów wszystkich CKZiU Powiatu Wadowickiego:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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prawo jazdy kat. B
kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym
kasjer walutowo – złotowy
kosmetyka i wizaż ze stylizacją paznokci
koloryzacja włosów i przedłużanie włosów
kelner
barista
barman
operator koparko-ładowarki
pizzerman
spawanie TIG 141
spawanie MAG-135
obsługa programu Solid Works
obsługa programu SAP
fotografia reklamowo/ produktowa
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Szkoła oferuje dla młodzieży projekty edukacyjne:
•

•

•

•
•

•

•

projekt Erasmus+ z wyjazdem do Hiszpanii dla uczniów technikum we
wszystkich zawodach, dzięki któremu uczniowie zdobędą doświadczenie
zawodowe, kompetencje językowe, poznają kulturę krajów europejskich i
zdobędą kwalifikacje na rynku pracy UE;
projekt „eTwinning” unijny projekt z języka angielskiego rozwijający słownictwo
zawodowe. Zakłada współpracę z uczniami innych krajów Europy (Erasmus+),
którzy tworzą wspólny słownik językowy dla branży fryzjerskiej;
projekt „Symulacje dla szkoły, uczelni biznesu” firmy Revas -zajęcia edukacyjne,
dzięki którym uczniowie zakładają i prowadzą wirtualne firmy m.in.: tworzą
stanowiska pracy, zatrudniają pracowników, ustalają wynagrodzenia, kupują
sprzęt, inwestują w reklamę tradycyjną oraz internetową, ustalając ceny.
system informatyczny nfhotel najnowszej generacji firmy Netfactory dla branży
hotelarskiej;
projekt edukacji cyfrowej "Lekcja: Enter”, w ramach którego prowadzone są
szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych i społecznych. Projekt jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana
jest na lata 2019-2023;
warsztaty „Dzieła Kolpinga w Polsce” z projektu unijnego „Aktywni młodzi!”
rozwijające kompetencje społeczne, interpersonalne, komunikacyjne opiekunów
i uczniów;
projekt nauczania informatyki i programowania robotów w ramach Centrum
Mistrzostwa Informatycznego dla branży logistycznej;

Ponadto uczniowie naszej placówki rozwijają swoje pasje i zainteresowania poprzez
warsztaty plastyczne, hafciarskie, artystyczne w Szkolnym Kole Wolontariatu. Jest to
praca na rzecz drugiego człowieka, która daje wiele satysfakcji i pozwala na zdobycie
nowych umiejętności prospołecznych.
Zainteresowanych zapraszamy na stronę szkoły gdzie zostały zamieszczone
szczegółowe informacje dotyczące kierunków kształcenia oraz rekrutacji absolwentów
szkół podstawowych: https://www.zs2andrychow.pl/
KONTAKT:
sekretariat@zs2andrychow.pl
tel.: 33-875-31-47
Zapraszamy także na szkolnego facebook’a:
https://www.facebook.com/zs2.andrychow

str. 6

