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                      Wstęp

Drodzy uczniowie!

Przed Wami jeden z najważniejszych wyborów w Waszym życiu – wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Aby pomóc 

Wam w podjęciu tej trudnej i zarazem odpowiedzialnej decyzji przygotowaliśmy informator, w którym przedsta-

wiono pełną ofertę edukacyjną liceów, techników oraz branżowych szkół I stopnia, dla których organem prowa-

dzącym jest Miasto Konin. Informator został poprzedzony analizą trendów na lokalnym rynku pracy oraz opisem 

oczekiwań pracodawców wobec potencjalnych pracowników.

Szkoły z naszego miasta corocznie dostosowują swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy oraz starają 

się rozwijać Wasze talenty, zainteresowania oraz umiejętności. Jest to możliwe m.in. dzięki wysoko wykwalifi-

kowanej kadrze pedagogicznej, nieustannym inwestycjom w zaplecze techniczne placówek oraz realizacji no-

watorskich projektów europejskich. Jesteśmy przekonani, że będziecie się mogli o tym przekonać na kolejnych 

stronach niniejszego opracowania.

Dokonany przez Was wybór kierunku kształcenia będzie warunkował dalszą drogę kształcenia oraz szanse  

i możliwości zatrudnienia. Dlatego mamy nadzieję, że niniejszy materiał stanowić będzie pomocne narzędzie do 

podjęcia trafnej i właściwej decyzji co do dalszej edukacji umożliwiającej rozwój Waszych uzdolnień, predyspo-

zycji i zainteresowań. 

Zespół Wydziału Rozwoju Gopodarczego
Urzędu Miejskiego w Koninie
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Wprowadzenie

Rynek pracy to miejsce konfrontacji 
podaży i popytu na pracę, czyli spotkania 
pracowników i osób szukających pracy 
z pracodawcami i ich ofertami pracy. 

O równowadze na rynku pracy mówimy wtedy, gdy 

na ogłoszone wolne miejsca pracy znajdują się 

chętni do jej podjęcia za proponowaną płacę. W sy-

tuacji, kiedy podaż pracy jest większa niż popyt na 

pracę, mamy do czynienia z bezrobociem – część 

gotowych do podjęcia pracy osób nie znajduje za-

trudnienia, pomimo akceptowania oferowanych wy-

nagrodzeń. Z kolei w sytuacji, kiedy popyt na pracę 

przewyższa podaż pracy, dochodzi do zjawiska na-

zywanego deficytem siły roboczej lub niedoborem 

kadr – oferując określony poziom wynagrodzenia, 

część pracodawców nie może znaleźć pracowników 

posiadających wymagane kwalifikacje. Najważniej-

szymi czynnikami wpływającymi na popyt na pracę 

są koszty i wydajność pracownika oraz zapotrzebo-

wanie na wytwarzane dobra i usługi. W gruncie rze-

czy nie ma jednego rynku pracy, lecz jest ich tyle, ile 

zawodów czy rodzajów wykonywanych prac. 

Wraz z postępem technologicznym zmieniają się 

potrzeby i styl funkcjonowania ludzi, a co za tym idzie 

zmienia się także rynek pracy. Przekształceniom pod-

lega sposób rozumienia pracy, jej wykonywania oraz 

liczba i struktura pracujących. Duże zmiany obserwu-

jemy w świecie zawodów. Na jedne zawody popyt na 

rynku pracy zmniejsza się, a na inne jest coraz większy. 

Jedne „starzeją się” i odchodzą w zapomnienie, inne 

przeobrażają się. Pojawiają się także nowe specjaliza-

cje, które są odpowiedzią na nowe potrzeby współcze-

snych społeczeństw. 

W praktyce coraz bardziej poszukiwani są pra-

cownicy z wiedzą i doświadczeniem z wielu różnych 

dziedzin. Rosną wymagania na rynku pracy i po-

wodują, że nie wystarczają raz nabyte kwalifikacje 

i umiejętności. Pracownik, który chce się utrzymać 

na rynku pracy, musi stale dokształcać się i rozwijać 

swoje kompetencje zawodowe. Według ekspertów 

większość ludzi, będzie musiała co najmniej kilka 

razy w ciągu życia zmienić swoją specjalność, a cza-

sami nawet zawód. W dobrej sytuacji będą tylko te 

osoby, które szybko i elastycznie reagują na dokonu-

jące się przemiany. Innym obserwowanym w ostat-

nich latach trendem na rynku pracy jest mobilność 

czyli przemieszczanie się pracowników do miejsc, 

gdzie jest praca: w regionie, kraju lub zagranicę. 

Zdarza się to wówczas, gdy jedne tereny dają zdecy-

dowanie większe szanse zatrudnienia niż inne. Moż-

na spodziewać się, że w przyszłości migracje będą 

odbywały się na jeszcze większą skalę.

Na rynkach pracy, zwłaszcza lokalnych, występu-

je zarówno zjawisko przeedukowania, kiedy osoby, 

głównie młode muszą podejmować pracę poniżej 

własnych kompetencji, jak i niedokształcenia, gdy 

obserwuje się braki wykształconych osób w specja-

listycznych dziedzinach. Planowanie kariery zawo-

dowej nie jest zadaniem łatwym. Trzeba przemyśleć 

w czym się jest dobrym, jakie posiada się zdolno-

ści, jaką ma się osobowość oraz poznać sytuację na 

rynku pracy, szczególnie najbliższym. Część absol-

wentów nie chce podejmować pracy w wyuczonym 

zawodzie, gdyż nie odpowiada on ich oczekiwaniom 

lub nie potrafią znaleźć możliwości wykonywania 

go w sposób przynoszący satysfakcję, czy to osobi-

stą, czy finansową. Praca to jedna z czynności naj-

bardziej absorbujących życie dorosłego człowieka. 

Stanowi ona źródło dochodów, przez co wpływa na 

status społeczny człowieka i kształtuje środowisko, 

w którym się obraca.
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Uwarunkowania rynku pracy

1.1.  Prognoza demograficzna do roku 2030 i jej wpływ 
na rynek pracy

W końcu 2016 r. Konin liczył 75 342 osoby, 
to o ponad 8 tysięcy mniej niż 18 lat 
wcześniej (w 1998 r.), gdy tracił status 
miasta wojewódzkiego.

Gwałtowny odpływ ludności nastąpił w pierwszym 

roku i wiązał się przede wszystkim z likwidacją sie-

dzib większości urzędów wojewódzkiej administra-

cji rządowej, znacznym ograniczeniem kompetencji 

i obsady ich delegatur w Koninie. Wielu pracowników 

likwidowanych urzędów, ale i specjalistów z innych 

branż zatrudnionych zostało w rozbudowywanych 

i nowo powstałych jednostkach w stolicy wojewódz-

twa wielkopolskiego – Poznaniu. 

W kolejnych latach spadek liczby ludności nie był 

już tak gwałtowny. Jednak miasto systematycznie 

traci około pół tysiąca mieszkańców rocznie. Dzie-

je się tak głównie za sprawą ujemnego salda mi-

gracji. Do miasta nie powracają absolwenci szkół 

wyższych studiujący poza Koninem. Część migracji 

związana była i jest do dzisiaj z otwarciem dla Pola-

ków rynków pracy Unii Europejskiej, zwłaszcza tych 

odległych. Część ze znacznie lepiej rozwijającymi 

się gospodarkami w okolicach Poznania i Warsza-

wy. Część z obserwowanymi już w całej Polsce mi-

gracjami z dużych miast na obszary wiejskie, gdzie 

powstają osiedla domków 

szeregowych lub jednoro-

dzinnych z gospodarką 

wiejską i rolnictwem nie-

mających już nic wspól-

nego. I tak w ciągu ostat-

nich 18 lat gminy powiatu 

konińskiego zyskały niemal 

9,5 tysiąca mieszkańców.

Migracje dotyczą głównie lu-

dzi młodych, u progu życia zawodowe-

go, oraz tych, dla których przeprowadzka wiąże się 

z kolejnymi szczeblami rozwoju zawodowego. Pro-

cesy migracyjne wpływają na sytuację miasta po-

dwójnie, z miasta wyprowadzają się bowiem głów-

nie ludzie tuż przed lub w trakcie podejmowania 

decyzji o założeniu lub powiększeniu rodziny. Co za 

tym idzie, od 2012 r., w mieście obserwowany jest 

także ujemny przyrost naturalny. Społeczeństwo 

miasta się starzeje. W roku 2000 mediana wie-

ku, czyli wiek, który dzielił ludność miasta 

na połowę (połowa ludności była młod-

sza, połowa starsza), wynosił 35 lat, 

w roku 2010 niemal 40, a według pro-

gnozy GUS w 2020 r. połowa ludności 

miasta przekroczy 45. rok życia.

Saldo migracji
to różnica pomiędzy liczbą osób, które zameldowały się na danym obszarze z zamiarem 
zamieszkania czasowo lub na stałe, a tych, którzy się z niego wyprowadzili.
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?
Demografowie prognozują, że liczba 
mieszkańców Konina w kolejnych latach 
będzie gwałtownie spadać i proces ten 
będzie się nasilać.

W roku 2020 populacja miasta wyniesie 72,3 tysiąca 

osób, dziesięć lat później o 8 tysięcy mniej, w kolej-

nych dwóch dekadach (do roku 2040 i 2050) odpo-

wiednio po 9,1 i 9,5 tysiąca osób. 

Dla osób, które podejmują decyzje o dalszych kie-

runkach kształcenia daleko bardziej interesujące są 

procesy demograficzne, które będą miały miejsce do 

roku 2030, czyli w ciągu najbliższych 13 lat, gdy dzi-

siejsze 15-latki osiągną 28. rok życia i będą na po-

czątku swej drogi zawodowej. Zatem co prognozują 

demografowie dla Konina i powiatu konińskiego do 

roku 2030:

Do roku 2025 nastąpi spadek liczby mieszkań-

ców Konina, a jego struktura demograficzna 

uwidoczni narastanie procesów starzenia.

Demografowie prognozują, że poniżej 20. roku 

życia będzie 16% ludności miasta, niemal 1/3  

ukończy 59 lat. Pięć lat później w roku 2030 

udział osób  w wieku 60+ wzrośnie do 35%, na-

tomiast dzieci i młodzieży do ukończenia 19 lat  

spadnie o kolejny punkt procentowy do 15%. Po-

łowa ludności miasta przekroczy 50. rok życia, 

mieszkańcy powiatu będą o 6 lat młodsi.

W ciągu najbliższych 8 lat liczba ludności po-

wiatu konińskiego wzrośnie o 3,5 tysiąca osób 

(z 129 475 w końcu 2016 r. do  132 980), w tym 

poniżej 20. roku życia – 21%, niemal tyle samo 

– 22% – osiągnie lub przekroczy 60. rok życia.

Do roku 2030 liczba ludności wciąż będzie wzra-

stać i ostatecznie wyniesie 134 017 osób, z cze-

go dzieci i młodzież przed 20. rokiem życia oraz 

osoby powyżej 59. roku życia stanowić będą od-

powiednio 26,5% i 26%.

W roku 2030 w regionie obejmującym miasto 

Konin i powiat koniński będzie ponad 11,1 ty-

siąca osób, które ukończą 80 lat.

 Dlaczego to takie istotne? 

Z punktu widzenia zarówno władz miasta, jak i osób, 
które podejmować będą decyzje o dalszym kierunku 

kształcenia, wyborze zawodu czy projektowaniu biznesu 
procesy demograficzne mają kluczowe znaczenie. 

Zmiany w liczbie, rozmieszczeniu i strukturze 
demograficznej ludności wpływają bowiem na wiele 

aspektów życia miasta i regionu.

Spadek liczby dzieci i młodzieży w mieście oraz 

wzrost w powiecie oznacza, że ograniczeniu zapew-

ne ulegnie popyt na usługi opiekuńcze i edukacyjne 

skierowane do dzieci w mieście, mniejsze będzie 

zapotrzebowanie na pediatrów, pielęgniarki pedia-

tryczne i położne, opiekunki do dzieci, nauczycieli 

przedszkolnych i szkół podstawowych. Część z nich 

znajdzie zatrudnienie w powiecie, ale prognozy de-

mograficzne wskazują, że i tu w kolejnych dekadach 

liczba dzieci będzie spadać, a wraz z nią zapotrzebo-

wanie na nauczycieli. Ograniczeniu ulegnie zapotrze-

bowanie na place zabaw i świetlice.   

Migracje ludności na tereny wiejskie okalające miasto 

oraz wzrost liczby ludności w powiecie pobudzi popyt na 

usługi budowlane, nie tylko te związane z budową miesz-

kań, ale także infrastruktury: szkół, sklepów, dróg. Należy 

się spodziewać znacznego rozproszenia punktów usłu-

1

2

3

Przyrost naturalny
to różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych i zgonów.  
Ujemny oznacza, że umiera więcej osób niż się rodzi.
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gowych w powiecie. A ponieważ nie wszystko da się zlo-

kalizować poza Koninem, także na usługi transportowe: 

transport autobusowy, usługi kurierskie oraz dowozu, np. 

zakupów ze sklepów. Miasto pozostanie bowiem cen-

trum administracyjnym oraz edukacji na poziomie 

średnim i wyższym, ośrodkiem kulturalno-

-rozrywkowym, a także handlu wiel-

kopowierzchniowego.

W związku z postępem me-

dycyny ludzie starsi coraz dłu-

żej pozostają w dobrej kondy-

cji, a co za tym idzie – aktywni. 

Wzrost liczby ludności w wie-

ku 60+, wywoła zwiększone za-

potrzebowanie na zajęcia spor-

towe, rekreację, kulturę, a nawet 

edukację dedykowaną tej grupie odbior-

ców. Zmienia się model życia na emeryturze, zaintereso-

waniem cieszyć się będą warsztaty i szkolenia, uniwer-

sytety trzeciego wieku, które pozwolą spędzić czas poza 

domem, a nawet imprezy turystyczne dostosowane do 

potrzeb i możliwości osób w nieco starszym wieku, 

i z pewnymi ograniczeniami fi zycznymi, 

także niepełnosprawnością.

Wzrost liczby seniorów, którzy 

ukończyli 80. rok życia sprawi, 

że wzrośnie zapotrzebowanie 

na lekarzy geriatrów, onkolo-

gów i kardiologów, usługi pie-

lęgniarsko-opiekuńcze, domy 

opieki, domy dla seniorów, fi zy-

koterapię i dietetykę. 
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1.2.  Podmioty gospodarcze
W 2016 r. w Koninie i powiecie konińskim 
zarejestrowanych było ponad 18 tys. 
przedsiębiorstw (w statystyce publicznej 
zwanych podmiotami gospodarki 
narodowej) – 8 146 w Koninie i 9 953 
w powiecie – czyli nieco ponad 4% firm 
województwa wielkopolskiego. 

Przeważająca większość (96%) to małe jednostki za-

trudniające mniej niż 10 pracowników. Nie oznacza to 

jednak, że w Koninie i jego okolicach nie ma dużych firm. 

W rankingu 500 największych firm Rzeczpospoli-

tej z 2016 r. znalazło się pięć z Konina i powiatu ko-

nińskiego, były to:

» Zespół Elektrowni PAK SA GK, z Konina,

» Konimpex sp. z o.o. GK, z Konina,

» Kramp sp. z o.o., z Modły Królewskiej,

» Grene sp. z o.o., ze Starego Miasta,

» Zakład Usługowo-Handlowy Naftohurt sp. z o.o.,

z Sompolna.

Zarówno w mieście jak i powiecie konińskim można 

wyróżnić 10 głównych branż (sekcji PKD), do których na-

leży łącznie ponad 87% wszystkich przedsiębiorstw. 

Przy czym 8 z nich (wykres poniżej)  powtarza się 

zarówno w Koninie jak i powiecie konińskim, choć nie 

zawsze są na tym samym miejscu w rankingu.

W mieście do 10 najbardziej licznych należą 

również firmy związane z działalnością finansową 

i ubezpieczeniową oraz przedsiębiorstwa zajmu-

jące się obsługą rynku nieruchomości. Natomiast 

w powiecie konińskim liczniejsze od nich okazały 

się branże Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybac-

two oraz Administrowanie i działalność wspiera-

jąca. Struktura jednostek według branż w Koninie 

była podobna do struktury w województwie i kraju.  

Jednak warto zwrócić uwagę, że  

w Koninie i powiecie koniń-

skim sekcja Informacja 

i komunikacja, nie zna-

lazła się w pierwszej 

dziesiątce najlicz-

niejszych rodzajów 

działalności (ina-

czej niż w Wielko-

polsce i Polsce).

Liczba przedsiębiorstw w wybranych branżach
w Koninie i powiecie konińskim w 2016 r.
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Ranking branż według liczby przedsiębiorstw 
w Koninie i powiecie konińskim w 2016 r.

Nazwa i symbol sekcji PKD
Lokata

Polska Wielko-
polska Konin Powiat 

koniński

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo A 15 13 15 10

Górnictwo i wydobywanie B 19 19 19 19

Przetwórstwo przemysłowe C 4 4 5 3

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,  
gaz, parę wodną i gorącą wodę D 18 18 17 18

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja E 17 17 18 17

Budownictwo F 2 2 2 2

Handel; naprawa pojazdów samochodowych G 1 1 1 1

Transport i gospodarka magazynowa H 6 6 7 4

Zakwaterowani i gastronomia I 11 14 14 11

Informacja i komunikacja J 10 10 12 16

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 13 12 10 12

Obsługa rynku nieruchomości L 7 8 8 13

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 3 3 3 6

Administrowanie i działalność wspierająca N 12 11 11 9

Administracja publiczna i obrona narodowa;  
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne O 16 16 16 15

Edukacja P 9 9 9 8

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 8 7 4 7

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 14 15 13 14

Pozostała działalność usługowa S i T 5 5 6 5

Zarówno w Koninie jak i powiecie konińskim 

w 2016 r. najwięcej przedsiębiorstw zajmowało się 

handlem i naprawami pojazdów samochodowych, 

z czego około 60% z nich to sklepy detaliczne. Pozo-

stała część to hurtownie (w Koninie ok. 30% podmio-

tów, w powiecie ok. 20%) i firmy zajmujące się sprze-

dażą bądź naprawą samochodów (w Koninie ok. 10%, 

w powiecie ok. 20%).
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Co roku w Koninie i okolicy powstaje wiele no-

wych podmiotów gospodarczych. W 2016 r. w Koni-

nie zarejestrowano ich 675, z czego ponad połowa 

w trzech sekcjach PKD: Budownictwo (129 nowych 

podmiotów), Handel; naprawa pojazdów samochodo-

wych (156) oraz Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna (62). W powiecie konińskim w tym okresie 

swoją działalność rozpoczęło 1 092 nowych przedsię-

biorstw, większość z nich w: Budownictwie (404) oraz 

Handlu; naprawie pojazdów samochodowych (173).

W czasie gdy jedne fi rmy powstają inne upadają, 

jednak w ciągu ostatnich 5 lat (w latach 2011–2016) 

zarówno w Koninie jak i powiecie konińskim wzro-

sła ogólna liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw 

(łącznie o 1 550). W Koninie najbardziej zwiększyła 

się liczba jednostek związanych z opieką zdrowotną 

i pomocą społeczną, a także edukacją oraz z sekcji 

PKD Pozostała działalność usługowa, do której nale-

żą m.in. zakłady zajmujące się usługami takimi jak: 

czyszczenie lub naprawa odzieży, fryzjerstwo, ko-

smetyka, jak również naprawa komputerów i przed-

miotów domowych (nie tylko elektronicznych), oraz 

gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników. 

W powiecie natomiast najbardziej przybyło fi rm zaj-

mujących się budownictwem czy przetwórstwem 

przemysłowym oraz z sekcji  Działalność profesjonal-

na, naukowa i techniczna.

Jednak nie we wszystkich rodzajach działalności 

zwiększyła się liczba przedsiębiorstw. W powiecie 

konińskim ubyło ich w 3 branżach, a w Koninie w 9. 

Mniej podmiotów, niż przed 5 latami zajmowało się 

między innymi: rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem 

i rybactwem, jak również działalnością fi nansową 

i ubezpieczeniową, górnictwem i wydobywaniem. 

W Koninie ubyło także fi rm zajmujących się handlem 

bądź naprawą pojazdów samochodowych.

Publikacja „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON 
w województwie wielkopolskim, 2016 r.”
http://poznan.stat.gov.pl/SlwTCiwsw4

Bank Danych Lokalnych/Dane/Dane według dziedzin/
/Podmioty gospodarcze i przekształcenia własnościowe i strukturalne
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat

Dowiedz się więcej

Branże z największą zmianą liczby firm w latach 2011–2016
w Koninie i powiecie konińskim

156

172

724

–200 –100 0 100 200 300 400 500 600 700

Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo

Górnictwo i wydobywanie

Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa

Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna

Przetwórstwo
przemysłowe

Budownictwo

Powiat koniński

–188

50

51

109

–100 0 100 200

Handel; naprawa pojazdów
samochodowych

Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa

Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo

Pozostała działalność
usługowa

Edukacja

Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna

Konin

–4

–5

–345

–53

–43

–200 –300



– 11 –

  Uwarunkowania rynku pracy 

1.3.  Pracujący

Liczba pracujących (dane dot. podmiotów 
gospodarczych, w których liczba pracujących 
wynosi 10 i więcej) w końcu 2016 r. 
w Koninie wyniosła 22 293, a w powiecie 
konińskim 17 550, co łącznie stanowiło 4% 
pracujących w województwie wielkopolskim. 

W latach 2011–2016 ich liczba w Koninie zmniejszy-

ła się o 4%, natomiast w powiecie konińskim wzrosła 

o 9%. W tym samym czasie w kraju zaobserwowa-

no wzrost liczby pracujących o 7%, a województwie 

wielkopolskim o 11%.

W Koninie najwięcej osób pracowało w przemy-

śle (21%) oraz w handlu (19%). Duży odsetek stano-

wili również pracownicy edukacji (13%), administra-

cji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych 

zabezpieczeń (10%), budownictwa (9%), opieki zdro-

wotnej i pomocy społecznej (9%) oraz transportu 

(5%). W powiecie konińskim przemysł skupiał 38% 

pracujących, handel 18% osób, edukacja – 16%, bu-

downictwo 6%, a transport – 5%.

W okresie ostatnich 5 lat największe ogranicze-

nie liczby pracujących w Koninie zaobserwowano 

w budownictwie (o 542 osoby), przemyśle (o 398) 

oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 356). 

Podczas gdy w handlu przybyło 214, a w obsłudze 

rynku nieruchomości – 195.

W powiecie konińskim liczba pracujących naj-

bardziej wzrosła w handlu (o 542 pracujących), 

transporcie (o 482) i przemyśle (o 264). Największy 

spadek zaobserwowano wśród pracowników w bu-

downictwie (o 272) oraz zakwaterowaniu i gastrono-

mii (o 150).

W 2016 r. w Koninie na 1000 

ludności przypadało 296 pra-

cujących. Dwukrotnie niższy 

wskaźnik wystąpił w po-

wiecie konińskim (136 

osób). Na 1000 miesz-

kańców województwa 

wielkopolskiego przypada-

ło przeciętnie 271 pracują-

cych, a w kraju było ich 240.

Płynność zatrudnienia okre-

ślają współczynniki przyjęć i zwol-

nień. W 2016 r. w podregionie konińskim 

(obejmuje powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słu-

pecki, turecki, wrzesiński oraz Konin) współczynnik 

przyjęć do pracy wyniósł 22%, co oznacza że licz-

ba przyjęć do pracy stanowiła nieco ponad 1/5 licz-

by pełnozatrudnionych. Na poziomie wyższym niż 

w podregionie kształtował się współczynnik przyjęć 

w województwie i kraju (25%).

Współczynnik zwolnień w podregionie koniń-

skim w 2016 r. był niższy niż współczynnik przyjęć, 

co oznacza, że saldo ruchu zatrudnionych 

okazało się korzystne (więcej było przyjęć 

niż zwolnień). Wskaźnik zwolnień wy-

niósł 19%. Jego wartość była jednak 

niższa niż w kraju (22%) i wojewódz-

twie (21%).

Pracujący
to osoby wykonujące pracę przynoszącą im dochód. Mogą to być zarówno zatrudnieni 
na podstawie stosunku pracy, jak i pracodawcy oraz pracujący na własny rachunek.
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W podregionie konińskim w 2016 r. wśród 23 tys. 

przyjęć do pracy 16% stanowiły przyjęcia osób podej-

mujących pracę po raz pierwszy. W latach 2011–2016 

liczba podejmujących tutaj pierwszą pracę zwiększy-

ła się o 1/4.

Połowę przyjęć osób podejmujących pracę po raz 

pierwszy stanowili absolwenci szkół różnych typów. 

Najliczniej reprezentowani byli absolwenci szkół za-

sadniczych zawodowych (33%), a następnie police-

alnych i średnich zawodowych (29%) oraz wyższych 

(27%). W województwie wielkopolskim dominowali 

absolwenci szkół wyższych (30%) oraz zasadniczych 

zawodowych (30%), a w kraju byli to głównie absol-

wenci szkół wyższych (42%).

W podregionie konińskim w 2016 r. listę branż przyj-

mujących absolwentów do pierwszej pracy otwierał 

przemysł z udziałem 50%. Wysokie miejsce zajmował 

również handel (17%), a w dalszej kolejności admini-

stracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe za-

bezpieczenie społeczne (6%) oraz opieka zdrowotna 

i pomoc społeczna (6%). W kraju dominacja przemysłu 

była mniejsza (26%), a w województwie wielkopolskim 

najchętniej przyjmowano absolwentów do pierwszej 

pracy w handlu (35%), a następnie w przemyśle (29%).

Przyjęcia i zwolnienia do/z pracy
w podregionie konińskim
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1.4.  Bezrobocie

W okresie ostatnich 5 lat na lokalnym 
rynku pracy obserwujemy stopniową 
poprawę sytuacji bezrobotnych. 
Stopa bezrobocia w Koninie spadła 
z poziomu 13% w 2011 r. do 10% 
w 2016 r., a w powiecie konińskim 
z 18% do 14%. 

Jednak sytuacja bezrobotnych w regionie nadal od-

biega od tej w kraju, a zwłaszcza w województwie. 

W Polsce stopa bezrobocia w końcu 2016 r. osiągnę-

ła poziom 8%, podczas gdy w Wielkopolsce jedynie 

5% (najniższy wskaźnik w kraju).

Zjawisko bezrobocia charakteryzuje się wyraź-

ną sezonowością. Obserwuje się wzrost bezrobo-

cia w miesiącach zimowych i jego największy spa-

dek w miesiącach letnich i jesiennych. W 2016 r. 

w Koninie najwyższą stopę bezrobocia odnotowano 

w lutym (12%) i styczniu (11%), a najniższe wartości 

wskaźnik przyjął w sierpniu, wrześniu i październi-

ku (10%). Podobne było w powiecie konińskim. Bez-

robocie rosło najbardziej w styczniu i lutym (16%), 

a najniższy poziom osiągało w czerwcu i paździer-

niku (14%).

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powia-

towym Urzędzie Pracy w Koninie w końcu 2016 r. wy-

niosła 3 642 osoby, a w powiecie konińskim zareje-

strowanych było 6 561 bezrobotnych. 

W latach 2011–2016 liczba bezrobotnych zmniej-

szyła się o 23% w Koninie i o 16% w powiecie ko-

nińskim. W kraju odnotowano w tym czasie ograni-

czenie liczby bezrobotnych o 1/3, a w województwie 

nawet o 42%.

Zjawisko fl uktuacji pracowników jest wpisane 

w działalność każdego przedsiębiorstwa. Ruch pra-

cowników to także odejścia z pracy. W podregionie 

konińskim w 2016 r. wśród 21 tys. zwolnień pracow-

ników ponad 1/3 nastąpiło za porozumieniem stron, 

29% – z upływem czasu, na który zastali zatrudnie-

ni, 12% w drodze wypowiedzenia przez pracowni-

ka, a tylko 9% dotyczyło wypowiedzenia przez pra-

codawcę. W podregionie konińskim, podobnie jak 

w kraju i województwie, zwolnienia z pracy obserwo-

wano przede wszystkim w przemyśle (39%) i handlu 

(25%).

Bank Danych Lokalnych/Dane/Dane według dziedzin/Rynek pracy/
/Pracujący według innego podziału niż PKD
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat

Dowiedz się więcej

Bezrobotny
to osoba niezatrudniona, nieprowadząca działalności gospodarczej i niewykonująca 
innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia 
(w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy).

CV
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Do pozytywnych zmian zaliczyć należy zmniej-

szającą się liczbę młodych bezrobotnych rejestru-

jących się urzędach pracy. Obserwowane jest to 

przede wszystkim w Koninie, gdzie liczebność bez-

robotnych w wieku 24 lata i mniej ograniczyła się 

w ciągu 5 lat o ponad 1/2. W powiecie konińskim, 

gdzie zbiorowość młodych bezrobotnych jest 4-krot-

nie większa niż w Koninie, spadek wyniósł ponad 1/3. 

Młodzi bezrobotni w Koninie stanowią 10% ogółu 

bezrobotnych, tj. ponad dwukrotnie mniej niż powie-

cie konińskim (22%).

Zmniejsza się również udział zarejestrowanych 

absolwentów. O ile w 2011 r. ich odsetek w Koninie 

wyniósł 5%, to w 2016 r. zmniejszył się do poziomu 

3%. W powiecie konińskim udział zarejestrowanych 

bezrobotnych absolwentów obniżył się z 9% do 6%.

Mniej korzystne zmiany na rynku pracy charakte-

ryzowały sytuację osób pozostających bez pracy ze 

starszych grup wiekowych. W porównaniu z 2011 r. 

w Koninie liczba tych osób – w wieku 55 lat i więcej 

– wzrosła o 1/2 , co przełożyło się na wzrost ich od-

setka z 8% w końcu 2011 r. do 15%  w końcu 2016 r. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego
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W powiecie konińskim wskaźnik zwiększył się 

z 5% do 10%, a liczba bezrobotnych w wieku 55 lat 

i więcej wzrosła o 2/3 .

Na sytuację na rynku pracy ma wpływ również 

poziom wykształcenia. W 2016 r. w Koninie udział 

bezrobotnych osób, które uzyskały dyplom wyższej 

uczelni wyniósł 15% wobec 26% w przypadku osób 

z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i nie-

pełnym podstawowym. Natomiast najszybciej spada-

ło bezrobocie wśród osób z wykształceniem zasad-

niczym zawodowym (o 28% wobec spadku o 19% 

w grupie bezrobotnych z wykształceniem wyższym 

i o 18% z gimnazjalnym i niższym). W powiecie ko-

nińskim udział bezrobotnych z wyższym wykształce-

niem wyniósł w 2016 r. 10%, natomiast z wykształce-

niem gimnazjalnym i niższym – 27%.

Liczną grupą w zbiorowości bezrobotnych są 

osoby bez kwalifi kacji zawodowych. Znalezienie 

pracy przez osoby bez kwalifi kacji zawodowych jest 

znacznie utrudnione i najczęściej wiąże się z ko-

niecznością uzupełnienia wykształcenia lub naby-

ciem poszukiwanych umiejętności. W Koninie udział 

bezrobotnych z tej grupy sięgał 36%. W powiecie ko-

nińskim był jeszcze wyższy i wyniósł 38%. 

Bezrobotny bez kwalifi kacji zawodowych ozna-

cza osoby nieposiadające kwalifi kacji do wykony-

wania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dy-

plomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji 

szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniają-

cym do wykonywania zawodu.

Największą grupą w urzędach pracy są długo-

trwale bezrobotni. Są to osoby, które pozostają 

w rejestrze urzędu pracy przez ponad 12 miesięcy 

(do okresu tego nie liczy się czasu odbywania sta-

żu i przygotowania zawodowego) w ciągu ostatnich 

2 lat. Długotrwałe bezrobocie jest jednym z najgroź-

niejszych problemów na rynku pracy. Im dłuższa 

przerwa w pracy tym mniejsze szanse na jej ponow-

ne uzyskanie. W 2016 r. w Koninie długotrwale bez-

robotni stanowili 62% ogółu bezrobotnych, a w po-

wiecie konińskim było ich 60%.

Publikacja „Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego – IV kwartał 2016”
http://poznan.stat.gov.pl/SlVqvfugOB

Bank Danych Lokalnych/Dane/Dane według dziedzin/Rynek pracy/Bezrobocie rejestrowane
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat

Dowiedz się więcej

Wybrane kategorie bezrobotnych zarejestrowanych w 2016 r.
Stan w 31 XII
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1.5.  Wynagrodzenia

W Koninie przeciętna miesięczna 
płaca brutto (dane dot. podmiotów 
gospodarczych, w których liczba 
pracujących wynosi 10 i więcej) 
wzrosła o 387 zł w okresie ostatnich 
5 lat i wyniosła w 2016 r. 3 785 zł. 

W powiecie konińskim średnie wynagrodzenie było 

niższe i ukształtowało się na poziomie 3 336 zł, czyli 

o 157 zł wyższym niż w 2011 r. Zarówno w kraju, jak

i w województwie płace był wyższe. Średnie wyna-

grodzenie w Polsce wyniosło 4 291 zł, a w Wielko-

polsce 3 894 zł.

W 2016 r. w Koninie najlepiej byli opłacani pra-

cownicy z branż związanych z wytwarzaniem i za-

opatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wod-

ną i gorącą wodę (5 810 zł), działalnością finansową 

i ubezpieczeniową (5 300 zł) oraz administracją pu-

bliczną i obroną narodową; obowiązkowymi zabez-

pieczeniami społecznymi (5 275 zł). 

W powiecie konińskim najwyższe zarobki otrzy-

mywały osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach 

z sekcji: górnictwa i wydobywania (5 245 zł), ad-

ministracja publiczna i obrona narodowa; obowiąz-

kowe zabezpieczenie społeczne (4 222 zł) oraz 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

(4 168 zł).

W kraju najwyżej wynagradzaną branżą również 

była informacja i komunikacja (7 590 zł), a w wo-

jewództwie było to wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą 

wodę (6 476 zł).

Bank Danych Lokalnych/Dane/Dane według dziedzin/
/Wynagrodzenia i świadczenia społeczne/Wynagrodzenia
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat

Dowiedz się więcej

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

PolskaWojewództwo wielkopolskiePowiat konińskiKonin

zł

3000 

3200 

3400 

3600 

3800 

4000 

4200 

4400 

20122011 2013 2014 2015 2016



2.

– 17 –

Sytuacja osób młodych i absolwentów
na rynku pracy

W ciągu ostatnich pięciu lat sytuacja 
osób młodych i absolwentów na rynku 
pracy w Koninie i powiecie konińskim 
uległa wyraźnej poprawie. 

Liczba bezrobotnych w wieku do 24. roku życia zare-

jestrowanych w powiatowym urzędzie pracy zmniej-

szyła się w latach 2011 – 2016 o ponad 40% – z 3 101  

do 1 805 osób.

Spadek liczby osób młodych bez pracy był szyb-

szy w Koninie (zmiana o ponad 55% w 2016 r. 

w odniesieniu do 2011 r.) niż w powiecie konińskim 

(o ponad 35%). Dla porównania, w Polsce osób bez-

robotnych do 24. roku życia ubywało w podobnym 

tempie co w Koninie (ponad 55%), natomiast w wo-

jewództwie wielkopolskim ich liczba w latach 2011 

– 2016 zmniejszyła się prawie o 2/3 .

Sytuacja na rynku pracy absolwentów, czyli osób 

najwyżej 12 miesięcy od momentu ukończenia edu-

kacji, również się poprawiła. W latach 2011–2016 

w Koninie oraz powiecie konińskim ich liczba zmniej-

szyła się łącznie o prawie połowę – z 926 do 486 

osób. Spadek liczby bezrobotnych absolwentów był 

szybszy w Koninie (o niemal 60% w 2016 r. w odnie-

sieniu do 2011 r.), ale  w powiecie konińskim również 

wyniósł prawie 45%.

Co więcej, obniża się także udział absolwentów 

wśród bezrobotnych ogółem. W Koninie w 2016 r. 

absolwenci stanowili 3,0% bezrobotnych (spadek 

z 5,4% w 2011 r.), natomiast w powiecie konińskim 

5,8% (spadek z 8,6%). Dla porównania – w kraju ab-

solwenci to 3,9% ogółu bezrobotnych (spadek z 6,3% 

w 2011 r.), a w województwie wielkopolskim – 4,5% 

(spadek z 7,6%).
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to osoby w wieku 15–24.
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Sytuacja absolwentów na rynku pracy w Koninie 

i powiecie konińskim wpisuje się w pozytywne ten-

dencje obecne w kraju i województwie. Warto przy 

tym zauważyć, że zmniejszający się odsetek absol-

wentów wśród bezrobotnych zachodzi przy spada-

jącej stopie bezrobocia, co oznacza, że liczba ab-

solwentów bez pracy zmniejsza się szybciej niż 

pozostałych bezrobotnych.

Coraz lepszą sytuację osób młodych na rynku 

pracy potwierdzają także dane z Badania Aktywno-

ści Ekonomicznej Ludności (BAEL) dla wojewódz-

twa wielkopolskiego i kraju. Wynika z niego, że liczba 

młodych osób bez pracy w województwie wielkopol-

skim w latach 2011–2016 spadła z 38 tys. do 10 tys. 

osób (w Polsce spadek z 423 tys. do 215 tys.). Wyraź-

nie zmniejszyła się również liczba osób bezrobotnych 

w grupie aktywnych zawodowo w wieku 15–29 lat 

– w województwie o prawie 60%, natomiast w kraju

o ponad 40%. Także wskaźnik zatrudnie-

nia osób młodych uległ poprawie 

z 29,8% do 33,5% w woje-

wództwie wielkopolskim 

oraz z 24,9% do 28,4% 

w Polsce.

Badanie Aktywności 
Ekonomicznej ludności (BAEL)
obejmuje osoby w wieku 15 lat i więcej, będące członkami gospodarstw  domowych 
w wylosowanych mieszkaniach. Pytanie o aktywność ekonomiczną zadawane jest  
w każdym tygodniu badanego kwartału. 

Udział zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów
w liczbie bezrobotnych ogółem

PolskaWojewództwo wielkopolskiePowiat konińskiKonin
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to pracujący oraz bezrobotni w wieku 15 lat i więcej.
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Warto zauważyć, że opisana sytuacja miała miej-

sce przy nieznacznym (około 16%) spadku liczby 

młodych osób aktywnych zawodowo zarówno w kra-

ju jak i województwie oraz podobnym poziomie licz-

by pracujących młodych osób w grupie aktywnych 

zawodowo. Stąd formułować można dwa wnioski. 

czynnikiem wpływającym na polepszenie sy-

tuacji osób młodych na rynku pracy z pewno-

ścią jest zwiększenie popytu na pracę, w tym 

liczby ofert. 

Wynika to z trwającego wzrostu gospodarcze-

go i ogólnej poprawy sytuacji ekonomicznej 

w Polsce, a także innych czynników makroeko-

nomicznych, np. napływem środków z Unii Eu-

ropejskiej.

z roku na rok zmniejsza się liczba osób mło-

dych, stąd jest ich mniej na rynku pracy. 

Dla przykładu, w 2011 r. w Koninie mieszkało 

prawie 10 tys. osób w wieku 15–24 lat, ale już 

w 2016 było ich 8 tys. W powiecie konińskim na-

tomiast nastąpił spadek z niemal 20 tys. osób 

w 2011 r. do nieco poniżej 18 tys. w 2016 r. 

Tendencja ta ma swoje źródło w niżu demo-

grafi cznym przejawiającym się niskim przyro-

stem naturalnym, który w latach 2013–2016 

w Polsce spadł nawet poniżej zera. Taka sytu-

acja oznacza, że osoby młode stanowią coraz 

mniejszy odsetek ludności – w 2000 r. stano-

wiły one prawie 17% ogółu Polaków, w 2010 r. 

niecałe 14%, a w 2016 r. już tylko 11%. Mniejsza 

jest zatem konkurencja wśród osób ubiegają-

cych się o pracę, a większa siła negocjacyjna 

pracownika w ustalaniu warunków pracy i wy-

nagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że osoby 

młode charakteryzuje najczęściej ograniczony 

poziom doświadczenia, wiedzy i umiejętności, 

stąd do tej grupy wiekowej kierowane są naj-

częściej oferty pracy nie wymagające wysokich 

kwalifi kacji.

Niedobór pracowników o niskich kwalifi kacjach 

potwierdza barometr zawodów, gdzie najczęściej 

pojawiające się zawody nie wymagają średniego lub 

wyższego wykształcenia. Co ciekawe, zestawienie 

tej listy z ofertą szkół zawodowych Konina i powia-

tu konińskiego pokazuje, że szkoły dobrze odczytują 

potrzeby rynku i kształcą uczniów w kierunkach naj-

bardziej poszukiwanych, jak mechanik pojazdów sa-

mochodowych, kucharz, fryzjer, cukiernik.

Również technika proponują uczniom naukę za-

wodów poszukiwanych na lokalnym rynku pracy, jak: 

spedytor, logistyk czy elektryk. Z kolei licea ogólno-

kształcące w Koninie i powiecie, chociaż z założenia 

nie mają przygotowywać uczniów do pracy w kon-

kretnym zawodzie, oferują wysoki poziom naucza-

nia potwierdzany lokatami w rankingach szkół, np. 

miesięcznika Perspektywy. Dodatkową zachętą dla 

uczniów są z pewnością niestandardowe profi le klas 

czy patronat uczelni wyższej, jak jest to w przypadku 

patronackich klas medycznych w III LO w Koninie. 

Z pewnością wybór odpowiedniej szkoły średniej ma 

istotny wpływ na kolejne etapy edukacji i szanse re-

alizowania wybranej ścieżki kariery.

1

2

Publikacja „Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego – IV kwartał 2016”
http://poznan.stat.gov.pl/SlVqvfugOB

Bank Danych Lokalnych/Dane/Dane według dziedzin/Rynek pracy/Bezrobocie rejestrowane
Bank Danych Lokalnych/Dane/Dane według dziedzin/Rynek pracy/
/Aktywność ekonomiczna ludności
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat

Dowiedz się więcej
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3. Oczekiwania pracodawców

3.1.  Kompetencje a kwalifikacje
Doradcy personalni uważają, że o tym 
czy kandydat otrzyma pracę czy nie 
w 70% decydują kwalifikacje, a w 30% 
kompetencje tzw. miękkie. Jednak przy 
utracie pracy proporcje są odwrotne. 

Pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę wła-

śnie na kompetencje, kwalifikacje pracownik może 

bowiem zdobyć w trakcie zatrudnienia poprzez kur-

sy i szkolenia. W takiej sytuacji pracodawca będzie 

miał pewność, że kwalifikacje dostosowane są do 

specyficznych potrzeb firmy. Natomiast, żeby mieć 

pewność, że pracownik posiada kompetencje do wy-

konywania pracy na danym stanowisku tworzy się 

modele kompetencyjne, które określają jakie cechy 

i predyspozycje powinien mieć aby wykonywać po-

wierzone mu zadania. Taki model kompetencyjny 

został stworzony np. przez Biuro Karier Uniwersytetu 

im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu 

Kompetencje Dla Przyszłości współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W modelu kompetencje podzielono na 6 obszarów: 

potencjał, motywacja, odporność, narzędzia, zada-

nia i ludzie. W latach 2010–2015 Uniwersytet Eko-

nomiczny w Poznaniu realizował natomiast projekt 

Kadry dla Gospodarki (w skrócie: KdG), w ramach 

którego studenci Uniwersytetu odbywali dwumie-

sięczne płatne staże, po których pracodawcy oce-

niali w przeprowadzonej ankiecie pożądane u pra-

cownika i posiadane przez stażystów kompetencje: 

Potencjał – kompetencje opisujące przede 

wszystkim sposób myślenia, poszukiwania i gro-

madzenia danych, analizowania informacji, wy-

ciągania wniosków, a także komunikowania ich 

do otoczenia, obejmują: kreatywność, myślenie 

analityczne, elastyczność i  komunikatywność. 

Pracodawcy w programie KdG wysoko oceniali  

kompetencje w obszarze zbierania, weryfikowania, 

porządkowania i syntetyzowania informacji, a tak-

że ich zrozumiałego (a także poprawnego języ-

kowo) przedstawiania i formułowania wniosków. 

Ważne były też umiejętność oceny użyteczności 

proponowanych rozwiązań, rozumienia zjawisk 

społeczno-gospodarczych oraz wykorzystywania 

wiedzy teoretycznej do opisu wspomnianych zja-

wisk. Nieco niżej pracodawcy ocenili umiejętność 

argumentacji i obrony własnych poglądów. 

1

Kwalifikacje
to wiedza niezbędna do wykonywania zawodu, wiedza ekspercka, „wiedza w przedmiocie”, 
opanowana umiejętność, wiedza „faktograficzna” dająca się zweryfikować i zmierzyć, 
potwierdzona świadectwami ukończenia szkoły i kursów, dyplomami, certyfikatami  
i uprawnieniami do wykonywania zawodu. Poparta doświadczeniem w pracy.  
Dająca się porównywać w grupie jednostek i oceniać. 
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Motywacja – grupa kompetencji odnosząca 

się w pierwszej kolejności do czynników motywu-

jących do działania oraz do stopnia zaangażowa-

nia w realizowane zadania, determinująca dlacze-

go i z jaką „intensywnością” człowiek jest skłonny 

pracować: dążenie do rozwoju, zaangażowanie, 

mobilizowanie innych, profesjonalizm i etyka.

odPorność – kompetencje określające zdol-

ność jednostki do efektywnej pracy w trudnych 

warunkach pod wpływem szeroko rozumiane-

go stresu (związanego zarówno z czynnikami 

wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, w tym tymi 

związanymi z relacjami społecznymi): wytrwa-

łość i konsekwencja, asertywność, odporność 

na stres, branie odpowiedzialności. Kompeten-

cje przydatne zwłaszcza na stanowiskach zwią-

zanych z obsługą klientów, w tym umiejętność 

radzenia sobie w kontakcie z trudnym klientem.

narzędzia – pula kompetencji koncentru-

jąca się na stopniu wykorzystania pewnych 

metod i narzędzi, służących podniesieniu 

sprawności pracy (zaplanowaniu czasu, zor-

ganizowaniu pracy, skoordynowaniu zadań) 

i osiąganiu złożonych celów przy pomocy ze-

społu (delegowanie, zarządzanie): planowa-

nie i koordynowanie, delegowanie, zarządza-

nie zespołem, organizacja pracy. Pracodawcy 

objęci badaniem wysoko oceniali przydatność 

kompetencji w obszarze pracy własnej, przede 

wszystkim terminowości. Nieznacznie mniej 

wskazań dotyczyło umiejętności oddzielania 

zadań ważnych od mniej ważnych, zwracania 

się o pomoc gdy nie potrafi się zrealizować ja-

kiegoś zadania oraz dobieranie środków i me-

tod pracy do realizacji powierzonych zadań. 

Cenne okazały się kompetencje w obszarze 

kierowania ludźmi umiejętność samodzielnego 

inicjowania działań, podejmowania decyzji, mo-

tywowania innych do działania, a także wyzna-

czania celów i rozdzielania zadań. Pracodawcy 

zwracają także uwagę na przydatność w pracy 

odpowiedniego zachowania wobec innych. Za 

najbardziej pożądaną cechę uznano okazywa-

nie szacunku, stosowanie się do zasad i norm 

etycznych oraz chętne pomaganie innym.

zadania – kompetencje opisujące sposób 

realizacji powierzonych zadań, a więc orienta-

cji na osiąganie celów i jakość efektów pracy: 

orientacja na cel, sumienność i dokładność,       

nastawienie biznesowe, samodzielność, w tym 

nie tylko samodzielność w organizacji pracy, 

ale także samodzielność proponowania roz-

wiązania problemów.

Ludzie – grupa kompetencji mówiąca o tym,  

jak dany człowiek współpracuje z innymi, budu-

je i korzysta z relacji międzyludzkich w trakcie 

realizacji celów biznesowych: praca zespołowa, 

budowanie relacji, szkolenie i uczenie, orientacja 

na klienta. W grupie kompetencji interpersonal-

nych zdecydowanie najwyżej oceniano umiejęt-

ność dostosowania zachowań do sytuacji oraz 

wiedzę jak utrzymywać dobre relacje z innymi 

ludźmi, w mniejszym stopniu – umiejętność 

2
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Kompetencje 
 to indywidualne zdolności, predyspozycje psycho-fizyczne i poznawcze. 

To przede wszystkim zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy (pracy w grupie), 
komunikacji, perswazji i mediacji, budowania autorytetu, elastyczności,  

adaptacji do zamiany i skłonności do podejmowania ryzyka.
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słuchania oraz szybkie nawiązywanie nowych 

znajomości. Wśród umiejętności pracy w ze-

spole najwyżej oceniano chęć dzielenia się wie-

dzą i doświadczeniem, umiejętność korzystania  

z kontaktów z innymi przy realizacji zadań oraz 

korzystanie z pomocy innych przy podejmowa-

niu decyzji. Pracodawcy zwracają także uwagę 

na przydatność w pracy odpowiedniego zacho-

wania wobec innych. Za najbardziej pożądaną 

cechę uznano okazywanie szacunku, stosowa-

nie się do zasad i norm etycznych oraz chętne 

pomaganie innym. Za relatywnie mniej przy-

datne kompetencje pracodawcy uznali umiejęt-

ność rozstrzygania sporów i ufanie innym. W za-

kresie kompetencji związanych z uczeniem się, 

jak dowiodło poznańskie badanie,  pracodawcy 

wyżej cenią sobie nie tyle zdolność szybkiego 

uczenia się co gotowość do uczenia się, zdoby-

wania nowej wiedzy i umiejętności. Zatem nie 

predyspozycje a postawę.

3.2.  Oferty pracy
W ciągu 2016 r. w Koninie pojawiło się 
6 570 ofert pracy, w tym samym czasie  
w powiecie konińskim było ich 2 385. 
Łącznie zgłoszono 8 955 ofert, czyli nieco 
ponad 4% ofert pracy w województwie. 

Nie oznacza to jednak takiej samej ilości wolnych 

miejsc pracy. Należy bowiem wziąć pod uwagę, że 

firma mając wolne jedno stanowisko pracy mogła 

kilkukrotnie ogłaszać na nie ofertę pracy, np. gdy 

wcześniej nie udało jej się znaleźć pracownika.

Główne grupy ofert pracy 
w Koninie i powiecie konińskim w 2016 r.

Pracownicy Konin Powiat 
koniński

Konin  
i powiat koniński

Pracownicy sprzedaży 41% 18% 35%

Pracownicy związani z transportem i magazynowaniem 16% 9% 14%

Pracownicy i rzemieślnicy przemysłowi 8% 11% 8%

Gospodarze budynków i pracownicy utrzymania czystości 2% 14% 5%

Pracownicy biurowi 4% 7% 5%

Pracownicy i rzemieślnicy budowlani 3% 8% 5%

Menagerowie ds. sprzedaży, public relations i marketingu 5% 2% 4%

Pracownicy i specjaliści do spraw administracji i finansów 4% 2% 4%

Lektorzy języków obcych i tłumacze 4% 0% 3%

Pracownicy  gastronomii 1% 6% 2%

Pracownicy w rolnictwie 0% 5% 1%

Pracownicy do prac wykończeniowych w budownictwie 1% 4% 1%

Pozostałe 11% 14% 12%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mz.praca.gov.pl
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Struktura ofert pracy według grup zawodów 

w 2016 r. różniła się między Koninem, a powiatem ko-

nińskim. W mieście można było wyróżnić cztery główne 

grupy zawodów, których dotyczyło 69% ofert pracy, w po-

wiecie takich grup było osiem, ale skupiały 78% ofert. Po-

zostałe skupiały poniżej 5% ofert pracy każda.

W Koninie i powiecie konińskim najwięcej ofert 

pracy dotyczyło pracowników sprzedaży (w Koninie 

41%, w powiecie 18%). Prace związane z transpor-

tem i magazynowaniem były drugą w Koninie (16%) 

i  czwartą w powiecie (9%) najliczniejszą grupą za-

wodów. Co ciekawe w mieście większość ofert pra-

cy z tej grupy dotyczyło pracowników magazynów, 

a w powiecie kierowców samochodów ciężarowych, 

osobowych i  dostawczych. Pracowników przemy-

słowych i rzemieślników dotyczyło 11% ofert pra-

cy w powiecie konińskim i 8% w Koninie, przy czym 

w powiecie częściej szukano osób do prac związa-

nych z obróbką drewna, a w mieście obróbką metalu 

bądź przemysłem tekstylnym i odzieżowym.

W powiecie konińskim ważnymi grupami ofert 

pracy były również prace związane z: gospodaro-

waniem budynkami i utrzymaniem czystości (druga 

największa grupa w powiecie – 14% ofert pracy), bu-

downictwem (8%), pracami biurowymi (7%), praca-

mi w gastronomii (6%) i rolnictwie (5%). Jednak gru-

py te nie miały takiego znaczenia w samym Koninie, 

gdzie częściej od nich szukano do pracy managerów 

ds. sprzedaży, public relations i marketingu (5% ofert 

pracy w Koninie).

Raporty okresowe Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecznej
http://mz.praca.gov.pl

Dowiedz się więcej

3.3.  Prognoza zapotrzebowania na pracowników

W wyborze zawodu z przyszłością może 
pomóc Barometr zawodów – badanie 
realizowane w województwie wielkopolskim 
i innych regionach od 2015 r. 

Stanowi ono prognozę zapotrzebowania na zawo-

dy w powiatach czyli ocenia dla kogo będzie praca, 

a kto może mieć trudności w znalezieniu ciekawej 

oferty zatrudnienia. Wyróżnia się trzy grupy zawo-

dów: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

zawody deficytowe to te, w których w naj-

bliższym roku nie powinno być trudności ze 

znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pra-

codawców będzie w ich przypadku duże, a po-

daż pracowników chętnych do podjęcia zatrud-

nienia i mających odpowiednie kwalifikacje 

– niewielka.

zawody zrównoważone to te, w których 

liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby 

osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrud-

nienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrów-

noważą się).

zawody nadwyżkowe to te, w których zna-

lezienie pracy może być trudniejsze ze względu 

na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandyda-

tów chętnych do podjęcia pracy i spełniających 

wymagania pracodawców.

Dla województwa wielkopolskiego w 2017 r. wy-

różniono 40 zawodów deficytowych, wśród których 

przeważającą grupę stanowią te, które wymagają 

wykształcenia zawodowego m.in. fryzjer, kucharz, 

mechanik pojazdów samochodowych i krawiec oraz 

zawody związane z branżą budowlaną jak, np. beto-

niarze, tynkarze czy monterzy instalacji budowlanych. 

1

2

3
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Prognoza zapotrzebowania na zawody 
w Koninie i powiecie konińskim w 2017 r.

Zawody deficytowe Zawody nadwyżkowe

Agenci ubezpieczeniowi Murarze i tynkarze Dziennikarze i redaktorzy

Betoniarze i zbrojarze Ogrodnicy i sadownicy Ekonomiści

Blacharze i lakiernicy samochodowi Operatorzy i mechanicy sprzętu 
do robót ziemnych Filolodzy i tłumacze

Brukarze Operatorzy urządzeń  
dźwigowo-transportowych

Filozofowie, historycy, politolodzy 
i kulturoznawcy

Cieśle i stolarze budowlani Opiekunowie osoby starszej 
lub niepełnosprawnej Fotografowie

Cukiernicy Piekarze Górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń 
wydobywczych

Dekarze i blacharze budowlani Pielęgniarki i położne Kierownicy ds. usług

Diagności samochodowi Pomoce kuchenne Kierownicy ds. zarządzania i obsługi 
biznesu

Fryzjerzy Pracownicy ds. finansowo-księgowych 
ze znajomością języków obcych Nauczyciele nauczania początkowego

Graficy komputerowi Pracownicy fizyczni w produkcji 
i pracach prostych

Nauczyciele przedmiotów ogólno-
kształcących

Inżynierowie mechanicy Pracownicy ochrony fizycznej Nauczyciele przedszkoli

Kelnerzy i barmani Przedstawiciele handlowi Opiekunki dziecięce

Kierowcy autobusów Robotnicy leśni Pedagodzy

Kierowcy samochodów ciężarowych 
i ciągników siodłowych Rolnicy i hodowcy Pracownicy administracyjni i biurowi

Kierownicy budowy Samodzielni księgowi Pracownicy biur podróży  
i organizatorzy obsługi turystycznej

Kierownicy ds. produkcji Spawacze Pracownicy socjalni

Kosmetyczki Specjaliści elektroniki, automatyki 
i robotyki Ratownicy medyczni

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży Spedytorzy i logistycy Sekretarki i asystenci

Kucharze Sprzedawcy i kasjerzy Socjolodzy i specjaliści ds. badań  
społeczno-ekonomicznych

Lekarze Szefowie kuchni Specjaliści administracji publicznej

Magazynierzy Tapicerzy Specjaliści technologii żywności  
i żywienia

Masarze i przetwórcy ryb Technicy budownictwa Ślusarze

Mechanicy maszyn i urządzeń Technicy elektrycy

Mechanicy pojazdów samochodowych Zaopatrzeniowcy i dostawcy

Źródło: www.barometrzawodow.pl
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W grupie zawodów, w których może brakować pra-

cowników, są również te związane z wykształceniem 

wyższym. Dotyczy to przede wszystkim pracowni-

ków usług medycznych: lekarza, pielęgniarki i położ-

nej, oraz samodzielnego księgowego. W Wielkopolsce 

brakuje też pracowników w branżach: transportowo-

-logistycznej oraz meblarskiej, które są wpisane do 

obszarów specjalizacji województwa. Poszukiwani 

są zatem spedytorzy-logistycy, magazynierzy, kierow-

cy samochodów ciężarowych, operatorzy wózków wi-

dłowych, stolarze, szwaczki, tapicerzy, operatorzy ma-

szyn wykorzystywanych w meblarstwie. Natomiast 

brak jest zapotrzebowania na pedagogów, ekonomi-

stów, filozofów, historyków, politologów i kulturoznaw-

ców. Wszystkie te zawody są nadwyżkowe już od kilku 

lat. Obecnie trudno także znaleźć pracę pracownikom 

biur podróży i organizatorom obsługi turystycznej oraz 

specjalistom technologii żywności i żywienia.

Poszczególne powiaty charakteryzują się odmien-

ną sytuacją społeczno-gospodarczą, która wpływa 

na występowanie różnic w wielkości lokalnego za-

potrzebowania na pracowników oraz ich dostępno-

ści. Najwięcej zawodów deficytowych prognozowa-

nych jest dla Poznania i powiatu poznańskiego oraz 

powiatu złotowskiego (69), najmniej – chodzieskie-

go (9). W powiecie gostyńskim nie wyszczególniono 

natomiast żadnych zawodów nadwyżkowych w naj-

bliższej przyszłości. W 2017 r. dla Konina i powiatu 

konińskiego wskazano 48 zawodów deficytowych 

oraz 22 nadwyżkowe. Większość z nich jest na li-

ście od dwóch lat. Duży deficyt poszukujących pracy 

przewiduje się w trzech zawodach: kierowcy samo-

chodów ciężarowych i ciągników siodłowych, leka-

rze, pielęgniarki i położne. Na liście zawodów deficy-

towych znajdują się również sprzedawcy i kasjerzy, 

przy czym nie wynika to z rozwoju branży, ale dużej 

rotacji pracowników poszukujących lepszych wa-

runków zatrudnienia.

Obecnie prognozowana jest niewielka liczba za-

wodów nadwyżkowych, co jest wynikiem występu-

jącej teraz w Polsce dobrej sytuacji w gospodarce 

oraz dużej emigracji zarobkowej. Naturalnym zjawi-

skiem jest, że po okresie szybkiego rozwoju ekono-

micznego przychodzi okres załamania i wówczas 

zawodów nadwyżkowych jest więcej, a znalezienie 

pracy jest trudniejsze. 

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych 

zawodów deficytowych występuje problem ze zna-

lezieniem osób gotowych do podjęcia zatrudnienia, 

choć w urzędach pracy są zarejestrowani bezrobot-

ni teoretycznie posiadający wymagane kwalifika-

cje. Dzieje się tak, ponieważ bezrobotnym brakuje 

pewnych szczególnych cech jak: uprawnień do wy-

konywania zawodu (np. pielęgniarka), umiejętności 

praktycznych (np. w obsłudze wózka widłowego), 

doświadczenia (np. spawacze metodą TIG), aktual-

nej wiedzy (np. księgowi), znajomości systemów in-

formatycznych (np. magazynierzy), znajomości języ-

ków obcych (np. spedytorzy czy kierowcy) czy chęci 

prowadzenia własnej działalności (np. agenci ubez-

pieczeniowi).

Według analityków występujące w większości 

powiatów nadwyżki i braki kadrowe wynikają przede 

wszystkim z niedopasowania kształcenia lokalnego 

do potrzeb rynku pracy. Niektóre zawody deficytowe 

np. agenci ubezpieczeniowi nie należą do kategorii 

szkolnych i nie można zostać absolwentem szkoły 

ponadgimnazjalnej bezpośrednio w tym zakresie. 

Z  kolei spośród dostępnych kierunków kształcenia 

uczniowie często wybierają kierunki modne z  cieka-

wą nazwą zamiast proponowane przez szkoły w ra-

mach współpracy z pracodawcami. W Koninie istnie-

je kilka szkół mających partnerów, zapewniających 

zdobycie doświadczenia. 

Oczywiście wybierając szkołę dobrze śledzić ilu 

absolwentów (obecnie uczniów) danego zawodu 

pojawi się w ciągu najbliższych lat. Z  drugiej stro-

ny, duża część absolwentów szkół kończących kie-

runki określane często jako „deficytowe” nie uzy-

skuje pozytywnego wynik egzaminu zawodowego. 

Nie rzadko, problemem jest brak zainteresowania 

podjęciem zatrudnienia w wyuczonym zawodzie  
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3.4.  Samozatrudnienie
Etat czyli umowa o pracę przestaje być 
jedyną dominującą formą zatrudnienia. 
Coraz większego znaczenia nabierają 
elastyczne formy zatrudnienia czyli 
np. praca nieograniczona sztywnymi 
godzinami roboczymi lub w niepełnym 
wymiarze, telepraca czy praca na własny 
rachunek. 

Nowe możliwości zatrudnienia istnieją przed wszyst-

kim dla specjalistów w różnych dziedzinach, którzy 

mogą pracować na rzecz kilku fi rm jednocześnie. 

Elastyczne zatrudnienie daje większą swobodę wy-

boru rodzaju i miejsca wykonywania pracy, współ-

pracy z wybranymi pracodawcami, a także stwarza 

możliwość szybkiego zdobywania doświadczenia 

i rozwoju zawodowego. Elastyczne formy zatrud-

nienia wiążą się też z pewnymi minusami, o których 

warto pamiętać. Po pierwsze, trudniej zapewnić so-

bie ciągłość pracy i zbudować poczucie utożsamia-

nia się z fi rmą, choć dla niektórych może to być zale-

ta. Po drugie, wiążą się z ograniczonym dostępem do 

świadczeń pracowniczych takich jak np. urlop, „cho-

robowe”, bonusy świąteczne, odzież ochronna czy 

sponsorowane przez pracodawcę szkolenia.

Telepracować można w domu lub w telecen-

trach. W Polsce telepraca nie jest jeszcze stoso-

wana na dużą skalę. Co ważne, daje ona szanse 

zatrudnienia osobom, które są narażone na wyklu-

czenie z rynku pracy, np.: niepełnosprawnym, ro-

dzicom małych dzieci czy mieszkającym daleko 

od potencjalnego pracodawcy. Często telepracow-

nikom zleca się takie zadania, jak wprowadzanie 

i przetwarzanie danych, przepisywanie i edycję tek-

stów, tłumaczenia. W ten sposób pracują także co-

raz częściej: dziennikarze, księgowi, dorad-

cy podatkowi czy ubezpieczeniowi, 

ze względu na inne wcześniejsze wyobrażenia czy 

oczekiwania dotyczące charakteru pracy, warunki 

pracy czy wynagrodzenie.

Wielu ekspertów twierdzi, że nie da się skutecz-

nie przewidzieć, po jakich kierunkach będą potrzeb-

ni specjaliści za kilka lat. Dyplom żadnej szkoły nie 

gwarantuje zatrudnienia. Niezbędny jest szereg do-

datkowych umiejętności, przede wszystkim zdol-

ność uczenia się i zmiany kwalifi kacji, odpowiednie 

cechy osobowości oraz umiejętności prowadze-

nia własnej działalności gospodarczej. Biorąc pod 

uwagę Strategię Rozwoju Konina można oczeki-

wać lokalnego wzrostu zapotrzebowania na za-

wody z zakresu sektora logistyki. Z kolei wdrażany 

równolegle ze strategią miejski Program Wspiera-

nia Przedsiębiorczości promuje sektory kreatywne 

i przedsiębiorstwa innowacyjne.

Publikacja "Barometr zawodów 2017. Raport podsumowujący badanie w województwie 
wielkopolskim" i inne
http://wuppoznan.praca.gov.pl/badania-i-analizy-rynku-pracy

Barometr zawodów
https://barometrzawodow.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
http://http://wuppoznan.praca.gov.pl/

Dowiedz się więcej

Telepraca
to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, na odległość, 
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
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informatycy, prawnicy. Telepraca wy-

maga od osób, które ją wykonują, okre-

ślonych kompetencji i predyspozycji zawodowych,  

przede wszystkim umiejętności: samodzielnego wy-

konywania pracy (bez bezpośredniego nadzoru), za-

rządzania czasem oraz dobrej obsługi komputera.

W ramach samozatrudnienia można realizować 

działalność usługową, handlową, wytwórczą lub bu-

dowlaną. Samozatrudniony jest przedsiębiorcą i nie 

stosuje się wobec niego prawa pracy, ale prawo cy-

wilne. Prowadząc własną firmę przedsiębiorca jedno-

cześnie ponosi odpowiedzialność wobec innych osób 

za rezultaty wykonanej pracy, samodzielnie decyduje 

o sposobie i czasie wykonywania swoich obowiąz-

ków i nie podlega nadzorowi nad wykonywaną pracą.

Innymi słowy, samozatrudnienie to taka for-

ma zarobkowa, w której nie ma się nad sobą sze-

fa, a współpracę z innymi nawiązuje się na zasa-

dzie równy z równym. Zdarza się, że pracodawcy 

nakłaniają pracowników do podejmowania działal-

ności gospodarczej i świadczenia usług dla firmy 

jako przedsiębiorca, ponieważ pozwala to im ob-

niżyć koszty działalności. Czasem samozatrudnie-

nie ma jednak charakter fikcyjny, gdy praca wyko-

nywana przez „samozatrudnionego” na rzecz innej 

firmy (zleceniodawcy) nie różni się niczym od pracy 

na etacie, np. określone są czas i miejsce pracy, za-

dania są nadzorowane. Takie praktyki są w Polsce 

nielegalne.

Samozatrudnienie
 to sytuacja, w której osoba pełnoletnia zakłada firmę 

na własny rachunek i na własne ryzyko

Blog samozatrudnienie
https://samozatrudnienie.net/informacje/

Poradnik przedsiębiorcy – portal informacyjny
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/

Dowiedz się więcej

Plusy i minusy samozatrudnienia

+ –
samodzielność w zakresie podejmowania decyzji więcej obowiązków

możliwość pracy dla kilku zleceniodawców stałe koszty prowadzenia działalności gospodarczej: 
czynsz, ZUS itp.

możliwość włączania w koszty wydatków związanych  
z pracą np. dojazd, czynsz, komputer konieczność prowadzenia księgowości

prawo do skorzystania z pewnych 
przywilejów podatkowych ponoszenie ryzyka gospodarczego

możliwość podjęcia działalności gospodarczej 
w krajach UE nielimitowany czas pracy

szansa na wyższe dochody konieczność ciągłego doskonalenia  
umiejętności zawodowych na własny koszt

elastyczne godziny pracy samodzielne pozyskiwanie nowych klientów
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Oferta edukacyjna 
dla kandydatów 
do liceów, techników 
i branżowych szkół I stopnia w Koninie.

Część II



I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 
ul. Mickiewicza 14, 62-500 Konin
tel. +48 63 242 82 87
e-mail: poczta@1liceum.konin.pl
www.1liceumkonin.edupage.org/

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki to najstarsza, bo działa-

jąca od roku 1863 szkoła w mieście. Dzisiejsze I LO to szkoła innowacyjna, 

nowoczesna, aktywna i europejska. Jest to placówka, gdzie tradycja styka się 

z nowoczesnością. Obiekty i wyposażenie szkoły, wysoko wykwalifikowana, 

doświadczona, osiągająca sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej kadra 

pedagogiczna, zapewniają warunki do realizacji zadań statutowych oraz wysokiej 

jakości pracy.

Mocne strony szkoły:

• 154 letnia tradycja połączona z nowoczesnością oraz wielopokoleniowość - wielu nauczycieli i rodziców obec-

nych uczniów to nasi absolwenci. Mury I LO opuściło wielu znanych ludzi ze świata kultury i nauki, wśród nich 

Jan A.P. Kaczmarek - laureat Oscara, M.G. Bekker, 

• współpraca z uczelniami wyższymi - UAM, Politechnika Poznańska - klasy patronackie, patronat naukowy  

i językowy PWSZ w Koninie dla projektu dwujęzyczności w I LO, 

• dobry poziom kształcenia  gwarantujący wszechstronny rozwój każdego ucznia oraz sukcesy w konkursach, 

olimpiadach, a także na maturze, 

• działalność artystyczna - szkolny chór, zespół wokalny, koncerty muzyczne, warsztaty artystyczne, współpraca 

z Fundacją „Bliżej Wiłkomirskich”, 

• możliwość poznawania świata i doskonalenia języków obcych - projekty międzynaro-

dowe z EFS, wieloletnia współpraca ze szkołami w Celle i Ingolstadt (Niemcy),   

• rozszerzenia wiodących przedmiotów w danym profilu od klasy I, bogata oferta za-

jęć pozalekcyjnych, odpowiadająca potrzebom uczniów, oferta przedmiotów uzupeł-

niających, np. wstęp do psychologii, fizyka w medycynie, język niemiecki w turystyce, 

język angielski medyczny, 

• dbałość o rozwój i sprawność fizyczną  uczniów - znaczące sukcesy w dziedzinie aero-

biku, piłki nożnej, piłki siatkowej, unihokeja oraz piłki ręcznej, 

• wolontariat oraz edukacja prozdrowotna i ekologiczna, np. organizowanie spotkań ze specjalistami na temat 

przeciwdziałania uzależnieniom oraz zdrowego stylu życia, udział w akcjach oddawania krwi na rzecz potrzebu-

jących, 

• szacunek dla pamięci historycznej i tożsamości lokalnej, m.in. Izba Pamięci Sybiraków z Klubem Wnuka Sybira-

ka, wspólne lekcje historii z młodzieżą polsko-niemiecką, 

• dobra baza dydaktyczna I LO, jej modernizacja i wzbogacanie, m.in. zakup z KBO Planetarium z materiałami 

dydaktycznymi umożliwiającymi poszerzenie wiedzy uczniów z astronomii, fizyki  i geografii, 

• działania innowacyjne z wykorzystaniem m.in. e-Twinning, action learning, lekcji otwartych, oceniania kształ-

tującego, innowacji pedagogicznych, projektów - „Klasa rządzi”, „Konin i okolice - spotkanie kultur”, „Plenerowy 

Spektakl Mickiewiczowskich Dziadów”, „Tydzień Konstytucyjny”,  warsztaty laboratoryjne „Lato z Kościuszką”, 

szkolna TV Kościuszko, „Akademia Gimnazjalno-Maturalna”, „Dwujęzyczność w I LO”, 

• „klimatyczny” charakter szkoły, sąsiedztwo Starówki, parku, Bulwaru  Nadwarciańskiego.
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Klasa D, medyczna 
Patronat Wydziału Chemii UAM Poznań. 

Profil klasy przeznaczony jest dla przyrodników, naukow-
ców.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia.

Cykl nauki: 3 lata

Kierunek przygotowuje m.in. do podjęcia studiów: medy-
cyna, weterynaria, neurobiologia, farmacja, biotechnolo-
gia, dietetyka, ratownictwo medyczne.

Klasa E, ekonomiczna

Profil klasy przeznaczony jest dla przyszłych ekonomi-
stów, menedżerów, przedsiębiorców czy informatyków.

Przedmioty rozszerzone to geografia, matematyka, infor-
matyka.

Cykl nauki: 3 lata.

Kierunek przygotowuje m.in. do podjęcia studiów: ekono-
mia, logistyka, informatyka, turystyka i rekreacja.

Klasa F, politechniczna

Profil klasy przeznaczony jest dla uczniów zainteresowa-
nych naukami ścisłymi.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język an-
gielski.

Cykl nauki: 3 lata.

Kierunek przygotowuje m.in. do podjęcia studiów: bu-
downictwo, automatyka, elektronika, matematyka, archi-
tektura.

Klasa A, artystyczno-dziennikarska
Patronat Wydziału Filologii Polskiej UAM Poznań.

Profil klasy przeznaczony jest dla artystów, humanistów, 
dziennikarzy. Można uczestniczyć w warsztatach dzien-
nikarskich, zajęciach artystycznych, tworzyć szkolną te-
lewizję.

Przedmioty rozszerzone: historia, język polski, język an-
gielski.

Cykl nauki: 3 lata.

Kierunek przygotowuje m.in. do podjęcia studiów: dzien-
nikarstwo, pedagogika, kierunki artystyczne, socjologia, 
administracja.

Klasa B, psychologiczna

Profil klasy przeznaczony jest dla młodych ludzi o wraż-
liwej psychice, humanistów. Możliwość uczestnictwa 
warsztatach psychologicznych, możność działania w wo-
lontariacie.

Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język an-
gielski.

Cykl nauki: 3 lata.

Kierunek przygotowuje m.in. do podjęcia studiów: psy-
chologia, pedagogika, fizjoterapia, biologia, filologia pol-
ska.

Klasa C, językowo-prawna 
Patronat PWSZ w Koninie.

Profil klasy przeznaczony jest dla ludzi chcących znać 
perfekcyjnie języki obce, rozwijać swoje kompetencje  
w obszarze polityki i dyplomacji.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, wiedza o społe-
czeństwie, historia.

Cykl nauki: 3 lata.

Kierunek przygotowuje m.in. do podjęcia 
studiów: prawo, filologie obce, politolo-
gia, administracja.
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I Liceum
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gólnokształcące im
. Tadeusza Kościuszki w

 Koninie 



II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. 11 Listopada 7a, 62-510 Konin
tel. +48 63 242 52 65 
e-mail: 2lokonin@gmail.com 
www.drugieliceum.konin.pl 

II Liceum Ogólnokształcące im.  K. K. Baczyńskiego w Koninie to szkoła  

z 50-letnią historią, kultywująca tradycję, znana w środowisku lokalnym  

z wysokiego poziomu nauczania – od 2006 r. nieprzerwanie w Ogólnopol-

skim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych.

II LO powstało w 1965 r. w Koninie – Morzysławiu, a w budynku przy ulicy 

11 Listopada mieści się od 1988 r. Od 2005 r. szkoła ma sztandar. Patro-

nem II LO w Koninie jest Krzysztof Kamil Baczyński – poeta, harcerz Szarych 

Szeregów, żołnierz Armii Krajowej. Pamięć o patronie towarzyszy społeczności  

II LO w Koninie na co dzień głównie dzięki działalności szkolnej Grupy Rekonstrukcji Historycznej, szkolnej Izbie 

Tradycji i Pamięci, działalności szkolnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej, dzięki 

pamiątkowej tablicy Szarych Szeregów czy też Medalowi Pamiątkowemu II Liceum w Koninie z wizerunkiem 

patrona. 

W szkole corocznie odbywają się: Festiwal Nauki, Festiwal Kultury oraz Dni Języków Obcych integrujące spo-

łeczność szkolną oraz wskazujące na współpracę z licznymi uczelniami, ośrodkami kultury, absolwentami i part-

nerami szkoły. Uczniowie mogą rozwijać swoje talenty i umiejętności w ramach bogatej oferty zajęć pozalek-

cyjnych. Wyróżnia nas działalność Koła Naukowego Medioznawców, sukcesy uczniów w mistrzostwach debat 

oksfordzkich czy też udział uczniów w corocznie organizowanym konkursie matematycznym i fizycznym w ję-

zyku angielskim. Szkoła zapewnia kandydatom bardzo dobre przygotowanie na studia społeczno-ekonomiczne, 

politechniczne, przyrodnicze, medyczne i humanistyczne.

Klasa I a, matematyczno-fizyczna

Profil klasy przeznaczony jest dla osób o zainteresowa-
niach naukami matematycznymi  i technicznymi, cechu-
jących się zdolnościami matematycznymi, umiejętnością 
kojarzenia i wnioskowania.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informaty-
ka.

Cykl nauki: 3 lata.

Kierunek przygotowuje m.in. do podjęcia studiów:
- uniwersyteckich, np. matematyka, fizyka i astronomia, 
informatyka,
- studiów politechnicznych, np. budownictwo, informaty-
ka przemysłowa, budowa maszyn, energetyka, mechatro-
nika,
- ekonomicznych, np. ekonomia, statystyka, bankowość, 
finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistyka, handel.

PROFILE NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Klasa I b, matematyczno-językowa

Profil klasy przeznaczony jest dla osób o zainteresowa-
niach naukami matematycznymi i technicznymi, cechu-
jących się zdolnościami matematycznymi, umiejętnością 
kojarzenia i wnioskowania, mających zdolności językowe.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, j. angielski.

Cykl nauki: 3 lata.

Kierunek przygotowuje m.in. do podjęcia studiów:
- uniwersyteckich, np. matematyka, fizyka i astronomia, 
filologie, 
- studiów politechnicznych, np. budownictwo, informaty-
ka przemysłowa, budowa maszyn, energetyka, mechatro-
nika, 
- ekonomicznych, np. ekonomia, statystyka, bankowość, 
finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistyka, handel.
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Klasa I f, biologiczno-chemiczna

Profil klasy przeznaczony jest dla osób o zainteresowa-
niach medycznych i przyrodniczych, cechujących się do-
brą pamięcią i predyspozycjami do nauk przyrodniczych.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia.

Cykl nauki: 3 lata.

Kierunek przygotowuje m.in. do podjęcia studiów:
- medycznych, np. medycyna, stomatologia, pielęgniar-
stwo, ratownictwo medyczne, analityka medyczna,
- farmaceutycznych,
- uniwersyteckich, np. biologia, chemia, ekologia, psycho- 
logia,
- politechnicznych,
- rolniczych, np. weterynaria, dietetyka, biotechnologia, 
ochrona środowiska, leśnictwo, zootechnika, inżynieria 
chemiczna.

Klasa I g, humanistyczno-biologiczna

Profil klasy przeznaczony jest dla osób o zainteresowa-
niach humanistycznych, medycznych i przyrodniczych, 
lubiących czytać i cechujących się dobrą pamięcią i pre-
dyspozycjami do nauk przyrodniczych, mających zdolno-
ści językowe.

Przedmioty rozszerzone: j. polski, biologia, j. angielski.

Cykl nauki: 3 lata.

Kierunek przygotowuje m.in. do podjęcia studiów uniwer-
syteckich, np. biologia, ekologia, psychologia, filologia 
polska, antropologia kulturowa,  filologicznych, nauki spo-
łeczne, socjologia. 

Klasa I h, matematyczno-geograficzna

Profil klasy przeznaczony jest dla osób o zainteresowa-
niach matematycznych  i przyrodniczych, mających zdol-
ności językowe.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia,  
j. angielski.

Cykl nauki: 3 lata.

Kierunek przygotowuje m.in. do podjęcia studiów:
- uniwersyteckich, np. matematyka, geografia, filologicz-
nych,
- studiów ekonomicznych, np. ekonomia,  bankowość,  
finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistyka, handel, 
- politechnicznych, np. geodezja i kartografia, architektura 
krajobrazu, turystyka, geologia.

Klasa I c, humanistyczna

Profil klasy przeznaczony jest dla osób o zainteresowa-
niach humanistycznych i artystycznych, lubiących czytać 
i pisać, twórczych, o szerokich horyzontach intelektual-
nych, aktywnych społecznie, mających zdolności języko-
we.

Przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski.

Cykl nauki: 3 lata.

Kierunek przygotowuje m.in. do podjęcia studiów uniwer-
syteckich, np. filologicznych, historia, archeologia, archi-
wistyka, antropologia kulturowa, prawo, politologia, nauki 
społeczne, socjologia, stosunki międzynarodowe, dzien-
nikarstwo, kulturoznawstwo, teatrologia, filmoznawstwo, 
religioznawstwo, pedagogika.

Klasa I d, językowo-humanistyczna

Profil klasy przeznaczony jest dla osób o zainteresowa-
niach humanistycznych, o szerokich horyzontach intelek-
tualnych, mających zdolności językowe.

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, historia, wos.

Cykl nauki: 3 lata.

Kierunek przygotowuje m.in. do podjęcia studiów uniwer-
syteckich, np. filologia, historia, archeologia, archiwisty-
ka, antropologia kulturowa, prawo, politologia, stosunki 
międzynarodowe, dziennikarstwo, socjologia, nauki spo-
łeczne, pedagogika.

Klasa I e, geograficzno-historyczna

Profil klasy przeznaczony jest dla osób o zainteresowa-
niach humanistycznych i  przyrodniczych, o szerokich ho-
ryzontach intelektualnych, mających zdolności językowe.

Przedmioty rozszerzone: geografia, historia, j. angielski.

Cykl nauki: 3 lata.

Kierunek przygotowuje m.in. do podjęcia studiów:
- uniwersyteckich, np. filologia, geografia, turystyka,  
historia, archeologia, archiwistyka, antropologia kulturo-
wa, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, dzien-
nikarstwo, socjologia, nauki społeczne, pedagogika,
- politechnicznych, np. geodezja i kartografia, architektura 
krajobrazu, turystyka, geologia.
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gólnokształcące im
. Krzysztofa Kam

ila Baczyńskiego
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III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie
ul. Szymanowskiego 5, 62-510 Konin
tel. +48 63 244 87 07 
e-mail: 3lo@liceum3-konin.edu.pl
www.trzecieliceum.konin.lm.pl

III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie jest jedną z młodszych szkół  

w Wielkopolsce - funkcjonuje od 27 lat. Sukcesywnie wzbogacając swoją ofertę edukacyjną i podnosząc jakość 

pracy, a tym samym wyniki kształcenia, od lat utrzymuje się w czołówce szkół ponadgimnazjalnych miasta,  

regionu i kraju. 

Posiada certyfikaty: SZKOŁA Z KLASĄ, UCZEŃ Z KLASĄ, SZKOŁA BEZ PRZEMOCY, WIARYGODNA 

SZKOŁA, SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWY STYL ŻYCIA, tytuły uzyskane w ogólnopolskim rankingu  

„Perspektyw”: BRĄZOWA SZKOŁA 2015, SREBRNA SZKOŁA 2016, 2017 (1. miejsce w Koninie, 13. w Wielkopolsce,  

262. w kraju) oraz  BRĄZOWA EUROPEJSKA SZKOŁA PRAWORZĄDNOŚCI RP 2017 - w VI Ogólnopolskim  

Rankingu Olimpijskim COPTIOSH 2017. W roku 2016,  jako jedyna szkoła w rejonie, III LO zostało 

sklasyfikowane na 200. miejscu w Polsce w prestiżowym rankingu STEM dotyczącym przedmiotów  

ścisłych.  III LO otrzymywało także wielokrotnie tytuł „Najbardziej Usportowionej Szkoły” w Koninie. 

III Liceum Ogólnokształcące to szkoła nowoczesna: cały budynek jest objęty siecią WiFi, w każdej sali  

znajduje się komputer i projektor multimedialny, w wielu tablice interaktywne i wizualizery. W szkole  

realizowane są programy autorskie i innowacje pedagogiczne służące rozwijaniu kreatywnego myślenia  

i rozbudzaniu aspiracji poznawczych uczniów. Projekty innowacyjne, niekonwencjonalne metody i formy pracy 

z uczniem są próbami sprostania wyzwaniom nowoczesnej szkoły, wyjścia naprzeciw oczekiwaniom młodych, 

kreatywnych, poszukujących odpowiedzi na trudne pytania ludzi. 

Liceum współpracuje z uczelniami wyższymi, tj. z Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Adama Mic-

kiewicza w Poznaniu, Politechniką Poznańską, Uniwersytetem SWPS w Poznaniu, Politechniką Wrocławską,  

Collegium Medicum w Bydgoszczy,  Uniwersytetem Łódzkim, PWSZ w Koninie. 

W czasie pozalekcyjnym młodzież rozwija swoje zainteresowania i realizuje  

pasje w kołach: wokalno-instrumentalnym, recytatorskim, dramatycznym, 

na warsztatach przedmiotowych, zajęciach sportowych, w grupie  

ratowniczej i wolontaryjnej, w zajęciach z programowaniem, a także w szkol-

nym radio. 

III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila 

Norwida w Koninie od lat szczyci się 100% zdawal-

nością matury, a absolwenci III LO studiują na pre-

stiżowych uczelniach w kraju i za granicą.
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Klasa I C, politechniczna

Uczniowie mają możliwość udziału w licznych kon-
kursach informatycznych, np. Olimpiadzie Cyfrowej,  
czy Turnieju Informatycznym EiE. Ponadto uczniowie 
biorą udział w różnych projektach/akcjach: Godzina Ko-
dowania, Code Week - Europejski Tydzień Kodowania,  
a także w zajęciach dodatkowych  z programowania Arduino. 

W ramach zajęć informatyki młodzież pracuje i korzysta  
z materiałów na platformach:
• IT Szkoła,
• Programowanie obiektowe w Scratch,
• KHANacademy,
• Aplikacja online - Kahoot.
Uczniowie klasy politechnicznej biorą udział w wyciecz-
kach  przedmiotowych, a także uczestniczą w wykładach 
w ramach współpracy z uczelniami wyższymi w Pozna-
niu, Wrocławiu i Warszawie.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka,  
fizyka.

Cykl nauki: 3 lata.

Kierunek przygotowuje m.in. do podjęcia studiów:
- politechnicznych, np. budownictwo, logistyka, transport, 
 inżynieria materiałowa, środowiska, budowa maszyn,
- uniwersyteckich, np. matematyka, fizyka, informatyka,
- ekonomicznych, np. zarządzanie, logistyka, finanse  
i rachunkowość.

Klasa I A, medyczna z dietetyką 
Klasa I B, medyczna z ratownictwem medycznym

III LO objęte jest patronatem Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu, w ramach którego uczniowie klas medycz-
nych  (A, B) biorą udział w cyklicznie odbywających się 
tam wykładach. Uczniowie biorą też udział w wykładach, 
warsztatach i laboratoriach podczas Nocy Biologów. 
Ponadto, dla uczniów klas medycznych organizowane 
są liczne warsztaty, wykłady, spotkania ze specjalistami 
oraz zajęcia ze studentami medycyny, np. warsztaty  
szycia chirurgicznego, zajęcia w prosektorium. Ucznio-
wie klas medycznych mają również możliwość startu  
w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz uczest-
niczenia w zajęciach Młodzieżowej Grupy Ratowniczej 
OKOŃ i rozwijania swoich zainteresowań na kółku che-
micznym.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia.

Cykl nauki: 3 lata.

Kierunek przygotowuje m.in. do podjęcia studiów:
- medycznych, np. medycyna, stomatologia, farmacja,  
pielęgniarstwo, analityka medyczna, ratownictwo  
medyczne, fizjoterapia,
- uniwersyteckich, np. biologia, chemia, ochrona środowi-
ska, kosmetologia, biofizyka, optyka, 
- przyrodniczych, np. weterynaria, zootechnika, inżynieria 
środowiska, technologia żywności, dietetyka.

PROFILE NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
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Klasa I D, prawna

Dla uczniów klasy prawnej organizowane są wycieczki 
przedmiotowe, wykłady dotyczące różnych zagadnień 
historycznych i prawnych, między innymi na Wydziale 
Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Uczniowie mają 
możliwość obserwacji rozpraw podczas wizyt w Sądzie 
Rejonowym i Okręgowym w Koninie, a w trakcie zajęć  
z edukacji prawnej odbywają się spotkania z prawnikami 
różnych profesji oraz ćwiczenia z absolwentami III LO – 
studentami prawa, w ramach których  rozwiązywane są 
kazusy i przeprowadzane symulacje rozpraw. 

Przedmioty rozszerzone: historia, WOS, j. angielski.

Cykl nauki: 3 lata.

Kierunek przygotowuje m.in. do podjęcia studiów uni-
wersyteckich, np. prawo, administracja, stosunki między-
narodowe, dziennikarstwo, nauki społeczne, politologia,  
historia, filologia angielska.

Klasa I E, ekonomiczna

Uczniowie mają możliwość doskonalić swoje umie-
jętności językowe podczas cyklicznych wyjazdów na 
przedstawienia anglojęzyczne do Poznania (English The-
atre), a także biorąc udział w tematycznych wykładach  
w j. angielskim w ramach współpracy z PWSZ w Koninie.

W ramach zajęć z geografii uczniowie biorą udział  
w różnych projektach edukacyjnych (np. „Zawód  geo-
graf”), zajęciach terenowych w najbliższej okolicy  
(np. analiza profilu glebowego) oraz wycieczkach przed-
miotowych. 

Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka,  
j. angielski.

Cykl nauki: 3 lata.

Kierunek przygotowuje m.in. do podjęcia studiów:
- ekonomicznych, np. finanse i rachunkowość, ekonomia, 
międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie,
- politechnicznych, np. architektura wnętrz, inżynieria, 
elektrotechnika, geodezja i kartografia, gospodarka  
turystyczna.

Klasa I F, biotechnologiczna

Uczniowie klasy biotechnologicznej mają możliwość 
udziału w wycieczkach przedmiotowych warsztatach  
i wykładach organizowanych przez uczelnie współpra-
cujące z III LO.  Dla uczniów organizowane są konkursy, 
takie jak: PANGEA, Sowa matematyczna, KANGUR,  
SUPERMATEMATYK oraz  MARATON MATEMATYCZNY. 

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka.

Cykl nauki: 3 lata.

Kierunek przygotowuje m.in. do podjęcia studiów uniwer-
syteckich,  politechnicznych studiów technologicznych,  
np. biotechnologia, nanotechnologia, technologia ży-
wienia, technologia drewna, kosmetologia, chemia,  
inżynieria chemiczna, ochrona środowiska, odnawial-
ne źródła energii, medycyna roślin, mechatronika,  
matematyka.

Klasa I G, psychologiczna

Klasy psychologiczne współpracują z poznańską Szkołą 
Wyższą Psychologii Społecznej (SWPS) uczestnicząc  
w ramach Strefy Młodzieży w ciekawych warsztatach 
i wykładach. Przedmioty „Podstawy psychologii" oraz 
„Komunikacja interpersonalna” to zajęcia o charakte-
rze przede wszystkim warsztatowym oraz  zachęcające 
do samodzielnego zgłębiania wybranych zagadnień  
i ich prezentacji. W ramach przedmiotów  rozszerzonych  
organizowane są wycieczki przedmiotowe, udział  
w wykładach na Uniwersytecie Medycznym, między  
innymi w cyklicznie organizowanej Nocy Biologów.

Przedmioty rozszerzone: biologia, j. polski, j. angielski.

Cykl nauki: 3 lata.

Kierunek przygotowuje m.in. do podjęcia studiów uniwer-
syteckich, np.  psychologia, biologia, filologia angielska, 
filologia polska, socjologia, nauki społeczne. 
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Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego  
im. E. Kwiatkowskiego w Koninie
ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin
tel. +48 63 243 32 68
e-mail: zsb@konin.lm.pl
www.zsb.lm.pl

ZSBiKZ
KON I N

SBiKZ

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w Koninie jest średnią szkołą 

zawodową łączącą nowoczesność z ponad 50-letnią tradycją. Kształci młodzież w Technikum i Szkole Branżo-

wej I stopnia, w kierunkach budowlanych, geodezyjnych, architektury krajobrazu, logistycznych, mechanicznych, 

gastronomiczno-hotelarskich. Szkołę wyróżnia życzliwa atmosfera, którą tworzą sympatyczni, zaangażowani 

uczniowie i nauczyciele.

Bazę ZSBiKZ stanowią dwa budynki z szeregiem pracowni specjalistycznych, Szkolny Ośrodek Kariery, biblio-

teka i baza sportowa. ZSBiKZ posiada liczne pracownie komputerowe z oprogramowaniem specjalistycznym, 

nowoczesne pracownie gastronomiczne, budowlane, geodezyjne, hotelarskie, ogród dydaktyczny i inne. 

Zajęcia i praktyki zawodowe uczniowie realizują w profesjonalnie wyposażonych szkolnych pracowniach – 

ośrodkach egzaminacyjnych, najlepszych firmach Wielkopolski, Centrum Kształcenia Praktycznego, jak również 

na promach morskich pływających do Szwecji oraz w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii (w ramach mię-

dzynarodowych projektów Erasmus+). Uczniowie ZSBiKZ swoje zainteresowania mogą rozwijać w istniejących 

w placówce kołach zainteresowań – technicznych, sportowych, Ligi Obrony Kraju i PCK oraz w ramach koła 

teatralno-artystycznego i chóru szkolnego.

Szkoła potrafi sprostać oczekiwaniom XXI wieku, kształcąc w oparciu o nowoczesne technologie. Przygotowuje 

do rynku pracy poprzez propozycje dodatkowych kursów zawodowych realizowanych w ramach projektów  

i kursów kluczowych kompetencji, płatne staże wakacyjne, wolontariat, wycieczki dydaktyczne, dodatkowe  

zajęcia z doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości, organizację spotkań z instytucjami rynku pracy.

ZSBiKZ zapewnia wysoki poziom nauczania. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy  

w olimpiadach, konkursach i zawodach. W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Po-

nadgimnazjalnych 2017 w kategorii Technika szkoła zajęła I miejsce wśród 

konińskich techników, gdyż wyniki egzaminów zawodowych uczniów  

placówki są najwyższe w mieście.  

Absolwentów szkoły można spotkać w najlepszych firmach w całej Eu-

ropie.
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Technik architektury krajobrazu

Praca architekta krajobrazu polega głównie na projekto-
waniu i zakładaniu obszarów terenów zielonych zarów-
no dla osób prywatnych, jak i dla właścicieli budynków 
użyteczności publicznej czy spółdzielni mieszkaniowych. 
Oprócz opieki nad zielenią, architekt krajobrazu musi tak-
że rozplanować obiekty tzw. małej architektury, tj. pomni-
ki, murki, ławki czy nawet kosze na śmieci. Organizuje on 
i nadzoruje prace związane z urządzaniem i utrzymaniem 
obiektów architektury krajobrazu na terenie miast i ob-
szarów wiejskich.

Kierunek skierowany jest do osób zainteresowanych 
przyrodą, których cechuje dbałość o estetykę otoczenia, 
chcących rozwijać wyobraźnię przestrzenną, umiejętno-
ści plastyczne i manualne, systematycznych, kreatyw-
nych, otwartych na zmiany, odpornych na zmienne wa-
runki atmosferyczne.

Kwalifikacje:
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiek-
tów architektury krajobrazu.
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją 
obiektów małej architektury krajobrazu.

Cykl nauki: 4 lata.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze niezbędne do 
przejęcia lub nabycia gospodarstwa rolnego. Na kierunku 
realizowana jest innowacja pedagogiczna „Zielona archi-
tektura - ogrody na dachach  i ścianach" oraz „Inspiracje 
do projektowania kompozycji florystycznych". 

Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w prakty- 
kach zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Technicy architektury krajobrazu mogą podjąć pracę  
w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni: ogro-
dy, parki, skwery oraz w instytucjach, w których znajdują 
się tereny zieleni – zakłady przemysłowe, szpitale, osiedla 
mieszkaniowe. Można ich spotkać także w pracowniach  
projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów ar-
chitektury krajobrazu, jednostkach samorządowych (np. 
gminnych wydziałach architektury) w ramach własnej 
działalności gospodarczej, w zakładach produkcji roślin, 
szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych, a także  
w kwiaciarniach.

Możliwość dalszej edukacji:
- wszystkie szkoły policealne i uczelnie wyższe,
- rekomendowane kierunki: architektura krajobrazu, ogro- 
dnictwo, medycyna roślin, ochrona roślin, rolnictwo,  
florystyka.

Technik budownictwa

Technik budownictwa wykonuje określone roboty budow-
lane, kieruje robotami na mniejszych budowach, prowa-
dzi dokumentację budowy, sprawuje nadzór nad budową, 
sporządza kosztorysy i projekty mniejszych konstrukcji, 
tj. domy jednorodzinne, baseny, garaże itp. Przeprowadza 
inwentaryzacje budowlane.

Kandydaci do nauki w tym zawodzie powinni posiadać 
zainteresowania i zmysł techniczny oraz chęć rozwoju  
w naukach ścisłych (matematyka, fizyka), umiejętność 
podejmowania decyzji, odporność na stres, sprawność 
fizyczną i odporność psychiczną, dobrą organizację, do-
kładność i systematyczność, umiejętność współpracy  
w zespole, wyobraźnię przestrzenną, zdolność logiczne-
go myślenia, dobrą koordynację, umiejętność koncentra-
cji, odpowiedzialność i spostrzegawczość.

Kwalifikacje
Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-bu-
dowlanych.
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporzą-
dzanie kosztorysów.

Cykl nauki: 4 lata.

Na kierunku realizowana jest innowacja pedagogiczna 
„Obsługa budowlano-geodezyjna w procesie inwestycyj-
nym". Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w prak-
tykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+. 
Absolwent może uzyskać uprawnienia budowlane do kie-
rowania pracami budowlanymi i projektownia konstrukcji 
budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

Technicy budownictwa mogą podjąć pracę w firmach 
budowlanych, remontowych, biurach projektów, biurach 
kosztorysowania, pracowniach konserwacji zabytków, 
spółdzielniach mieszkaniowych, urzędach miast i gmin, 
urzędach wojewódzkich, wytwórniach materiałów budow-
lanych, hurtowniach materiałów i maszyn budowlanych, 
administracjach budynków i firmach zarządzających nie-
ruchomościami oraz w ramach własnej działalności go-
spodarczej.

Możliwość dalszej edukacji: 
- wszystkie szkoły policealne i uczelnie wyższe,
- rekomendowane kierunki: budownictwo, architektura,  
inżynieria środowiska, urbanistyka, gospodarka prze-
strzenna.

PROFILE NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
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Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest zawo-
dem o charakterze usługowym. Przygotowuje uczniów do 
podejmowania zadań związanych z organizacją i obsługą 
konsumenta oraz przygotowaniem imprez organizowa-
nych przez wszystkie zakłady świadczące usługi gastro-
nomiczne. Przygotowuje do wykonywania prac zarówno 
w kuchni na stanowisku kucharza, doradcy żywieniowe-
go, potrafiącego zaplanować, opracować i wdrożyć dietę 
oraz kelnera obsługującego właściwie i rzetelnie gości.

Kandydat do zawodu powinien interesować się kuchnią, 
powinna cechować go duża wrażliwość estetyczna i sma- 
kowa, kreatywność, zdolności organizacyjne, gospodar-

ność, szybkie podejmowanie działań, dokładność, 
odpowiedzialność, kultura osobista, komuni-

katywność, myślenie analityczne, umiejęt-
ność pracy w grupie, dobry stan zdrowia, 

brak nosicielstwa chorób zakaźnych.

Kwalifikacje: 
Sporządzanie potraw i napojów.
Organizacja żywienia i usług gastro-

nomicznych.

Cykl nauki: 4 lata.

Na kierunku realizowana jest innowacja pe-
dagogiczna „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie". 

Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w praktykach 
zagranicznych w ramach programu Erasmus+. Uczniowie 
tego kierunku mają możliwość odbycia praktyk na promie 
pływającym na trasie międzynarodowej Polska-Szwecja.

Miejscem pracy absolwenta są m.in. bary, restauracje, 
kawiarnie, hotele, pensjonaty i inne zakłady świadczą-
ce usługi żywieniowe. Dzięki zdobytej wiedzy uczniowie 
stają się nie tylko specjalistami w zakresie żywienia, ale 
przygotowani są także do prowadzenia własnej działal-
ności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastro-
nomicznych.

Możliwość dalszej edukacji:
- wszystkie szkoły policealne i uczelnie wyższe,
- rekomendowane kierunki: technologia żywności i żywie-
nie człowieka, dietetyka, hotelarstwo i gastronomia, ga-
stronomia i sztuka kulinarna, analityka żywności, zarzą-
dzanie jakością i analiza żywności.

Technik geodeta

Podstawowym celem pracy technika geodety jest do-
starczanie niezbędnych danych (wyników pomiarów  
w terenie oraz danych archiwalnych) do wykonania różne-
go rodzaju map. Geodeta wykonuje geodezyjną obsługę 
budowy, dokonuje wytyczenia, podziału lub scalenia nie-
ruchomości, sporządza kosztorysy prac geodezyjnych.

Kierunek skierowany jest do osób o zainteresowaniach 
związanych z przedmiotami ścisłymi (matematyka, geo-
grafia), dokładnych i cierpliwych, potrafiących pracować 
indywidualnie i współpracować w zespole, rzetelnych, od-
pornych na zmienne warunki atmosferyczne, lubiących 
obliczenia, mapy, chętnie obsługujących nowoczesne 
urządzenia elektroniczne. Kandydatowi przyda 
się wyobraźnia przestrzenna, zdolność 
logicznego myślenia i sprawność fi-
zyczna.

Kwalifikacje:
Wykonywanie pomiarów sytu-
acyjnych i wysokościowych i re-
alizacyjnych oraz opracowywa-
nie wyników pomiarów.
Wykonywanie prac geodezyjnych 
z katastrem i gospodarką nierucho-
mościami.

Cykl nauki: 4 lata.

Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w praktykach 
zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Technicy geodeci mogą podjąć pracę w administracji 
samorządowej (urzędy gminy, powiatu), administracji 
rządowej (Główny Urząd Geodezji i Kartografii), firmach 
zajmujących się budownictwem, wyspecjalizowanych fir-
mach geodezyjnych, wykonujących pomiary, sporządza-
jących wyrysy z map do ksiąg wieczystych i do innych 
celów, firmach górniczych (także w kopalniach), poszuki-
wawczych (ropa, gaz, złoża surowców), wydawnictwach 
kartograficznych i innych miejscach, gdzie trzeba sporzą-
dzać mapy terenu.

Możliwość dalszej edukacji:
- wszystkie szkoły policealne i uczelnie wyższe,
- rekomendowane kierunki: geodezja i kartografia, geoin-
formacja, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, go-
spodarka nieruchomościami.
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Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa kompleksowo obsługuje gości ho-
telowych, w tym: rezerwuje usługi hotelarskie, obsługuje 
gości w recepcji, przygotowuje jednostki mieszkalne do 
przyjęcia gości, przygotowuje i podaje śniadania, przyj-
muje i realizuje zamówienia na hotelarskie usługi dodat-
kowe, organizuje usługi turystyczne, rekreacyjno-sporto-
we, gastronomiczne.

Kierunek skierowany jest do osób, które cechuje komu-
nikatywność, dobra organizacja, dyskrecja, opanowanie, 
uprzejmość i cierpliwość, kultura osobista, odporność na 
stres, podzielność uwagi, pamięć wzrokowa,  umiejętność 
pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji, sa-
modzielność, odpowiedzialność, operatywność.

Kwalifikacje:
Planowanie i realizacja usług w recepcji.
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelar-
skie.

Cykl nauki: 4 lata.

Na kierunku realizowana jest innowacja pedagogiczna 
„Menadżer Wellness & Spa". Uczniowie mają możliwość 
wzięcia udziału w praktykach i stażach zagranicznych  
w ramach programu Erasmus+. Uczniowie tego kierunku 
mają możliwość odbycia praktyk na promie pływającym 
na trasie międzynarodowej Polska-Szwecja.

Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiek-
ty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki 
wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, za-
jazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne, agrotury-
styka i inne, a także współczesna baza ruchoma: promo-
wa, kolejowa, lotnicza, rotele, seatele, aguatele, flaytele  
i inne. Technik hotelarstwa może być również zatrudniony  
w organach administracji samorządowej, zajmującymi 
się usługami hotelarskimi, a także w branżowych orga-
nizacjach i stowarzyszeniach. Ponadto, może również 
prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie 
świadczenia usług noclegowych.

Możliwość dalszej edukacji: 
- wszystkie szkoły policealne i uczelnie wyższe,
- rekomendowane kierunki: technologia żywności i żywie-
nie człowieka, dietetyka, hotelarstwo i gastronomia, ga-
stronomia i sztuka kulinarna, analityka żywności, zarzą-
dzanie jakością i analiza żywności.

Technik logistyk

Technik logistyk jest osobą odpowiadającą za sprawne 
dostarczanie informacji, towarów i usług, konfigurowa-
nie wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów)  
i narzędzi (np. oprogramowania komputerowego, trans-
portu) by osiągnąć jak najlepszy efekt (najkrótszy czas, 
najmniejsze koszty, najsprawniejsza organizacja). To 
dzięki logistykom współpracujące przedsiębiorstwa two-
rzą kolejne ogniwa łańcucha wzdłuż którego sprawnie 
płyną surowce i materiały zamieniając się w produkty.

Kierunek skierowany jest dla osób, które cechuje dokład-
ność, sumienność i kreatywność, konsekwentność w re-
alizacji zadań, otwartość na zmiany, umiejętność radze-
nia sobie ze stresem, odpowiedzialność za podejmowane 
działania, umiejętności negocjacyjne, zainteresowanie 
informatyką, językami obcymi, geografią.

Kwalifikacje:
Obsługa magazynów.
Organizacja transportu.

Cykl nauki: 4 lata.

Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w praktykach 
i stażach zagranicznych w ramach programu Erasmus+. 

Specjaliści do spraw logistyki mogą podejmować pracę 
w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, 
handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz trans-
portowo-spedycyjnych. Technik logistyk może pracować 
w działach sprzedaży i prognozowania popytu, planowa-
nia zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich 
usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych 
wspomagających dystrybucję towarów, gospodarki od-
padami, recyklingu, planowania produkcji i zapasów, go-
spodarki materiałowej, transportu wewnętrznego.

Możliwość dalszej edukacji:
- wszystkie szkoły policealne i uczelnie wyższe,
- rekomendowane kierunki: logi-
styka, transport, logistyka 
mediów, technologie in-
formatyczne w logisty-
ce.
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Technik leśnik

Technik leśnik zajmuje się planowaniem, organizowa-
niem i nadzorowaniem prac z zakresu gospodarki leśnej 
nadleśnictwa: szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytko-
wania lasu. Praca technika leśnika odbywa się na wolnym 
powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych 
w lesie lub szkółkach leśnych. Może odbywać się też  
w pomieszczeniach produkcyjnych oraz biurowych. W le-
śnictwie wdrażane są nowoczesne technologie, przykła-
dem są coraz częściej stosowane techniki geomatyczne,  
w tym: lotniczy i naziemny skaning, lotnicze i naziemne 
zdjęcia cyfrowe, służące tworzeniu leśnych map nume-
rycznych, baz danych, numerycznego modelu terenu i po-
wierzchni koron drzew.

Kierunek skierowany jest dla osób, które cechuje dobra 
orientacja w terenie, dobry słuch i wzrok, konsekwent-
ność w realizacji zadań, otwartość na zmiany, gotowość 
do pracy na świeżym powietrzu, do podróży, odpowie-
dzialność za podejmowane działania, zainteresowanie 
przyrodą, językami obcymi, geografią, biologią, turystyką 
leśną.

Kwalifikacje:
Ochrona i zagospodarowanie obiektów leśnych.
Użytkowanie zasobów leśnych.

Cykl nauki: 4 lata.

Absolwenci mają szansę na zatrudnienie w ramach stażu 
w Lasach Państwowych. Do pracy w Służbie Leśnej ab-
solwenci zatrudniani są po zdaniu wymaganych egzami-
nów. Technik leśnik może pracować w jednostkach orga-
nizacyjnych Lasów Państwowych, w lasach samorządów 
lokalnych i wspólnot majątkowych oraz w przedsiębior-
stwach, biurach i organizacjach zajmujących się gospo-
darką leśną, ochroną lasów i sfer zieleni. Absolwent może 
także prowadzić własną działalność gospodarczą lub 
podjąć pracę jako: laborant nasiennictwa, strażnik leśny, 
strażnik łowiecki, strażnik ochrony środowiska, opiekun 
dzikich zwierząt, ogrodnik, szkółkarz, chirurg pielęgnacji 
drzew.

Możliwość dalszej edukacji:
- wszystkie szkoły policealne i uczelnie wyższe,
- rekomendowane kierunki: leśnictwo, gospodarka leśna, 
rolnictwo, ogrodnictwo, ochrona środowiska,
- kurs kwalifikacyjny: operator maszyn leśnych.

Szkoła Branżowa I Stopnia
Cukiernik

Absolwent kierunku cukiernik posiada wiedzę z techno-
logii produkcji cukierniczej, obsługi niezbędnych maszyn 
i urządzeń, procesów produkcji, różnych metod wypie-
kania i przygotowywania ciast i deserów, ich ozdabiania  
i podstaw przedsiębiorczości. Zajmuje się odpowiednim 
łączeniem składników, jak również stosownym serwo-
waniem potraw, deserów, napojów i dodatków. Jego za-
daniem jest także dbanie o wybór składników najlepszej 
jakości, właściwe przechowywanie produktów, dbanie  
o należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych.

Kandydaci do nauki w tym zawodzie nie mogą być nosi-
cielami chorób zakaźnych, powinni posiadać dużą wraż-
liwość estetyczną i smakową, dobry węch i wyczucie 
smaku, zręczność, szybkość działania, wykazywać zain-
teresowanie sztuką kulinarną, powinni być zdyscyplino-
wani, odpowiedzialni i kreatywni.

Kwalifikacje:
Produkcja wyrobów cukierniczych.

Cykl nauki: 3 lata.

Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w praktykach 
zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w kawiarniach, 
barach kawowych, cukierniach, restauracjach hotelo-
wych, cafeteriach, domach wypoczynkowych restaura-
cjach na statkach, promach w firmach 
cateringowych, firmach produk-
cji żywności, lodziarniach. Po 
ukończeniu szkoły istnieje 
także możliwość prowa-
dzenia własnej działalno-
ści gospodarczej, w tym 
bloga kulinarnego.

Możliwość dalszej eduka-
cji: szkoły branżowe II stop-
nia lub licea, a następnie kurs 
kwalifikacyjny „Organizacja i nad-
zorowanie produkcji wyrobów spożywczych” umożliwia-
jący uzyskanie tytułu technika technologii żywności lub 
kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji, 
np. kwalifikacyjny kurs „Wykonywanie usług kelnerskich”, 
„Organizacja żywienia i usług gastronomicznych”.
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Kucharz

Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygoto-
wywaniem potraw pochodzących z różnych stron świa-
ta, jak również dań dostosowanych do indywidualnych 
okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odno-
śnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania 
produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia skład-
ników, jak również stosownego serwowania potraw, de-
serów, napojów i dodatków. Jego zadaniem jest także 
dbanie o wybór składników najlepszej jakości, właściwe 
przechowywanie produktów, dbanie o należytą konserwa-
cję wszelkich urządzeń kuchennych.

Kandydaci do nauki w tym zawodzie nie mogą być nosi-
cielami chorób zakaźnych, powinni posiadać dużą wraż-
liwość estetyczną i smakową, dobry węch i wyczucie 
smaku, zręczność, szybkość działania, wykazywać zain-
teresowanie sztuką kulinarną, powinni być zdyscyplino-
wani, odpowiedzialni i kreatywni.

Kwalifikacje:
Sporządzanie potraw i napojów.

Cykl nauki: 3 lata.

Na kierunku realizowana jest innowacja pedagogiczna 
„Mądre żywienie, zdrowe pokolenie". Uczniowie mają 
możliwość wzięcia udziału w praktykach zagranicznych 
w ramach programu Erasmus+. Uczniowie tego kierunku 
mają możliwość odbycia praktyk na promie pływającym 
na trasie międzynarodowej Polska-Szwecja.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w restauracjach, 
kawiarniach, barach, pizzeriach, gospodach, jadłodaj-
niach, restauracjach hotelowych, cafeteriach, cukierniach, 
stołówkach, bursach, sanatoriach, domach wypoczyn-
kowych, restauracjach na statkach, promach, w firmach 
cateringowych, firmach produkcji żywności, punktach 
fast food. Po ukończeniu szkoły istnieje także możliwość 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym 
bloga kulinarnego.

Możliwość dalszej edukacji: szkoły branżowe II stop-
nia lub licea, a następnie kurs kwalifikacyjny „Or-
ganizacja żywienia i usług gastronomicznych” 
(TG.16.) umożliwiający uzyskanie tytułu tech-
nika żywienia i usług gastronomicznych lub 
kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych 
kwalifikacji, np. kwalifikacyjny kurs „Wyko-
nywanie usług kelnerskich”, kwalifikacyjny 
kurs „Produkcja wyrobów cukierniczych”.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budow-
nictwie wykorzystuje w swojej pracy różne materiały 
budowlane. Montuje ściany działowe, sufity podwiesza-
ne, obudowy konstrukcji dachowych, okładziny ścienne 
i płyty podłogowe. Maluje i tapetuje ściany, sufity i inne 
elementy budynków i mieszkań. Zakłada izolacje, podłogi 
z tworzyw sztucznych, drewna, płytek, mieszanek lastry-
kowych i in. Wykorzystuje potrzebne narzędzia, maszyny 
budowlane i sprzęt do obróbki drewna. Stosuje przepisy 
bhp, ppoż i ochrony środowiska. Często podejmuje się 
prowadzenia własnej firmy.

Kandydaci do nauki na tym kierunku powinni posiadać 
zainteresowania techniczne, sprawność fizyczną i manu-
alną, spostrzegawczość, zdyscyplinowanie i dokładność 
przy wykonywaniu pracy, kreatywność w realizacji zadań, 
umiejętność koncentracji i podzielność uwagi, wyczucie 
proporcji, piękna i estetyki, odpowiedzialność za efekty 
swoich działań.

Kwalifikacje:
Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych  
i wykończeniowych.

Cykl nauki: 3 lata.

Na kierunku realizowana jest innowacja pedagogiczna. 
Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w praktykach 
zagranicznych w ramach programu Erasmus+. 

Absolwenci mogą podjąć pracę w firmach i rzemieślni-
czych zakładach budowlanych oraz remontowych, wyko-
nujących roboty wykończeniowe w obiektach budowla-
nych takich jak hotele, centra handlowe, obiekty biurowe, 
obiekty sportowe, budownictwo mieszkaniowe (indywi-
dualne i zbiorowe).

Możliwość dalszej edukacji: szkoły branżowe II stopnia 
lub licea, a następnie kursy kwalifikacyjne „Organizacja, 
kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowla-

nych” umożliwiający uzyskanie tytułu tech-
nika robót wykończeniowych w bu- 

downictwie lub inne kursy, np. kwa-
lifikacyjny „Wykonywanie robót 

murarskich i tynkarskich”, kwa-
lifikacyjny kurs „Wykonywanie 
robót kamieniarskich i sztuka-
torskich”, kwalifikacyjny kurs 

„Wykonywanie izolacji budowla-
nych”.
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Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych ocenia i naprawia 
układy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne samo-
chodów osobowych, ciężarowych, motocykli i innych po-
jazdów silnikowych. Dokonuje przeglądu, konserwacji, na-
prawy lub regulacji zespołów i podzespołów pojazdu, np. 
układu hamulcowego, kierowniczego, skrzyni biegów i in. 
Wymienia płyny eksploatacyjne w pojazdach. Posługuje 
się  narzędziami ślusarskimi, monterskimi, urządzeniami 
diagnostycznymi. Dokonuje przeglądów technicznych,   
przeprowadza jazdę próbną pojazdów. Stosuje przepisy 
bhp, ochrony środowiska i ppoż.

Kandydaci do nauki na tym kierunku dobrze żeby posia- 
dali uzdolnienia techniczne, sprawność manualną, do- 
bry słuch, dobrą wydolność fizyczną, cierpliwość, refleks, 
dociekliwość, spostrzegawczość, dokładność i konse- 
kwencję w realizacji zadań, jak również chęć podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych.

Kwalifikacje:
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojaz-
dów samochodowych.

Cykl nauki: 3 lata.

Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w praktykach 
zagranicznych w ramach programu Erasmus+. 

Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach naprawy 
pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i kontroli 
pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach 
obsługi samochodów, zakładach produkcyjnych, monta-
żowych pojazdów samochodowych oraz ich części za-
miennych, jak również w placówkach handlowych.

Możliwość dalszej edukacji: szkoły branżowe II stopnia 
lub licea, a następnie kurs kwalifikacyjny „Organizacja  
i prowadzenie procesów obsługi pojazdów samochodo-
wych” umożliwiający uzyskanie tytułu technika pojazdów 
samochodowych lub kursy umożliwiające zdobycie do-
datkowych kwalifikacji, np. kwalifikacyjny kurs „Elektro-
mechanik pojazdów samochodowych”, kwalifikacyjny 
kurs „Blacharz samochodowy”, kwalifikacyjny kurs 
„Kierowca mechanik”.

Stolarz

Stolarz wykonuje, montuje meble, stolarkę budowlaną, 
galanterię drzewną i inne wyroby z drewna i materiałów 
drewnopodobnych. Wykonuje usługi związane z napra-
wą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich. Roz-
poznaje i niweluje wady oraz uszkodzenia materiałów 
stolarskich. Obsługuje obrabiarki i inne maszyny, a tak-
że  narzędzia do ręcznej obróbki drewna. Wykonuje prace 
związane z konserwacją maszyn i urządzeń stolarskich.

Chętni, by zdobyć zawód stolarza powinni posiadać zdol-
ności manualne, sprawność fizyczną, spostrzegawczość 
i opanowanie. Ważna jest także wyobraźnia przestrzenna, 
dokładność, cierpliwość, wytrwałość i systematyczność. 
Pracę stolarzowi ułatwia zmysł techniczny, komunikatyw-
ność i umiejętność pracy w zespole.

Kwalifikacje: 
Wytwarzanie wyrobów stolarskich.

Cykl nauki: 3 lata.

Absolwenci mogą podjąć pracę w małych rzemieślni-
czych firmach stolarskich, jak i zakładach przemysłu 
drzewnego, np. meblarskiego, tartacznego, stolarki bu-
dowlanej, produkcji tworzyw drzewnych, opakowań, ga-
lanterii drzewnej, składach i hurtowniach materiałów 
drzewnych oraz w ośrodkach projektowania i marketingu 
wyrobów z drewna. Będąc stolarzem można pracować 
także jako przedstawiciel handlowy lub sprzedawca w fir-
mach związanych z branżą drzewną.

Możliwość dalszej edukacji: szkoły branżowe II stopnia 
lub licea, a następnie kurs kwalifikacyjny „Organizacja  
i prowadzenie procesów przetwarzania drewna” umożli-
wiający uzyskanie tytułu technika technologii drewna lub 
kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji, 
np. kwalifikacyjny kurs „Stolarz/cieśla budowlany”, kwali-
fikacyjny kurs tapicerski.

Zespół Szkół Budow
nictw

a i Kształcenia Zaw
odow

ego im
. E. Kw

iatkow
skiego

- 43 -



Ślusarz

Ślusarz wykonuje elementy maszyn i urządzeń. Konser-
wuje i naprawia sprzęt gospodarstwa domowego, rowery, 
wózki, zamki, metalowe ogrodzenia i in. Zabezpiecza je 
przed korozją. Wykorzystuje narzędzia i przyrządy ślu-
sarskie oraz monterskie, narzędzia i przyrządy specjali-
styczne do wiercenia, rozwiercania, cięcia, piłowania, tra-
sowania, lutowania, gwintowania, skrobania, spawania, 
nitowania.

Kandydaci powinni posiadać zdolności manualne oraz 
prawidłową koordynację wzrokowo-ruchową, zaintereso-
wania techniczne, zmysł estetyczny i dobry wzrok. Przy-
dadzą się uzdolnienia plastyczne, pomysłowość, dobry 
gust. Od ślusarza wymagana jest staranność, opanowa-
nie, dokładność, cierpliwość i samodzielność.

Kwalifikacje:
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń  
i narzędzi.

Cykl nauki: 3 lata.

Możliwość uzyskania uprawnień spawalniczych. Ucznio-
wie mają możliwość wzięcia udziału w praktykach zagra-
nicznych w ramach programu Erasmus+.

Po ukończeniu szkoły ślusarze podejmują zatrudnienie  
w zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego, 
przemysłu metalowego, obsługi technicznej oraz w przed- 
siębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksplo-
atacją wyrobów technicznych w branży metalowej. Mają 
także możliwość prowadzenia własnej działalności pro-
wadząc własny warsztat ślusarski.

Możliwość dalszej edukacji: szkoły branżowe II stopnia 
lub licea, a następnie kurs kwalifikacyjny „Organizacja  
i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń” 
umożliwiający uzyskanie tytułu technika mechanika lub 
kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifika-
cji, np. kwalifikacyjny kurs „Montaż i naprawa maszyn  

i urządzeń precyzyjnych”, kwalifika-
cyjny kurs „Wykonywanie i na-

prawa wyrobów kowalskich”.

Murarz-tynkarz

Murarz-tynkarz wykonuje murowane konstrukcje budow-
lane, tynki zewnętrzne i wewnętrzne. Wykorzystuje różne-
go rodzaju materiały budowlane. Przygotowuje zaprawy 
murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe, dokonuje 
naprawy budowli, tynków. Wykorzystuje sprzęt ręczny 
(kielnie, pace, pędzle), maszyny i urządzenia do przy-
gotowania zapraw (betoniarki, mieszarki), maszyny do 
transportu materiałów na placu budowy i wykonywania 
remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budow-
lanych.

Murarza-tynkarza powinna cechować cierpliwość, do-
kładność, wytrwałość, uzdolnienia techniczne, spraw-
ność manualna, wytrzymałość fizyczna, zdolność do pra-
cy na wysokościach, spostrzegawczość.

Kwalifikacje:
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Cykl nauki: 3 lata.

Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w praktykach 
zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Na absolwentów czeka praca w firmach budowlanych, 
remontowych, zakładach produkcyjnych, sieciach han-
dlowych, rzemieślniczych zakładach budowlano-remon-
towych oraz murarskich i na placach budowy. Mają także 
możliwość prowadzenia własnej działalności gospodar-
czej, otwierając firmę budowlaną (murarską, tynkarską, 
wykończeniową).

Możliwość dalszej edukacji: szkoły branżowe II stopnia 
lub licea lub kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych 
kwalifikacji,  np. kwalifikacyjny kurs „Wykonywanie robót 
zduńskich”, kwalifikacyjny kurs „Wykonywanie izolacji 
budowlanych”, „Wykonywanie robót dekarskich”.
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Betoniarz-zbrojarz

Betoniarz-zbrojarz pracuje na dużych, specjalistycznych 
budowach. Wykonuje i układa konstrukcje, elementy 
betonowe i żelbetowe budowli. Przygotowuje i układa 
mieszanki betonowe,  pielęgnuje świeży beton. Montuje 
zbrojenia, przygotowuje stal zbrojeniową, układa siatki  
i szkielety zbrojeniowe. Wykonuje prace związane z na-
prawą elementów betonowych i żelbetowych. Stosuje na-
rzędzia i maszyny do robót betoniarskich i zbrojarskich 
(giętarki, przecinarki, nożyce, prościarko-obcinarki, wal-
carki i in.).

Kandydat na betoniarza-zbrojarza powinien posiadać 
wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny, odpor- 
ność na zmienne warunki atmosferyczne, sprawność fi-
zyczną, dokładność i spostrzegawczość. Powinien być 
dyspozycyjny, posiadać wyobraźnię przestrzenną i zdol-
ności manualne. Być odpowiedzialnym i sumiennym, 
wywiązywać się z powierzonych zadań bez konieczności 
stałego nadzoru przełożonego.

Kwalifikacje:
Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

Cykl nauki: 3 lata. 

Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w praktykach 
zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Absolwenci podejmują pracę w rzemieślniczych zakła-
dach budowlanych, przedsiębiorstwach budowlanych, 
zakładach prefabrykacji i wytwórniach mieszanki beto- 
nowej, zakładach produkcji zbrojenia, na wszystkich bu-
dowach, tj. na budowach drogowo-mostowych, meliora-
cyjnych. Mogą również rozpocząć własną działalność 
gospodarczą.

Możliwość dalszej edukacji: szkoły branżowe II stopnia, 
licea lub kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych 
kwalifikacji, np. kwalifikacyjny kurs „Montaż konstrukcji 
budowlanych”.

Magazynier logistyk

Magazynier logistyk może pracować w magazynie han-
dlowym bądź przemysłowym. Do jego zadań należy kon-
trola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawane-
go, rozmieszczanie towarów w magazynie, dokonywanie 
na bieżąco inwentaryzacji towaru. Dba o towar, który 
znajduje się pod jego opieką i chroni go przed pożarem, 
kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszcze-
niem. Pilnuje terminów przechowywania, np. materiałów, 
artykułów i utrzymuje porządek w pomieszczeniach ma-
gazynowych. Magazynier logistyk jest jednym z najbar-
dziej poszukiwanych zawodów w dzisiejszych czasach.

Chętnego do nauki w zawodzie magazynier logistyk po-
winna cechować dokładność i cierpliwość. Niezbędna 
jest odpowiedzialność za powierzone mienie.

Kwalifikacje:
Obsługa magazynów.

Cykl nauki: 3 lata.

Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w praktykach 
zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach logistycznych, 
produkcyjnych, posiadających różne typy magazynów, 
sklepach, hurtowniach, firmach handlowych różnych 
branż, centrach logistyczncyh. Mogą rozpocząć pracę  
w ramach własnej działalności gospodarczej.

Możliwość dalszej edukacji: szkoły branżowe II stopnia  
lub licea, a następnie kursy kwalifikacyjne umożliwiają-
ce zdobycie dodatkowych kwalifikacji, np.  kwalifikacyjny 
kurs „Organizacja transportu” umożliwiający uzyskanie 
tytułu technika logistyka.
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Ogrodnik

Ogrodnik zawodowo zajmuje się prowadzeniem upraw  
i pielęgnacją roślin. Mogą to być warzywa, owoce, kwiaty, 
zioła, krzewy i drzewa ozdobne,  hodowane zarówno na 
świeżym powietrzu, tj. w ogrodach, parkach lub na polu, 
jak i w obiektach zamkniętych, np. szklarniach.

Kandydat na ogrodnika powinien posiadać odporność 
na zmienne warunki atmosferyczne, siłę fizyczną, zmysł 
estetyczny, dokładność i spostrzegawczość, cierpliwość, 
wyobraźnię przestrzenną i zdolności manualne oraz od-
powiedzialność.

Kwalifikacje:
Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.

Cykl nauki: 3 lata.

Dodatkowe umiejętności, które uczniowie nabędą w ra- 
mach kierunku to: florystyczne tworzenie dekoracji ro-
ślinnych, zajmowanie się wizualną oprawą uroczystości 
i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując 
rośliny ozdobne cięte i doniczkowe. Uczniowie mają 
możliwość wzięcia udziału w praktykach zagranicznych  
w ramach programu Erasmus+. Absolwent uzyskuje kwa-
lifikacje rolnicze niezbędne do przejęcia lub nabycia go-
spodarstwa rolnego.

Możliwości zatrudnienia absolwentów: przedsiębiorstwa 
produkcyjne i usługowe zajmujące się uprawą warzyw, 
roślin sadowniczych i ozdobnych, gospodarstwa szkół-
karskie, lokalne zakłady pielęgnacji zieleni i ogrody eko-
logiczne, biura i organizacje społeczno-gospodarcze zaj- 
mujące się konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni, 
jako prywatny przedsiębiorca (właściciel) prowadzący 
indywidualne gospodarstwo ogrodnicze, jako właściciel 
kwiaciarni – florysta aranżacji kwiatowych.

Możliwość dalszej edukacji: szkoły branżowe II stopnia 
lub licea, a następnie kursy kwalifikacyjne umożliwiają-
ce zdobycie dodatkowych kwalifikacji, np. „Planowanie  
i organizacja prac ogrodniczych” umoż-
liwiający uzyskanie tytułu technika 
ogrodnika lub inny kwalifikacyjny, 
np. kurs florystyczny.

Piekarz

Piekarz to osoba, która wytwarza różnego rodzaju pieczy-
wo według ustalonych receptur. Posiada wiedzę i umie-
jętności, które pozwalają mu na wyprodukowanie chleba  
i innych wyrobów galanterii piekarskiej, takich jak: roga-
liki, chałki czy słodkie bułki drożdżowe. Zwykle do obo-
wiązków piekarza należy również przygotowanie i przeka-
zywanie gotowych wyrobów do wysyłki i sprzedaży.

Kandydat do zawodu powinien interesować się kuch-
nią, powinna cechować go duża wrażliwość estetyczna 
i smakowa, kreatywność, zdolności organizacyjne, go-
spodarność, szybkie podejmowanie działań, dokładność, 
odpowiedzialność, kultura osobista, komunikatywność, 
myślenie analityczne, umiejętność pracy w grupie, dobry 
stan zdrowia, brak nosicielstwa chorób zakaźnych.

Kwalifikacje 
Produkcja wyrobów piekarniczych.

Cykl nauki: 3 lata.

Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w praktykach 
zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Możliwości zatrudnienia: samodzielny pracownik w pie-
karni, instruktor w zawodzie dla młodych piekarzy, organi-
zator imprez branżowych, itp.

Możliwość dalszej edukacji: szkoły branżowe II stopnia 
lub licea, a następnie kurs kwalifikacyjny „Organizacja  
i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych” umoż-
liwiający uzyskanie tytułu technika technologii żywności 
lub kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifika-
cji, np. kwalifikacyjny kurs „Sporządzanie potraw i napo-
jów”,  „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych”.
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Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych wykonuje, 
remontuje instalacje sanitarne w budynkach, montuje ar-
maturę i instalację wodną. Montuje kuchenki,  instalacje 
gazowe.  Zakłada wentylacje,  klimatyzacje i centralne 
ogrzewanie. Buduje, obsługuje, remontuje sieci wodocią-
gowo-kanalizacyjne i instalacje do odprowadzania opa-
dów. Wykonuje czynności związane z usuwaniem awarii 
– uszczelnia łącza, spawa, konserwuje, modernizuje sieci 
i instalacje. Posługuje się urządzeniami mechanicznymi, 
ślusarskimi, budowlanymi (szlifierki, lutownice, giętarki, 
gwintownice, spawarki, zgrzewarki i in.).

Absolwenci tego kierunku powinni wykazywać zaintere-
sowania techniczne, posiadać dobry stan zdrowia, w tym 
koordynację ruchową i brak lęku wysokości, zdolność lo-
gicznego myślenia, wyobraźnię przestrzenną i spostrze-
gawczość, odwagę, stanowczość i konsekwencję, umie-
jętność szybkiego podejmowania decyzji oraz brania 
odpowiedzialności za swoje działania, umiejętność pracy 
w szybkim tempie przy wykonywaniu różnorodnych czyn-
ności, chęć współpracy z ludźmi, wykazywanie się otwar-
tością na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.

Kwalifikacje:
Wykonywanie robót związanych z budową, montażem  
i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych.

Cykl nauki: 3 lata.

Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w praktykach 
zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach przemysło-
wych, usługowych i rzemieślniczych, przedsiębiorstwach 
budowlano-montażowych, placówkach administracyj-
nych i oświatowych (np. jako konserwator). Jeżeli posia-
dają predyspozycje osobowe i zmysł organizacyjny, mają 
możliwość prowadzenia własnej działalności gospodar-

czej, np. w formie zakładu usługowego.

Możliwość dalszej edukacji: szkoły branżowe II 
stopnia lub licea, a następnie kurs „Organizacja 

robót związanych z budową, montażem i eksplo-
atacją sieci oraz instalacji sanitarnych” umożl-
wiający uzyskanie tytułu technik inżynierii 
sanitarnej lub kursy umożliwiające zdobycie do-

datkowych kwalifikacji, np. kwalifikacyjny kurs 
„Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich”, 

kwalifikacyjny kurs „Wykonywanie robót posadzkar-
sko-okładzinowych”. 

Wędliniarz

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z technologii 
produkcji kiełbas, wędlin i produktów blokowych z zacho-
waniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. 
Do głównych zadań wędliniarza należy dostarczanie na 
rynek mięsa i przetworów mięsnych dobrej jakości o wy-
sokich walorach zdrowotnych zaspokajających wyma-
gania każdego konsumenta. Pracownicy zakładu prze-
twórstwa mięsa muszą zadbać o surowce najwyższej 
jakości, odpowiednio je przechowywać i przygotować do 
przetwarzania. Produkcja jest wysoko zmechanizowana, 
opiera się na tradycyjnych recepturach, jak i nowocze-
snych technologiach.

Kandydat do zawodu powinien interesować się kuch-
nią, powinna cechować go duża wrażliwość estetyczna 
i smakowa, kreatywność, zdolności organizacyjne, go-
spodarność, szybkie podejmowanie działań, dokładność, 
odpowiedzialność, kultura osobista, komunikatywność, 
myślenie analityczne, umiejętność pracy w grupie, dobry 
stan zdrowia, brak nosicielstwa chorób zakaźnych.

Kwalifikacje:
Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych.

Cykl nauki: 3 lata.

Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w praktykach 
zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Możliwości zatrudnienia: masarnie prywatne i państwo-
we, zakłady przetwórstwa mięsnego, sieci sklepów, za-
kłady ubojowe, rzeźnie, itp. Możliwość prowadzenia wła-
snej działalności gospodarczej.

Możliwość dalszej edukacji: szkoły branżowe II stopnia 
lub licea, a następnie kurs kwalifikacyjny „Organizacja  
i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych” umoż-
liwiający uzyskanie tytułu technika 
technologii żywności lub kursy 
umożliwiające zdobycie do-
datkowych kwalifikacji, np. 
kwalifikacyjny kurs „Spo-
rządzanie potraw i na- 
pojów”,  „Organizacja ży-
wienia i usług gastrono-
micznych”.
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Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Kolska 1, 62-500 Konin
tel. +48 63 242 98 24
e-mail: sekretariat@zstih.konin.pl
www.zstih.konin.pl

Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie jest publiczną placówką oświato-

wą, kształcącą młodzież zarówno w technikum, w zasadniczej szkole zawodowej  

i branżowej szkole I stopnia. Kształcenie młodzieży odbywa się w godzinach dopo-

łudniowych. Jest szkołą zawodową z 54-letnią  tradycją kształcenia. Kształci pra-

cowników na potrzeby zakładów Konina i powiatu konińskiego. Wielu absolwentów 

szkoły podejmuje pracę w firmach działających na terenie całego kraju oraz kontynu-

uje naukę na studiach wyższych. W szkole prężnie działają sekcje sportowe: piłka siat-

kowa i strzelectwo sportowe, koła zainteresowań, m.in. koło artystyczne i informatyczne 

oraz wolontariat. 

W celu uatrakcyjnienia szkolenia uczestniczy w różnych projektach unijnych, w których uczniowie podnoszą 

swoje kwalifikacje, biorąc udział w ciekawie zorganizowanych stażach zawodowych. ZSTiH organizuje dla swo-

ich uczniów możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień, np. książeczka spawacza, uprawnienia SEP do 1 kV, 

uzyskanie certyfikatu firmy Siemens do programowania obróbki skrawaniem z wykorzystaniem obrabiarek ste-

rowanych numerycznie. W ramach prowadzonych w szkole innowacji pedagogicznych  szkoła stara się zaintere-

sować młodzież zawodem, który w przyszłości będą wykonywać. Szkoła posiada wyspecjalizowaną kadrę peda-

gogiczną oraz profesjonalne pracownie do prowadzenia zajęć ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych. 

Posiada certyfikaty ośrodków egzaminacyjnych w zawodach: technik informatyk i technik usług fryzjerskich 

pozwalających na przeprowadzanie egzaminów zawodowych w szkole. Uczniowie ZSTiH osiągają  wysokie wy-

niki z egzaminów maturalnych i zawodowych. 

Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami m. in. Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie, Izbą Rzemieśl-

niczą w Koninie, Konińską Izbą Gospodarczą w Koninie, IMPEXMETAL S.A  ALUMINIUM KONIN oraz Miejskim 

Zakładem Komunikacji Samochodowej w Koninie. Współpraca ma na celu podniesienie jakości kształcenia. 

Szkoła stara się zorganizować uczniom ciekawe praktyki zawodowe poprzez wieloletnią współpracę z zakłada-

mi funkcjonującymi na terenie Konina i powiatu konińskiego. 

PROFILE NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Technik pojazdów samochodowych

Kierunek adresowany jest dla gimnazjalistów  interesują- 
cych się  motoryzacją. Wraz z jej  rozwojem wzrosło zapo- 
trzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych 
fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współcze-
snych pojazdów samochodowych, pojazdów, które są 
naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technolo-
giami. Ukończenie technikum daje możliwość podjęcia 
pracy w salonach obsługi i sprzedaży samochodów, 
warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych, 
stacjach diagnostyki pojazdów, firmach przewozowych  
i kurierskich, firmach sprzedających części samochodo-
we i materiały eksploatacyjne, firmach produkujących 
różnego typu pojazdy, w montowniach.

Kwalifikacje:
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojaz-
dów samochodowych.
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów sa-
mochodowych.

Cykl nauki: 4 lata.

Uczniowie zdobywają wykształcenie techniczne po zda-
niu egzaminu zawodowego.

Możliwość dalszej edukacji: absolwenci technikum mogą 
po zdaniu matury  kontynuować naukę na studiach wyż-
szych, w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kur-
sach zawodowych.
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Technik usług fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich jest zawodem, proponowanym 
dla uczniów, którzy chcieliby zdobyć jednocześnie cie-
kawy zawód i zdać maturę. Zasadniczym celem kształ-
cenia w zawodzie jest przygotowanie absolwentów do 
nowoczesnego wykonywania zawodu według współcze-
snych norm i trendów fryzjerstwa. Uzyskane kwalifikacje 
uprawniają do świadczenia usług fryzjerskich oraz do 
bezpośredniego  zarządzania własnym salonem. Zdobyta 
wiedza pozwoli na  projektowanie i urządzanie własnego 
zakładu fryzjerskiego według obowiązujących kanonów 
mody.

Kwalifikacje:
Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.
Projektowanie fryzur.

Cykl nauki: 4 lata.

Szkoła posiada certyfikat ośrodka egzaminacyjnego i jej 
uczniowie zdają egzaminy na kwalifikacje zawodowe  
w szkole. Uczniowie mają możliwość uzyskania umiejęt-
ności z zakresu stylizacji paznokci i makijażu.

Możliwość dalszej edukacji: absolwenci technikum mogą 
po zdaniu matury  kontynuować naukę na studiach wyż-
szych, w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kur-
sach zawodowych.

Technik informatyk

Technik informatyk to osoba, która w codziennej pracy 
zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigu-
rowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowa-
niem. Ponadto, nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu  
i oprogramowania – dokonuje okresowych przeglądów, 
dba o odpowiednią konserwację urządzeń, a w sytuacji 
awarii zajmuje się ich naprawą. Diagnozuje i eliminuje 
uszkodzenia powstające także w urządzeniach peryfe-
ryjnych. Informatycy znajdują zatrudnienie w firmach 
sprzedających sprzęt komputerowy, instalujących opro-
gramowanie i sieci komputerowe, studiach graficznych  
i dźwiękowych.

Kwalifikacje:
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urzą-
dzeń peryferyjnych i sieci.
Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami 
internetowymi i bazami danych.

Cykl nauki: 4 lata.

Program nauczania realizowany jest w specjalistycznych 
pracowniach wyposażonych zgodnie z wytycznymi Okrę-
gowej Komisji Egzaminacyjnej co zostało potwierdzone 

Zespół Szkół Technicznych i H
utniczych im

. M
arii Curie-Skłodow

skiej

certyfikatami pozwalającymi na przeprowadzanie egza-
minów zawodowych w szkole.

Możliwość dalszej edukacji: absolwenci technikum mogą 
po zdaniu matury kontynuować naukę na studiach wyż-
szych, w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kur-
sach zawodowych.

Technik mechanik

Technik mechanik zajmuje się obsługą nowoczesnych 
maszyn i urządzeń oraz wykonuje prace projektowe, pro-
dukcyjne oraz remontowo – instalacyjne maszyn i urzą-
dzeń technicznych. Uczniowie zdobywają umiejętności 
użytkowania narzędzi do komputerowego wspomagania 
przygotowania produkcji. Zajęcia odbywają się w pracow-
ni komputerowej wyposażonej w oprogramowanie wspie-
rające procesy kreślenia i projektowania. 

Kwalifikacje:
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń  
i narzędzi.
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn 
i urządzeń.

Cykl nauki: 4 lata.

Kierunek otwarty w porozumieniu z IMPEXMETAL S.A. 
ALUMINIUM KONIN, w którym po ukończeniu szkoły moż-
na znaleźć zatrudnienie. W toku nauki można otrzymać 
certyfikat firmy Siemens w zakresie pracy w programie 
Sinu Train oraz uprawnienia spawalnicze metodą MAG,  
tzw. książeczkę spawacza. Praktyczne zajęcia zawodo-
we  organizowane są między innymi w IMPEXMETAL S.A. 
ALUMINIUM KONIN  oraz w CKP.

Możliwość dalszej edukacji: absolwenci technikum mogą 
po zdaniu matury kontynuować naukę na studiach wyż-
szych, w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kur-
sach zawodowych.
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Szkoła Branżowa I Stopnia

Ślusarz

Jest jednym z najważniejszych specjalistów w przemy-
śle metalowym i maszynowym. Jego głównym zadaniem 
jest obróbka metalu oraz łączenie go z innymi materiała-
mi, wyrabia m.in. zamki, klucze, części maszyn, naprawia 
i montuje części maszyn i urządzeń. Czynności wykony-
wane przez ślusarza to spawanie, lutowanie, toczenie, fre-
zowanie, gwintowanie, wiercenie, nitowanie.

Kwalifikacje:
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń  
i narzędzi.

Cykl nauki :3 lata.

Szkoła proponuje swoim uczniom zdobycie dodatko-
wych uprawnień spawacza metodą MAG, tzw. książeczki 
spawacza, zwiększającej szanse absolwentom na za-
trudnienie. Praktyka zawodowa odbywa się w CKP i jest 
organizowana przez szkołę. Zdawalność egzaminu zawo-
dowego na koniec szkoły jest bardzo wysoka. 

Możliwość dalszej edukacji: po spełnieniu dodatkowych 
wymogów, tzn. potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji 
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji 
maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia śred-
niego można zdobyć zawód technika mechanika.

Mechanik – monter maszyn i urządzeń

Zajmuje się montażem maszyn w warunkach produkcji 
jednostkowej i w warunkach produkcji seryjnej na linii 
montażowej oraz eksploatacją i naprawą maszyn. W ra-
mach eksploatacji wykonuje rozruch maszyn, przeglą-
dy techniczne, konserwacje i regulacje oraz ocenia ich 
stan techniczny na podstawie badań diagnostycznych. 
Absolwent może podjąć pracę we wszystkich gałęziach 
przemysłu w zakładach produkcji maszyn oraz na stano-
wiskach eksploatacji maszyn a także w warsztatach na-
prawczych. Jest również dobrze przygotowany do prowa-
dzenia własnego zakładu mechanicznego. 

Kwalifikacje:
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

Cykl nauki: 3 lata.

Uczniowie mają szansę podjęcia pracy w IMPEXMETAL 
S.A. ALUMINIUM KONIN. Firma ta przyjmuje uczniów na 
praktykę zawodową na prawach pracowników młodocia-
nych.

Możliwość dalszej edukacji: po spełnieniu dodatkowych 
wymogów, tzn. potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji 
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji 
maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia śred-
niego można zdobyć zawód technika mechanika.

Elektryk

Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, po-
nieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewnia-
ją bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energe-
tycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektryk 
przygotowany jest do dokonywania napraw instalacji 
elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prą-
dem elektrycznym. Elektryk może znaleźć zatrudnienie:  
w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei, w firmach 
naprawiających sprzęt elektryczny, w firmach handlo-
wych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego, 
w firmach projektujących i montujących instalacje alar-
mowe lub prowadząc własną działalność gospodarczo-
-usługową.

Kwalifikacje:
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

Cykl nauki: 3 lata.

Uczniowie mają szansę zdobycia dodatkowych upraw-
nień SEP do 1 kV. Mogą liczyć na zatrudnienie w IM-
PEXMETAL S.A. ALUMINIUM  KONIN. Firma ta przyjmuje 
uczniów na praktykę zawodową na prawach pracowni-
ków młodocianych.

Możliwość dalszej edukacji: po spełnieniu dodatkowych 
wymogów, tzn. potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji 
EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektry- 
cznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego można 
zdobyć zawód technika elektryka.
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Kierowca mechanik

Kierowca mechanik zajmuje się  przewozem drogowym  
podróżnych oraz transportem ładunków. Wykonuje rów-
nież prace związane z obsługą środków transportu dro-
gowego oraz prowadzi dokumentację dotyczącą przewo-
zu drogowego osób i ładunków. Kierowca mechanik ma 
również umiejętności prowadzenia pojazdów samocho-
dowych. 

Kwalifikacje:
Eksploatacja środków transportu drogowego.

Cykl nauki: 3 lata.

Jest to zawód nowy, który wprowadzono do szkolnictwa 
zawodowego dopiero w 2016 r. W czasie nauki uczniowie 
zdobywają prawo jazdy. Zajęcia praktyczne organizowa-
ne w przedsiębiorstwach przewozowych działających na 
terenie Konina.

Możliwość dalszej edukacji: po spełnieniu dodatkowych 
wymogów, tzn. potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji 
AU.69.  Organizacja przewozu środkami transportu dro-
gowego oraz uzyskaniu wykształcenia średniego można 
zdobyć zawód technika transportu drogowego.

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje  
i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy 
bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instaluje i uruchamia  
w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia ste- 
rujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne,  w szczególno-
ści połączone magistralami danych typu: CAL, LIN spraw-
dza zapłon i światła samochodowe, przeprowadza kon-
serwację, wykonuje naprawy uszkodzonych elementów  
i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując 
się przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagno-
stycznymi. Przyjmuje samochody lub zespoły samocho-
dowe do naprawy i sporządza protokół przyjęcia. Meto-
dami diagnostycznymi ustala rodzaj niesprawności i ich 
przyczyny. Ustala sposób usunięcia niesprawności doty-
czącej wymiany zespołu, części zespołu lub ich naprawy. 
Może podjąć pracę w warsztatach samochodowych lub 
prowadzić własną działalność gospodarczą.

Kwalifikacje:
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicz-
nych układów pojazdów samochodowych.

Cykl nauki: 3 lata.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach samo-
chodowych. Uczniowie sami organizują sobie praktykę  
i podpisują umowę z pracodawcą  na zasadzie pracowni-
ków młodocianych.

Możliwość dalszej edukacji: po spełnieniu dodatkowych 
wymogów, tzn. potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji 
MG.18.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespo-
łów pojazdów samochodowych i MG.43. Organizacja  
i prowadzenie procesu obsługi pojazdów oraz uzyskaniu 
wykształcenia średniego uczeń zdobywa tytuł technika 
pojazdów samochodowych.

Klasa wielozawodowa: 
fryzjer, kucharz , cukiernik, stolarz, lakiernik, blacharz 
samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, 
mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyj-
nych.

Uczniowie mogą zdobyć ciekawy zawód, rozwijający ich 
zainteresowania. Proponowane kierunki kształcenia są 
dla uczniów, których interesuje praca w danym zawodzie. 
Absolwent w trakcie nauki poznaje zasady funkcjonowa-
nia zakładów rzemieślniczych, jest również dobrze przy-
gotowany do prowadzenia własnego zakładu.

Egzaminy zawodowe organizowane są przez Izbę Rze-
mieślniczą w Koninie.

Cykl nauki: 3 lata.

Praktykę zawodową uczeń organizuje sobie sam 
podpisując umowę z pracodawcą. W niektórych za-
wodach można skorzystać z bazy zakładów, z który-
mi szkoła współpracuje od wielu lat lub odbyć zaję-
cia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego   
w Koninie.

Możliwość dalszej edukacji: przystępując do egzaminu 
zawodowego  uczeń uzyskuje tytuł czeladnika w danym 
zawodzie, po którym - po spełnieniu odpowiednich wa-
runków, może przystąpić do egzaminu mistrzowskiego. 

Zespół Szkół Technicznych i H
utniczych im

. M
arii Curie-Skłodow

skiej
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Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie
ul. kard. S. Wyszyńskiego  3, 62-510 Konin
tel. + 48 63 242 54 21
e-mail: sekretariat@zsge.pl
www.zsge.pl

Zespół Szkół Górniczo- Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie to 

nowoczesna szkoła, funkcjonująca w Koninie od 1959 roku i kształcąca poszu-

kiwanych na rynku pracy specjalistów. Mury szkoły opuściło już 20 775 absol-

wentów. Wiodącymi kierunkami kształcenia są: technik mechatronik, technik infor-

matyk, technik elektronik, technik elektryk, ponadto uczniowie mogą zdobyć zawody: 

technika spedytora, technika ekonomisty (kształcenie modułowe), technika urządzeń  

i systemów energetyki odnawialnej, technika pojazdów samochodowych, a w branżowej szkole I stopnia -  

elektryka, mechatronika, mechanika pojazdów samochodowych. W ramach Zespołu funkcjonują: technikum za-

wodowe, liceum ogólnokształcące (od roku szkolnego 2017/2018 z klasami gimnazjum sportowego), zasadnicza 

szkoła zawodowa i szkoła branżowa I stopnia. Szkoła posiada długoletnią tradycję kształcenia integracyjnego,  

a ponadto prowadzi klasy sportowe (piłka nożna, szermierka, pływanie, piłka ręczna, piłka koszykowa).

Placówka dysponuje dwoma budynkami dydaktycznymi z nowoczesnymi, skomputeryzowanymi pracowniami, 

dwoma kompleksami boisk sportowych z siłownią, trzema salami gimnastycznymi wraz z dodatkową siłownią. 

Uczniowie korzystają z dwóch bibliotek, dwóch świetlic i szkolnej stołówki. Budynki i obiekty sportowe mają 

atrakcyjne położenie i zlokalizowane są w centrum miasta.

Uczniom umożliwia się rozwijanie zainteresowań, o czym świadczy bogata oferta zajęć pozalekcyjnych - ponad 

40 propozycji, w tym sekcje sportowe, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, chór, Salon Literacki, koło informatyczne, 

fotograficzne, plastyczne, teatralne. Uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach, konkursach i turniejach tech-

nicznych oraz zawodach sportowych. W roku szkolnym 2016/2017 zarówno Gimnazjum nr 6, jak i Zespół Szkół 

Górniczo-Energetycznych uzyskały w swoich kategoriach tytuły najbardziej usportowionych szkół miasta Koni-

na. W tymże roku szkolnym w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego we współ-

zawodnictwie sportowym ZSGE zajął 8 miejsce (na 235 szkół).

W szkole realizowane są projekty dofinansowywane z EFS: „Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji po-

nadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”, „Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej 

na terenie K OSI”. Uczniowie pozyskują dodatkowe kwalifikacje, np. spawalnicze, operatora wózków widłowych, 

lutowania i napraw pakietów elektronicznych, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, SEP i in. 

Kształcenie zawodowe uczniów odbywa się we współpracy z wieloma firmami regionu konińskiego, m. in.:  Elek-

trobudową S.A., Smurfit Kappa, Leroy Merlin, Program – systemy komputerowe, Konrad, Instytut Technologii, 

Domcar, Toyota Kamiński, a wkrótce z Impexmetal S. A. Aluminium Konin.

ZSGE to szkoła aktywnie uczestnicząca w życiu regionu, od lat współorganizuje z CDN w Koninie konkursy 

Wielkopolska w poezji, promując osiągnięcia lokalnych twórców. Cyklicznymi wydarzeniami wykraczający-

mi poza rangę imprezy szkolnej są: Szkolne Kongresy Kultury (goszczono m. in. K. Zanussiego, A. Seweryna,  

T. Lipowską), Międzypowiatowe Konkursy Kolęd na Instrumentach Dętych, koncerty w karnawałowych rytmach,  

czy rowerowe rajdy pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej regionu konińskiego. Szkolna orkiestra uczestniczy  

w uroczystościach lokalnych i regionalnych, kultywując górnicze tradycje. W 2016 roku przyznano szkole tytuł  

laureata w I edycji konkursu Wielkopolska Szkoła Roku, doceniając nowatorskie rozwiązania w zakresie edukacji 

patriotycznej i regionalnej.
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PROFILE NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Na koniec nauki uczniowie mają możliwość uzyskania 
uprawnień kwalifikacyjnych SEP w zakresie eksploatacji 
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV.

Technik mechatronik może być zatrudniony w każdej 
gałęzi przemysłu, w zakładach o zautomatyzowanym 
i zrobotyzowanym procesie produkcyjnym, energetyce  
i energoelektronice, przemyśle medycznym, samochodo-
wym, lotnictwie, żegludze, usługach itp. Absolwent tego 
kierunku będzie mógł pracować także w średnim dozorze 
technicznym, uczestniczyć w procesach projektowania 
nowych technologii dla nowych wyrobów, może również 
kontynuować naukę na kierunkach technicznych wyż-
szych uczelni, na których mechatronika to jedna z cie-
kawszych ofert edukacyjnych. 

Uczniowie technikum mechatronicznego ZSGE corocznie 
w zestawieniu zdawalności OKE Poznań osiągają wiodą-
ce wyniki. Zeszłoroczni absolwenci uzyskali 90 % zdawal-
ności przy średniej OKE 54,7%.

Liceum Ogólnokształcące: 
klasa psychologiczno-lingwistyczna, w tym grupa 

sportowa: piłka nożna dziewcząt/szermierka

Szkoła oferuje swoim uczniom udział w warsztatach 
psychologicznych w SWPS, podczas których zwraca się 
uwagę na rozwój osobisty, nabycie konkretnych umie-
jętności prospołecznych, ułatwiających kontakty mię-
dzyludzkie. Klasę psychologiczno-lingwistyczną mogą 
wybrać uczniowie, którzy oprócz zainteresowań huma-
nistycznych pragną rozwijać swoje pasje językowe. Lice-
aliści mają możliwość rozwoju i pogłębiania znajomości 
języków obcych, także poprzez uczestnictwo w między-
narodowych wymianach młodzieży. Uczniowie uzdolnie-
ni sportowo mogą realizować swoją pasję trenując piłkę 
nożną w Konińskim Klubie Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” 
Konin oraz szermierkę w Konińskim Klubie Szermierczym. 

Absolwent szkoły po uzyskaniu świadectwa maturalnego 
będzie mógł podjąć dalsze kształcenie w szkołach wyż-
szych na kierunkach przyrodniczych, psychologicznych, 
sportowych (AWF), ekonomicznych, lingwistycznych.

Technik mechatronik

Mechatronika to nowa dziedzina wiedzy technicznej, 
która powstała na skutek wyzwań, jakie niesie rozwój 
współczesnej techniki. Łączy z sobą elementy trzech róż-
nych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki i informa-
tyki. Urządzenia mechatroniczne dzisiaj znajdują zasto-
sowanie wszędzie: od automatu z kawą do wielkich hal  
produkcyjnych. Cały duży dział urządzeń mechatronicz-
nych znajduje zastosowanie między innymi w układach 
sterowania pojazdami samochodowymi, w urządzeniach 
automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie,  
w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, 
w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego 
oraz w nowoczesnych zabawkach. 

Kwalifikacje:
Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i syste-
mów mechatronicznych.
Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów me-
chatronicznych.

Zespół Szkół G
órniczo-Energetycznych w

 Koninie

Uczniowie biorą udział w licznych wycieczkach, wyjazdach zagranicznych oraz międzynarodowej wymianie mło-

dzieży. Podkreślić należy wieloletnią współpracę ze  szkołą zawodową w Herne. Młodzież uczestniczy także  

w wykładach i warsztatach organizowanych przez wyższe uczelnie, z którymi ZSGE współpracuje. Należą do nich 

m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej  

w Poznaniu, PWSZ w Koninie.
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Technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest 
zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym zdobycie 
wiedzy i umiejętności w zakresie odnawialnej energii elek-
trycznej (np. fotowoltaicznej, wiatrowej, wodnej, wodoro-
wej) oraz odnawialnej energii cieplnej (np. kolektory sło-
neczne, pompy ciepła, geotermia, biomasa). Absolwenci 
kierunku są przygotowani do organizowania i wykony-
wania prac związanych z montażem oraz eksploatacją 
systemów energetyki odnawialnej, np. określanie wa-
runków lokalizacji urządzeń i systemów, możliwości ich 
zastosowania w budownictwie, sporządzanie dokumen-
tacji, organizowanie i wykonywanie montażu urządzeń  
i systemów energetyki odnawialnej oraz ich eksploatacja: 
programowanie, konserwowanie, naprawianie, dokony-
wanie przeglądów technicznych. W celu zapewnienia wy-
sokiego poziomu kształcenia w ZSGE - stworzona została 
nowoczesna baza dydaktyczna, w skład której wchodzą:
- skomputeryzowana pracownia energii odnawialnych,
- platforma z modułami i kolektorami słonecznymi,
- zestawy ćwiczeniowe z elektrownią wiatrową,
- pompa ciepła oraz aparatura kontrolno-pomiarowa.

Kwalifikacje:
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Eksploatacja urządzeń i systemów  energetyki odnawial-
nej.

Tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odna-
wialnej umożliwi absolwentom podjęcie pracy w firmach 
specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej 
czy klimatyzacyjnej oraz firmach konsultingowych i do-
radczych. 

Na koniec nauki uczniowie mają możliwość uzyskania 
uprawnień kwalifikacyjnych SEP w zakresie eksploatacji 
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV.

Technik elektryk

Technik elektryk jest zawodem szerokoprofilowym, umoż-
liwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wy-
twarzania, przetwarzania, przesyłania energii elektrycznej 
oraz montażu i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji 
elektrycznych. Absolwenci kierunku są przygotowani do 
organizowania i wykonywania prac związanych z monta-
żem oraz eksploatacją, np. określanie warunków lokali-
zacji urządzeń i instalacji, możliwości ich zastosowania 
w budownictwie, sporządzanie dokumentacji, organizo-
wanie i wykonywanie montażu urządzeń i instalacji elek-
trycznych oraz ich eksploatacja: konserwowanie, napra-
wianie, dokonywanie przeglądów technicznych.

Kwalifikacje:
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn  
i urządzeń elektrycznych.
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Tytuł technika elektryka umożliwi absolwentom podjęcie 
pracy w firmach specjalizujących się w technice insta-
lacyjnej, produkcji maszyn i urządzeń, produkcji energii 
elektrycznej, w zakładach energetycznych, naprawy urzą-
dzeń AGD oraz w firmach konsultingowych i doradczych. 
Wykwalifikowane osoby mogą też prowadzić samodziel-
ną działalność usługową.

Na koniec nauki uczniowie mają możliwość uzyskania 
uprawnień kwalifikacyjnych SEP w zakresie eksploatacji 
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV.

Technik elektronik

Technik elektronik to specjalista w dziedzinie urządzeń 
elektronicznych wchodzących w skład systemów elek-
troakustycznych, systemów telewizji satelitarnej, kablo-
wej i monitoringu, systemów alarmowych i kontroli dostę-
pu, sieci komputerowych i automatyki przemysłowej oraz 
sprzętu komputerowego i mikroprocesorowego. Technik 
elektronik posiada umiejętności: instalowania oraz kon-
serwowania urządzeń elektronicznych, użytkowania urzą-
dzeń elektronicznych, naprawy urządzeń elektronicznych.

Kwalifikacje:
Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektro-
nicznych.
Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

W ostatniej klasie istnieje możliwość uzyskania upraw-
nień kwalifikacyjnych SEP w zakresie eksploatacji urzą-
dzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV.

Technik elektronik może być zatrudniony: w zakładach 
przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji  
i eksploatacji najróżniejszych urządzeń elektronicznych, 
w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego,  
w zakładach usługowych i firmach instalujących/serwi- 
sujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku oraz 
sieci teleinformatyczne, w zakładach tworzących lub pro-
gramujących urządzenia mikroprocesorowe, w zakładach 
automatyki przemysłowej, w specjalistycznych placów-
kach handlowych i w placówkach badawczo-rozwojo-
wych.

Absolwent technikum będzie przygotowany do podjęcia 
dalszej nauki na studiach technicznych na kierunkach, 
m.in. elektronika i telekomunikacja, teleinformatyka, elek-
trotechnika, informatyka.
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Technik ekonomista

Technik ekonomista to osoba ceniona na rynku pra-
cy, ponieważ posiada wiedzę z zakresu finansów, księ- 
gowości, podatków, controllingu i audytu. To osoba o do-
skonałych umiejętnościach analitycznych, samodzielnie 
rozwiązująca problemy występujące we współczesnych 
przedsiębiorstwach. Technik ekonomista posiada umie-
jętności sporządzania dokumentacji kadrowo-płacowej, 
sporządzania dokumentacji księgowej, sporządzania 
sprawozdań finansowych, sporządzania deklaracji podat-
kowych, fakturowania, wypełniania dokumentacji zaopa-
trzeniowej, sprzedażowej, magazynowej oraz wykonywa-
nia prac biurowych.

Obecnie szkoła prowadzi aż trzy innowacje pedago-
giczne, ściśle współpracując z uczelniami wyższy- 
mi (m.in. UE w Poznaniu, PWSZ w Koninie) oraz z in- 
stytucjami: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Urząd 
Statystyczny w Poznaniu, Państwowa Inspekcja Pracy, 
Urząd Skarbowy, ZUS. Dzięki temu szkoła stwarza możli-
wość uczestniczenia w bezpłatnych warsztatach, wykła-
dach, zajęciach, wycieczkach tematycznych.

Kwalifikacje:
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
Prowadzenie rachunkowości.

Tytuł technika ekonomisty umożliwi absolwentom podję-
cie pracy w zawodach takich, jak: księgowy, specjalista 
ds. kadr i płac, specjalista ds. finansów, referent ekono-
miczny, pracownik biurowy, agent ubezpieczeniowy, pra-
cownik biura rachunkowego, pracownik działu handlu  
i marketingu oraz pozwoli prowadzić własną działalność 
gospodarczą.

Absolwent technikum będzie przygotowany do podjęcia 
dalszej nauki na studiach, m.in. finanse i rachunkowość, 
ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia.

Technik spedytor, klasa integracyjna

Technik spedytor to organizator procesu przewozowego, 
pośredniczy pomiędzy zleceniodawcą, np. przedsiębior-

stwem produkcyjnym a firmami przewozowymi. 
Spedytor to pracownik branży TSL (transport 

- spedycja - logistyka), który odpowiedzial-
ny jest za organizację transportu towarów 
bądź osób. W obszarze działania spedytora 
znajduje się transport: samochodowy, ko-
lejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy  

i intermodalny.

Kwalifikacje:
Organizacja transportu oraz obsługa klientów  

i kontrahentów.

Technik informatyk

Technicy informatycy mogą podejmować pracę niemal 
we wszystkich gałęziach gospodarki, wszędzie tam, gdzie 
jest wprowadzana i rozwijana informatyzacja. Duża licz-
ba godzin zajęć specjalistycznych umożliwia uczniowi 
nabycie wiedzy i umiejętności na temat technik informa-
tycznych, użytkowania komputera, korzystania z usług  
w sieciach informatycznych oraz tworzenia aplikacji in-
ternetowych i baz danych. Absolwenci kierunku są przy-
gotowani do organizowania i wykonywania prac związa-
nych z montowaniem, serwisowaniem oraz eksploatacją 
komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowaniem  
i wykonywaniem lokalnych sieci komputerowych, projek-
towaniem baz danych i ich administrowaniem, tworze-
niem stron www i aplikacji internetowych oraz ich admi-
nistrowaniem.

W szkole działa Lokalna Akademia Cisco pod patronatem 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 
która umożliwia uczniom uzyskanie certyfikatu „IT Es-
sentials”, honorowanego na całym świecie. Szkoła bierze 
udział w projekcie o nazwie „DreamSpark”, dzięki któremu 
każdy uczeń może otrzymać bezpłatny dostęp do naj-
nowszego oprogramowania firmy Microsoft.

Kwalifikacje:
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urzą-
dzeń peryferyjnych i sieci.
Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami 
internetowymi i bazami danych.

Tytuł technika informatyka umożliwi absolwentom pod-
jęcie pracy w zakładach branży komputerowej, telekomu-
nikacyjnej i elektronicznej oraz zakładach współpracują-
cych z ww. branżami.
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Technik spedytor może pracować prowadząc własną 
działalność gospodarczą, w firmie kurierskiej, w przedsię-
biorstwie transportowo-spedycyjnym, przy obsłudze por-
tów morskich i lotniczych, baz transportowych komuni-
kacji samochodowej, kolejowej i lotniczej, w hurtowniach 
zaopatrujących placówki handlowe oraz w samych pla-
cówkach handlowych.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia dalszej na-
uki na studiach: transport i spedycja, logistyka.

Technik mechanik

Technik mechanik to specjalista w zakresie projektowa-
nia, konstruowania, budowy, eksploatacji maszyn i urzą-
dzeń mechanicznych. Dzięki nowym specjalnościom, 
pozwalającym na poznanie nowoczesnych technologii, 
wykorzystywanych w przemyśle, ten zawód należy do 
najnowocześniejszych i najbardziej poszukiwanych na 
rynku pracy. W ramach zawodu technik mechanik szkoła 
prowadzi zajęcia z zakresu podstaw mechaniki połączo-
nej z elektroniką i automatyką. Technik mechanik posia-
da umiejętności wytwarzania części maszyn i urządzeń, 
dokonywania montażu maszyn i urządzeń, naprawy i re-
gulacji maszyn i urządzeń, instalowania i uruchamiania 
maszyn i urządzeń, obsługiwania maszyn i urządzeń, or-
ganizowania i nadzoru procesu produkcji.

Kwalifikacje:
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń  
i narzędzi.
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn 
i urządzeń.

Wysoki poziom kształcenia — potwierdzone w rankingu 
miesięcznika „Perspektywy”, w zawodzie technik mecha-
nik:
• 5 miejsce w Polsce w roku 2013,
• 6 miejsce w Polsce w roku 2014,
• 5 miejsce w Polsce w roku 2015.
Możliwość uzyskania certyfikatu firmy SIEMENS po od-
byciu kursu programisty - operatora obrabiarek skrawa-
jących CNC realizowanego przez CKP - unikalna i bardzo 
poszukiwana kwalifikacja zawodowa.

Technik mechanik może być zatrudniony w przemyśle 
metalowym i maszynowym, w przedsiębiorstwach obsłu-
gowo-naprawczych, w przemyśle spożywczym, chemicz-
nym, w rolnictwie itp. 

Absolwent technikum jest przygotowany do podjęcia dal- 
szej nauki na studiach technicznych na kierunkach ogól-
nych mechanicznych z wyborem specjalizacji, np. maszy-
ny rolnicze, maszyny przemysłu spożywczego i chemicz-
nego, mechanika precyzyjna, budowa maszyn.

Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych to kierunek związany 
z obsługą współczesnych środków transportu. Zaletą kie-
runku jest dostosowanie treści nauczania do wymogów 
współczesnej techniki samochodowej. Technik pojazdów 
samochodowych posiada umiejętności organizowania 
obsługi i naprawy pojazdów, oceny stanu technicznego 
pojazdów, ustalenia przyczyn niesprawności oraz sposo-
bu naprawy, wykonywania napraw pojazdów samocho-
dowych, kontrolowania jakości wykonywanych napraw, 
sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów 
samochodowych, prowadzenia dokumentacji związanej  
z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych.

Kwalifikacje:
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojaz-
dów samochodowych.
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów sa-
mochodowych.

Technik pojazdów samochodowych może pracować pro-
wadząc własną działalność gospodarczą, w stacjach ob-
sługi i kontroli pojazdów samochodowych, w zakładach 
produkcyjnych i naprawczych pojazdów, w salonach 
sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się 
obrotem częściami samochodowymi, w przedsiębior-
stwach transportu samochodowego, w przedsiębior-
stwach doradztwa technicznego, w firmach zajmujących 
się likwidacją pojazdów samochodowych.

Absolwent technikum będzie przygotowany do podjęcia 
dalszej nauki na studiach na kierunkach ogólnych mecha-
nicznych z wyborem specjalizacji, np. maszyny rolnicze, 
pojazdy samochodowe oraz na kierunkach związanych  
z nadzorem i organizacją transportu lądowego.

Szkoła Branżowa I Stopnia

Mechatronik

Mechatronik to nowoczesny zawód, łączący wiedzę z me- 
chaniki, elektroniki i informatyki, czyniący absolwentów 
tego kierunku osobami poszukiwanymi przez pracodaw-
ców i gwarantujący im ciekawą i dobrze płatną pracę. 
Mechatronika łączy wszystkie podstawy układów mecha-
nicznych oraz zarządzanie i sterowanie tych procesów 
technikami informatycznymi. To połączenie klasycznej 
mechaniki i współczesnej informatyki. 

Absolwent posiada umiejętności m.in. montażu i demon-
tażu elementów, podzespołów i urządzeń mechanicznych 
w urządzeniach oraz systemach mechatronicznych, mon-
tażu i demontażu instalacji, elementów, podzespołów  
i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w urządze-
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i instalacji, możliwości ich zastosowania w budownic-
twie, organizowanie i wykonywanie montażu urządzeń  
i instalacji elektrycznych oraz ich eksploatacja.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia  
w ZSGE - stworzona została nowoczesna baza dydak-
tyczna, w skład której wchodzą: pracownia pomiarów in-
stalacji elektrycznych oraz pracownia montażu maszyn, 
urządzeń i instalacji elektrycznych.

Zapewniono współpracę w zakresie zajęć praktycznych  
i praktyki zawodowej z Centrum Kształcenia Praktyczne-
go oraz Elektrobudową S.A. 

Kwalifikacje:
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn  
i urządzeń elektrycznych.

Tytuł robotnika elektryka umożliwi absolwentom podję-
cie pracy w firmach specjalizujących się w technice insta-
lacyjnej, produkcji maszyn i urządzeń, produkcji energii 
elektrycznej, zakładach energetycznych, naprawy urzą-
dzeń AGD. Wykwalifikowane osoby mogą też prowadzić 
samodzielną działalność usługową.

niach i systemach mechatronicznych, montażu i demon-
tażu instalacji, elementów i urządzeń pneumatycznych  
w urządzeniach i systemach mechatronicznych.

Kwalifikacje:
Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i syste-
mów mechatronicznych.

Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji m.in. 
w każdym nowoczesnym zakładzie produkcyjnym jako 
monter, instalator, operator lub serwisant powierzonej 
maszyny, urządzenia lub systemu mechatronicznego.

Mechanik pojazdów samochodowych 

Mechanik pojazdów samochodowych to kierunek zwią-
zany z obsługą pojazdów samochodowych. Wraz z roz-
wojem motoryzacji i zwiększającej się liczby pojazdów, 
wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wy-
kształconych fachowców z zakresu naprawy i eksplo-
atacji pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym 
kierunku uczniowie - stają się specjalistami z dziedziny 
naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a tak-
że diagnostyki samochodowej i rozwijają swoją wiedzę 
poprzez aktualizowanie wiadomości oraz zdobywanie 
nowych umiejętności.

Absolwent posiada umiejętności użytkowania, diagnozo-
wania i naprawiania pojazdów samochodowych.

Kwalifikacje
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojaz-
dów samochodowych.

Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji m.in. 
w stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, 
zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samo-
chodowych, w przedsiębiorstwach transportu samocho-
dowego i doradztwa technicznego dotyczącego motory-
zacji, w firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem 
pojazdów samochodowych, w instytucjach zajmujących 
się obrotem częściami samochodowymi. Możliwość pro-
wadzenia własnej działalności gospodarczej.

Elektryk

Elektryk jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiają-
cym zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wytwa-
rzania, przetwarzania, przesyłania energii elektrycznej 
oraz montażu i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji 
elektrycznych.

Absolwent kierunku jest przygotowany do organizowania 
i wykonywania prac związanych z montażem oraz eks-
ploatacją, np. określanie warunków lokalizacji urządzeń  
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Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
ul. Aleje 1 go-Maja 22, 62-510 Konin
tel. +48 63 242 45 57
e-mail: sekretariat@kopernik.konin.pl
www.kopernik.konin.pl

Zespół Szkół im. M. Kopernika to najstarsza, istniejąca od 1921 r. szkoła zawodowa w mieście. Współpracuje 

z ponad 60 partnerami i kładzie duży nacisk na rozwój społeczny uczniów. To owocuje faktem, iż absolwen-

ci kontynuują naukę na wyższych poziomach edukacji, są cenionymi fachowcami w swych zawodach.  Pod-

miotowe traktowanie uczniów i budowanie poczucia własnej wartości powoduje, że odkrywane są ich pa-

sje, zainteresowania i talenty. Wychowawcy indywidualizując pracę z uczniami, mają również możliwość 

ich poznania podczas licznie organizowanych pikników integracyjnych, uroczystości okolicznościowych  

i wycieczek przedmiotowych. 

Uczniowie pod opieką nauczycieli uczestniczą  w przygotowaniach wydarzeń organi-

zowanych przez instytucje samorządowe, udzielają się charytatywnie, biorą udział  

w wymianie z partnerskimi szkołami i instytucjami w Niemczech. 

Szkoła szczyci się tytułami: „Brązowej Tarczy” czasopisma Perspektywy, „Szko-

ła Odkrywców Talentów”, „Miejsce Odkrywania Talentów”, „Bezpieczna szkoła”, 

„Jestem przedsiębiorczy” i Certyfikat ISO 9001-2008.

Szkoła przywiązuje szczególną uwagę do uspołecznienia, wspierania psycholo-

gicznego i ekonomicznego uczniów, zabezpiecza fachową opiekę psychologicz-

no-pedagogiczną i doradztwo zawodowe. Nauczyciele podnoszą swe kwalifikacje, 

wielu ma uprawnienia do nauczania trzech przedmiotów i więcej, i troszczą się o realiza-

cję bogatych treści programu profilaktycznego w formie happeningów, projektów, wystaw, konkursów, prezenta-

cji. 

Szkoła oferuje bogatą gamę zajęć pozalekcyjnych dostosowaną do profilu. Uczniowie są też człon-

kami Młodzieżowej Rady Miasta Konina i wolontariuszami organizacji pozarządowych, odnoszą zwy-

cięstwa w zawodach sportowych, konkursach, turniejach na arenie miasta i województwa. Od 10 lat 

uczniowie mają możliwość prezentowania i rozwijania swych uzdolnień podczas konkursu „Pasje  

i Talenty Uczniów Kopernika", są członkami zespołu teatralnego, który przygotowuje autorskie programy słow-

no-muzyczne na szkolne i miejskie wydarzenia okolicznościowe.

Tym, co wyróżnia szkołę spośród innych jest zaangażowanie w życiu społeczności 

lokalnej, efektywne uspołecznienie uczniów, pełna pasji i osobistego zaanga-

żowania postawa nauczycieli, którzy potrafią motywować uczniów do pracy. 

W szkole uczniowie czują się bezpiecznie, jest ona dla nich prawdziwym 

drugim domem, gdzie można znaleźć przyjaciół nie tylko wśród rówieśni-

ków, ale i pedagogów. Działania wszystkich pracowników szkoły oparte 

są na rzetelności i wzajemnym szacunku w myśl hasła „Kopernik szkołą 

przyszłości”.
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Zespół Szkół im
. M

ikołaja Kopernika w
 Koninie

Liceum ogólnokształcące o profilu ratowniczym

Oferta programowa skierowana jest do uczniów, którzy 
chcą pogłębić wiedzę biologiczno-chemiczną, wzboga-
coną o szereg zajęć praktycznych związanych z ratow-
nictwem medycznym. Uczeń poznaje w teorii i praktyce 
m.in. zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycz-
nej oraz zabiegów resuscytacyjnych, nabywa wiedzę  
o sposobach niesienia pierwszej pomocy  w stanach za-
grożenia życia, wypadkach i katastrofach, poznaje sposo-
by niesienia pierwszej pomocy w terenie.

Kierunek przygotowuje m.in. do podjęcia studiów na 
uczelniach medycznych: farmacja, medycyna, stomato-
logia, weterynaria, zdrowie publiczne, analityka medycz-
na, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia, 
radiologia, na kierunkach gdzie wiodącym przedmio-
tem jest biologia i chemia, biotechnologia, fizjoterapia,  
wychowanie fizyczne, kosmetologia, chemia spożywcza, 
ochrona środowiska, technologia chemiczna, aparatura 
medyczna, dietetyka, inżynieria chemiczna, biologia i che-
mia, opieka społeczna, psychologia. Absolwenci mogą 
również kontynuować naukę w szkole policealnej w za-
wodach m.in. technik dentystyczny, technik farmaceu-
tyczny, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, 
technik fizjoterapii, technik ortopeda, technik elektrokar-
diolog.

Technik teleinformatyk

Kształcenie w zawodzie ma na celu przygotowanie absol-
wenta do pracy w charakterze: administratora sieci i ser-
werów, projektanta sieci teleinformatycznych, specjalisty 
ds. tworzenia sieci teleinformatycznych, administratora 
central telefonicznych, serwisanta sprzętu komputerowe-
go, IT Helpdesk, administratora systemów informatycz-
nych, instalatora i administratora sieci teleinformatycz-
nych, specjalisty ds. sieci teleinformatycznych, montera 
sieci telekomunikacyjnych, serwisanta systemów teleko-
munikacyjnych, serwisanta utrzymania sieci telekomuni-
kacyjnych.

Kierunek przeznaczony jest dla osób interesujących się 
informatyką, elektroniką i sieciami teleinformatycznymi, 
posiadających poczucie dyscypliny i odpowiedzialności, 
posiadających zdolność koncentracji, spostrzegawczo-
ści i wyobraźni technicznej, dla tych, którzy są gotowi 
do wykonywania trudnych prac, potrafiących pracować  
zespołowo.

Kwalifikacje:
Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci 
teleinformatycznych

PROFILE NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi  
i sieciami komputerowymi.

W zawodzie technik teleinformatyk szkoła realizuje inno-
wację pedagogiczną pod nazwą: „Bezpieczeństwo osób  
i mienia”. Dzięki niej uczeń zdobywa wiedzę i umiejętno-
ści z zakresu m.in. wykorzystywania systemów elektro-
nicznego zabezpieczenia technicznego w celu ochrony 
osób i mienia, polityki bezpieczeństwa, monitoringu, bez- 
pieczeństwa sieci komputerowych, znajomości różnic 
kulturowych na świecie, technik samoobrony i sztuk wal-
ki.

Technik informatyk

Kształcenie w zawodzie ma na celu przygotowanie absol-
wenta do pracy w charakterze informatyka, serwisanta, 
programisty, projektanta sieci, webmastera.

Kierunek przeznaczony jest dla osób uzdolnionych infor- 
matycznie, posiadających umiejętność logicznego 
myślenia, konsekwentnych w działaniu, sumiennych 
i zdyscyplinowanych, gotowych do stałego podnoszenia 
swoich kwalifikacji, posiadających umiejętność rozwiązy-
wania problemów.

Kwalifikacje:
Montaż  i eksploatacja systemów  komputerowych   urzą-
dzeń peryferyjnych  i sieci.
Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami 
internetowymi  i bazami danych.

W zawodzie technik informatyk szkoła realizuje innowa- 
cję pedagogiczną pod nazwą „Klasa wojskowa”. W za-
kresie szkolenia wojskowego uczeń uczy się m.in. zasad 
musztry oraz ceremoniału wojskowego, sztuk walki, 
strzelanie z broni pneumatycznej i sportowej, podstaw 
nurkowania, zasad terenoznawstwa.

Perspektywy zatrudnienia: informatyk, serwisant, pro-
gramista, projektant sieci,  
webmaster.
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Technik hotelarstwa

Kształcenie w zawodzie ma na celu przygotowanie absol-
wenta do pracy w charakterze recepcjonisty oraz mena-
gera we wszystkich rodzajach obiektów świadczących 
usługi hotelarskie, kierownika służby pięter/inspektora 
pięter w obiektach hotelarskich, stewarda, stewarde-
ssy w środkach transportu powietrznego, śródlądowego 
oraz morskiego, pilota wycieczek, touroperatora, anima-
tora czasu wolnego, pracownika branży MICE (turystyka 
biznesowa), pracownika służby pięter (housekeeping) w 
obiektach hotelarskich, pracownika służby parterowej  
w obiektach hotelarskich, kelnera/kelnerki w zakładach 
gastronomicznych.

Kierunek przeznaczony jest dla osób chcących zdobywać 
wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie organizacji 
imprez turystyczno-hotelarskich, przestrzegających za-
sad kultury, estetyki i etyki, kreatywnych i konsekwent-
nych w realizacji powierzonych zadań,  otwartych na nowe  
kontakty, uzdolnionych językowo, potrafiących szybko  
reagować w różnych sytuacjach, potrafiących przestrze-
gać tajemnicy zawodowej, lubiących współpracę w ze-
spole, posiadających umiejętności organizatorskie, goto-
wych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Kwalifikacje:
Planowanie i realizacja usług w recepcji.
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelar-
skie.

W zawodzie technik hotelarstwa szkoła realizuje innowa- 
cję pedagogiczną pod nazwą „Steward/stewardessa, 
pilot wycieczek oraz menager wypoczynku międzynaro-
dowego”. Dzięki rozbudzeniu zainteresowań związanych 
z pracą stewardessy/stewarda, pilota wycieczek, mena-
gera wypoczynku międzynarodowego uczniowie będą 
mogli kontynuować naukę na kierunkach związanych  
z  tematyką innowacji.

Perspektywy zatrudnienia: w hotelach, motelach, pensjo-
natach oraz wszystkich pozostałych rodzajach obiektów 
noclegowych na terenie całego kraju, a także poza jego 
granicami, animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, 
steward/stewardessa na statkach morskich i powietrz-
nych, pilot/menager wycieczek krajowych i zagranicz-
nych.

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kształcenie w zawodzie ma na celu przygotowanie ab-
solwenta do pracy w charakterze kucharza, osoby odpo-
wiedzialnej za planowanie i organizację imprez okoliczno-
ściowych, kierownika restauracji lub stołówki, menagera 
zakładu gastronomicznego.

Kierunek przeznaczony jest dla osób operatywnych i kre-
atywnych w działaniu, uczciwych, zdyscyplinowanych, 
sumiennych, odpowiedzialnych, komunikatywnych, po-
siadających umiejętności organizatorskie, stosujących 
się do zasad etyki i kultury zawodowej, gotowych do zdo-
bywania wiedzy, umiejętności i podnoszenia kwalifika-
cji. Istotne są też dobry, niepospolity smak, wyobraźnia, 
zmysł estetyczny i poczucie elegancji, gdyż sposób poda-
nia potrawy jest równie ważny jak jej smak. Cenne cechy 
to samodzielność i inicjatywa, która pozwoli na opraco-
wanie nowych potraw.

Kwalifikacje:
Sporządzanie potraw i napojów.
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Perspektywy zatrudnienia: w zakładach żywienia zbio-
rowego otwartego (pensjonaty, hotele, kawiarnie, bary, 
restauracje, promy i statki), w zakładach żywienia zbioro-
wego zamkniętego (stołówki szkolne, przedszkola, inter-
naty, akademiki, sanatoria), w instytucjach zajmujących 
się obrotem żywnością, w stacjach sanitarno-epidemio-
logicznych, w instytucjach zajmujących się upowszech-
nieniem wiedzy o żywieniu, możliwość prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej w zakresie usług cateringowych, 
hotelarskich i agroturystycznych. Wykształcenie zdobyte 
na tym kierunku daje podstawy do pracy zarówno w kraju, 
jak i za granicą (uzyskany tytuł technika jest honorowany 
na terenie całej Unii Europejskiej).
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Technik ochrony środowiska

Kształcenie w zawodzie ma na celu przygotowanie absol-
wenta do pracy w charakterze analityka w stacjach sani-
tarno-epidemiologicznych, inspektora, laboranta w Woje-
wódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska, analityka, 
laboranta w zakładach uzdatniania wody, oczyszczania 
ścieków, specjalisty w zakładach utylizacji odpadów, kon-
trolera  jakości, konsultanta sprzedaży (doradca i sprze-
dawca technologii bezpieczeństwa w zakresie ochrony 
środowiska), inspektora jakości, specjalisty w ośrodkach 
badawczo rozwojowych, zajmujących się ochroną środo-
wiska, agendach Unii Europejskiej, pracowniach ochrony 
środowiska biur projektowych, prywatnych przedsiębior-
stwach specjalistycznych.

Kierunek przeznaczony jest dla osób uzdolnionych bio-
logicznie, chemicznie, sumiennych i systematycznych  
w działaniu, odpowiedzialnych i zdyscyplinowanych, ope-
ratywnych w działaniu, lubiących pracę w terenie, posia-
dających umiejętności organizatorskie.

Kwalifikacje:
Ocena stanu środowiska.
Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną śro-
dowiska.

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzy-
ma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwali-
fikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa 
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz ukończy 
szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje za-
wodowe w wyuczonym zawodzie oraz certyfikowane su-
plementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i an-
gielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet 
poza granicami kraju.

W zawodzie technik ochrony środowiska szkoła realizuje 
innowację pedagogiczną pod nazwą: „Ekoturystyka”.

Perspektywy zatrudnienia: w ośrodkach badań i ko- 
ntroli środowiska, terenowych organach administracji 
państwowej w wydziałach ochrony środowiska, stacjach 
sanitarno-epidemiologicznych, działach ochrony środo-
wiska zakładów przemysłowych, miejskich przedsiębior-
stwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków. Absolwenci mogą również 
zajmować się projektowaniem zieleni miejskiej, praco-
wać ze zwierzętami zarówno w zoo, jak i w schroniskach.

Technik ekonomista

Kierunek ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy 
w zawodzie: ekonomista, księgowy, kadrowy, bankowiec, 
doradca finansowy, doradca inwestycyjny, agent ubezpie-
czeniowy, asystent menedżera, menedżer.

Kierunek przeznaczony jest dla osób uzdolnionych ra-
chunkowo-matematycznie, operatywnych w działaniu, su- 
miennych i zdyscyplinowanych, odpowiedzialnych i sys-
tematycznych w działaniu, komunikatywnych, przedsię-
biorczych, posiadających umiejętności organizatorskie, 
gotowych do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Kwalifikacje:
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
Prowadzenie rachunkowości.

Perspektywy zatrudnienia: w działach finansowo-księ-
gowych, działach kadr, urzędach skarbowych, bankach, 
firmach konsultingowych jako doradca finansowy, insty-
tucjach ubezpieczeniowych, sekretariatach, obrocie i za-
rządzaniu nieruchomościami, stowarzyszeniach i funda-
cjach, agencjach celnych, biurach maklerskich, działach 
marketingu, przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługo-
wych i handlowych.

Zespół Szkół im
. M

ikołaja Kopernika w
 Koninie
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Szkoła Branżowa I Stopnia 
z Oddziałami Integracyjnymi 

Kucharz

Kształcenie w zawodzie ma na celu przygotowanie absol-
wenta do pracy w charakterze kucharza w różnego typu 
zakładach gastronomicznych. 

Kierunek przeznaczony jest dla osób, które poza obowiąz-
kowym wyczuciem smaku posiadają  bogatą wyobraźnię 
i pomysłowość. Odnosi się to zarówno do umiejętności 
wymyślania i tworzenia nowych potraw, ich modyfikowa-
nia, jak również nowatorskiego dekorowania. 

Kwalifikacje:
Sporządzanie potraw i napojów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz po 
potwierdzeniu kwalifikacji może uzyskać dyplom potwier-
dzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych.

Perspektywy zatrudnienia: restauracje, hotele, publiczne 
miejsca żywienia, stołówki, ośrodki wypoczynkowe, po-
kłady statków, działalność cateringowa i obsługa prywat-
nych imprez.

Sprzedawca

Kształcenie w zawodzie ma na celu przygotowanie ab-
solwenta do pracy w charakterze sprzedawcy w handlu 
detalicznym, sprzedawcy w handlu hurtowym, akwizytora 
sprzedaży, organizatora sprzedaży usług, przedsiębiorcy - 
prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Kierunek przeznaczony jest dla osób komunikatywnych, 
rzetelnych i uczciwych, cierpliwych, wykazujących się po-
dzielnością uwagi, posiadających łatwość zapamiętywa-
nia i podejmowania decyzji, posiadających umiejętność 
samokontroli i samooceny, posiadających umiejętności 
rachunkowe.

Kwalifikacje:
Prowadzenie sprzedaży (organizowanie sprzedaży i sprze- 
daż towarów).

Uczeń Szkoły Branżowej I Stopnia z Oddziałami Inte-
gracyjnymi potwierdza swoje kwalifikacje przystępując  
w trakcie nauki do egzaminu. Po zdaniu egzaminu z kwa-
lifikacji, zdający otrzyma dyplom potwierdzający kwalifi-
kacje zawodowe w wyuczonym zawodzie oraz certyfiko-
wane suplementy do dyplomu (Europass).

Perspektywy zatrudnienia: absolwenci kierunku najczę-
ściej są zatrudniani na stanowisku sprzedawcy, kasjera 
lub kasjera-sprzedawcy w placówkach handlu detalicz-
nego lub hurtowego. Absolwent szkoły zawodowej może 

także pracować na stanowisku przedstawiciela handlo-
wego lub prowadzić własne przedsiębiorstwo handlowe.

Fryzjer

Kształcenie w zawodzie ma na celu przygotowanie ab-
solwenta do pracy w charakterze specjalisty w dziedzinie 
stylizacji włosów do sesji zdjęciowych, kampanii rekla-
mowych, pokazów mody, teledysków, na potrzeby teatru, 
filmu, telewizji, jak również w charakterze przedstawicie-
la handlowego w firmach zajmujących się produkcją lub 
dystrybucją materiałów fryzjerskich.

Kierunek przeznaczony jest dla osób  uzdolnionych ma-
nualnie, posiadających zmysł artystyczny, kreatywnych, 
spostrzegawczych, dokładnych, uczciwych, posiadają-
cych zdolność zrozumienia potrzeb klienta, sumiennych 
i zdyscyplinowanych, komunikatywnych, stosujących się 
do zasad etyki i kultury zawodowej, gotowych do stałego 
podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Kwalifikacje:
Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

W zawodzie fryzjer szkoła realizuje innowację pedago-
giczną pod nazwą „Wizaż i stylizacja”. Poprzez wprowa-
dzenie innowacji pedagogicznej z zakresu wizażu i styli-
zacji uczniowie zdobywają i poszerzają wiedzę, których 
rezultatem jest zwiększenie ich kreatywności w tworze-
niu wizerunku przyszłych klientów. 

Perspektywy zatrudnienia: salony fryzjerskie, miejsca, 
gdzie potrzebny jest specjalista od stylizacji włosów, 
czyli teatry, plany zdjęciowe, telewizja, studia fotograficz-
ne.
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Zespół Szkół Centrum
 Kształcenia U

staw
icznego im

. Stefana Batorego

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
ul. Wodna 1, 62-500 Konin
tel. +48 63 242 89 43, +48 63 242 99 19
e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl                          
www.zscku.konin.pl

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego 

w Koninie, to szkoła z prawie 40-letnią tradycją. Położona jest w po- 

bliżu pięknego Bulwaru Nadwarciańskiego, dlatego często nazywa-

na jest „Szkołą w sercu miasta”. Szkoła kształci pokolenia – uczy 

młodzież w systemie dziennym i dorosłych w systemie zaocznym. 

W ofercie edukacyjnej znajdują się: licea, technika i branżowe szkoły 

dla młodzieży, licea, szkoły policealne, gimnazjum i szkoła podstawo-

wa dla dorosłych  oraz szkolenia, kursy kwalifikacyjne i inne. 

Największą chlubą szkoły są klasy mundurowe: klasa policyjna, bezpieczeń-

stwa wewnętrznego, klasa strażacka i technikum ekonomiczne o specjalności 

administracja celno-skarbowa, które stanowią ponad 40% wszystkich oddziałów. 

Można śmiało stwierdzić, że to największa szkoła mundurowa w Wielkopolsce.

Klasom technikalnym szkoła zapewnia profesjonalnie wyposażone pracownie przed-

miotowe dzięki systematycznemu udziałowi w projektach unijnych. W szkole organizowane są konkursy dla 

społeczności regionu, z udziałem uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, m.in. Konkurs Wiedzy  

o Koninie i Regionie, Okrywamy Europę, konkursy językowe i inne związane z rozwojem zainteresowań młodzie-

ży. Połączenie doskonale wyposażonych pracowni i doświadczonej kadry pedagogicznej w ZS CKU zaowoco-

wało licznymi sukcesami:

- 1 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Pozna-

niu,

- Złoty Medal w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w JUDO,

- 2 miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Paradnej Klas Mundurowych w Poznaniu,

- 3 miejsce w Wielkopolsce w Turnieju Klas Policyjnych w Jarocinie,

- finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich i Ogólnopolskiej Olimpiady 

Wiedzy o Turystyce,

- I miejsca w zawodach strzeleckich.

SZKOŁA DYSPONUJE:
- specjalistycznymi pracowniami komputerowymi,
- nowoczesnymi pracowniami  przedmiotowymi,
- pracownią symulacyjną,
- Multimedialnym Centrum Informacji,
- strzelnicą,
- obiektem sportowym ORLIK, 
- salą judo,
- siłowniami,
- bazą kajakową,
- sprawnościowym torem przeszkód,

- koła zainteresowań: Teatr „Millenium”, Szkolny Klub 
Europejski, Klub Młodego Ekonomisty, Uczniowski 
Klub Sportowy Strzelec, Jednostka Strzelecka Strze-
lec 4150 i inne,
- e-learning.

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:
- prawo jazdy kat. B dla uczniów w preferencyjnych 
cenach,
- preferencyjne warunki finansowe na kursy oferowa-
ne przez ZS CKU.
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Liceum ogólnokształcące: 
Klasa Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

klasa mundurowa

Klasa pod patronatem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 
Lądowych We Wrocławiu oraz Wielkopolskiego Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Okres kształcenia: 3 lata.

Uczniowie klasy bezpieczeństwa wewnętrznego realizują 
innowacyjny program nauczania oraz uczestniczą w każ-
dym roku nauki w obozach kondycyjnych, survivalowych, 
unitarnych i psychologicznych, w tym w byłym Ośrodku 
Szkolenia Policjantów w Kiekrzu. Ponadto, uczestniczą  
w zajęciach na basenie i w zajęciach judo. Dwa dni w tygo-
dniu uczniowie uczęszczają do szkoły w pełnym  umun-
durowaniu. Dzięki regularnej współpracy z Komendą 
Miejską Policji w Koninie, Komendą Wojewódzką Policji w 
Poznaniu i innymi formacjami mundurowymi uczniowie 
klasy uczestniczą w profesjonalnych wykładach przepro-
wadzonych przez policjantów oraz inne służby munduro-
we.

Liceum ogólnokształcące:
Klasa Policyjna, klasa mundurowa

Klasa pod patronatem Wielkopolskiego Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji w Poznaniu.

Okres kształcenia: 3 lata.

Uczniowie klasy policyjnej w ramach współpracy  z Ko-
mendą Miejską Policji w Koninie, Komendą Wojewódzką 
Policji w Poznaniu i innymi formacjami mundurowymi 
uczestniczą w profesjonalnych wykładach przeprowa-
dzonych przez policjantów oraz inne służby mundurowe. 
Realizują program nauczania o charakterze innowacyj-
nym, a podczas nauki uczestniczą w obozach kondy-
cyjnych, survivalowych, unitarnych i psychologicznych, 
w tym w byłym Ośrodku Szkolenia Poli-
cjantów w Kiekrzu. 
Uczestniczą w zajęciach na base-
nie i w zajęciach judo. 

PROFILE NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Technik ekonomista, specjalizacja: 
administracja celno-skarbowa, klasa mundurowa

Okres kształcenia: 4 lata.

Zajęcia edukacyjne: 
• ogólnokształcące: przygotowanie do egzaminu matural-
nego,
• języki obce: język angielski, język niemiecki,
• informatyka zajęcia w grupach do 15 osób,
• zajęcia ogólnozawodowe realizowane w branżowych 
pracowniach w grupach do 15 osób,
• praktyka zawodowa w urzędach celno-skarbowych,  
instytucjach państwowych, firmach i pracowni symula-
cyjnej.

Szkoła zapewnia całodniowe wyjazdy raz w semestrze 
do urzędów celnych i stref odpraw granicznych, zajęcia 
praktyczne z funkcjonariuszami Straży Granicznej i funk-
cjonariuszami Służby Celnej, warsztaty językowe na Wy-
dziale Neofilologii UAM,  raz w roku obóz kondycyjny oraz 
zajęcia z musztry i JUDO.

Perspektywy zatrudnienia: urzędy celne, skarbowe i sta-
tystyczne, zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe, 
towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zakłady ubez-
pieczeniowe, banki.

Technik informatyk
specjalizacja:  programowanie i grafika

Okres kształcenia: 4 lata.

Zajęcia edukacyjne: 
• ogólnokształcące: przygotowujące do egzaminu matu-
ralnego, 
• języki obce: język angielski, język niemiecki, 
• zajęcia specjalistyczne: zajęcia realizowane w grupach 
do 15 osób, w laboratoriach komputerowych, przygoto-
wujące do egzaminu zawodowego, 

• praktyka zawodowa.

Perspektywy zatrudnienia: serwisy kompute-
rowe, firmy tworzące strony internetowe, fir-

my zakładające sieci komputerowe, firmy 
tworzące oprogramowanie, przedsiębior-
stwa i instytucje publiczne, sklepy kom-
puterowe, prowadzenie własnej działal-
ność gospodarczej.
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Zespół Szkół Centrum
 Kształcenia U

staw
icznego im

. Stefana Batorego

Technik handlowiec
specjalizacja: social media marketing

Okres kształcenia: 4 lata.

Zajęcia edukacyjne:
• ogólnokształcące: przygotowujące do egzaminu matu-
ralnego,
• języki obce: język angielski, język niemiecki, język obcy 
zawodowy pozwalający na swobodne wykonywanie za-
dań handlowca takich jak prowadzenie negocjacji han-
dlowych i podpisywanie kontraktów z zagranicznymi 
kontrahentami,
• zawodowe: przygotowujące do egzaminu potwierdzają-
cego kwalifikacje zawodowe, realizowane w grupach 
do 15 osób,
• specjalistyczne: Social Media Marketing, obsługa kas 
fiskalnych, pakiet INSERT i inne realizowane w grupach 
do 15 osób,
• praktyka zawodowa – realizowana w pracowni symula-
cyjnej, firmach i specjalistycznych  laboratoriach.

Perspektywy zatrudnienia: e-przedsiębiorstwa, e - mar-
keting w społecznościach wirtualnych, działy handlowe, 
działy marketingu, urzędy administracji państwowej na 
stanowiskach związanych z promocją i marketingiem 
poszczególnych obszarów ich działalności, własna dzia-
łalność gospodarcza związana z handlem i/lub marketin-
giem.

Technik logistyk

Okres kształcenia: 4 lata.

Zajęcia edukacyjne:
• ogólnokształcące: przygotowanie do egzaminu matural-
nego,
• zawodowe: przygotowują do aktywnego udziału w życiu 
i poruszaniu się po rynku pracy,
• specjalistyczne: logistyczno-spedycyjne, kwalifikacje za- 
wodowe umożliwiają otrzymanie tytułu technika logisty-
ka, 
• zajęcia w grupach 15 osobowych,
• praktyka zawodowa: realizowana w firmach i specjali-
stycznej pracowni symulacyjnej.

Perspektywy zatrudnienia: spedytor krajowy i między-
narodowy, logistyk w firmach, np. produkcyjnych, dys-
pozytor, inspektor transportu drogowego, specjalista do 
spraw magazynowania i dystrybucji.

Technik obsługi turystycznej
specjalizacja: Business in Tourism

Okres kształcenia: 4 lata.

Zajęcia edukacyjne:
• ogólnokształcące: przygotowujące do egzaminu matu-
ralnego,
• zawodowe: przygotowujące do egzaminu zawodowego,
• języki obce: język angielski, język niemiecki, język obcy 
zawodowy, 
• przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia,
• praktyka zawodowa: realizowana jest w atrakcyjnych  
i profesjonalnych, dostosowanych do potrzeb edukacyj-
nych miejscach, takich jak: biura podróży, hotele, punkty 
informacji turystycznej, promy (Polska - Szwecja), pra-
cownia symulacyjna itp.

Perspektywy zatrudnienia: biura podróży, agencje tury-
styczne, centra informacji turystycznej, firmy i agencje 
prowadzące działalność reklamowo-promocyjną, agencje 
ubezpieczeniowe, hotele, ośrodki wczasowe, restauracje, 
agroturystyka, porty, lotniska, mariny, promy pasażerskie, 
własna działalność gospodarcza.

Na kierunku jest wysoka zdawalność egzaminów zawo-
dowych (w roku szkolnym 2015/16 zdawalność z części 
teoretycznej wyniosła 100%, z części praktycznej: 91% - 
T.13, 85% - T.14).
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Szkoła Branżowa I Stopnia
Kierowca – mechanik – strażak - klasa mundurowa  

specjalizacja: obsługa pojazdów 
i sprzętu pożarniczego

Okres kształcenia: 3 lata.

Zajęcia edukacyjne:
• ogólnokształcące: przygotowujące do podjęcia nauki  
w Branżowej Szkole II Stopnia,
• języki obce do wyboru: język angielski, język niemiecki, 
język obcy zawodowy pozwalający na swobodne wykony-
wanie zadań związanych z zawodem,
• przedmioty zawodowe: przygotowujące do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje  zawodowe, realizowane  
w grupach do 15 osób,
• zajęcia specjalistyczne umożliwiające przygotowanie do  
pracy zawodowej,
• zajęcia praktyczne – realizowane u pracodawców, w war- 
sztatach obsługi i naprawy pojazdów oraz w Centrum 
Kształcenia Praktycznego,
• zajęcia dodatkowe przygotowujące do obsługi pojaz-
dów i sprzętu pożarniczego oraz podejmowania pracy  
i służby w jednostkach ochotniczych lub państwowych 
straży pożarnej.

Perspektywy zatrudnienia: firmy transportowe i działy 
transportu, warsztaty mechaniki pojazdowej, stacje na-
prawy i obsługi pojazdów, centra logistyczne organizacje 
przewozów, jednostki Państwowej Straży Pożarnej, służ-
ba w Ochotniczej Straży Pożarnej, inne służby munduro-
we i instytucje cywilne, prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej związanej z przewozami drogowymi. 

Krawiec
specjalizacja: projektowanie, stylizacja i wizaż

Okres kształcenia: 3 lata.

Zajęcia edukacyjne:
• ogólnokształcące: przygotowujące do podjęcia nauki  
w Branżowej Szkole II Stopnia,
• języki obce do wyboru: język angielski, język niemiecki, 
język rosyjski,
• zawodowe – realizowane w branżowych pracowniach  
w grupach do 15 osób,
• zajęcia specjalistyczne – w pracowniach projektowo-
-krawieckich,
• praktyka zawodowa – w zakładach pracy.

Specjalizacja umożliwia tworzenie kreacji i stylizacji. 
Pozwala nauczyć się jak umiejętnie wydobyć i podkreślić 
cechy urody poprzez odpowiednią fryzurę, makijaż oraz 
strój.

Perspektywy zatrudnienia: przedsiębiorstwa odzieżowe, 
projektanci mody, doradcy ds. wizerunku, zakłady kra-
wieckie.

Magazynier - logistyk

Okres kształcenia: 3 lata.

Zajęcia edukacyjne:
• ogólnokształcące: przygotowujące do podjęcia nauki  
w Branżowej Szkole II Stopnia,
• języki obce do wyboru: język angielski, język niemiecki, 
język rosyjski,
• podstawy przedsiębiorczości,
• informatyka: wykształcenie umiejętności sprawnego po- 
sługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami 
informatyki,
• zajęcia praktyczne: nauka zawodu w zakładzie pracy.

Perspektywy zatrudnienia: firmy logistyczne, produkcyj-
ne, handlowe, sklepy różnych branż, e-przedsiębiorstwa, 
szczególnie duże zagraniczne koncerny, centra logistycz-
ne.

Sprzedawca 
specjalizacja: e-handel

Okres kształcenia: 3 lata.

Zajęcia edukacyjne:
• ogólnokształcące: przygotowujące do podjęcia nauki 
 w Branżowej Szkole II Stopnia,
• języki obce do wyboru: język angielski, język niemiecki,  
język rosyjski,
• przedmioty zawodowe: realizowane w branżowych pra-
cowniach w grupach do 15 osób,
• specjalizacja: zakładanie i obsługa sklepu internetowe- 
go z wykorzystaniem urządzeń teleinformatycznych,  
zawieranie umów handlowych, sprzedaż towarów, prowa-
dzenie telekonferencji, pozyskiwanie kontaktów handlo-
wych,
• praktyka zawodowa: w zakładach pracy.

Perspektywy zatrudnienia: placówki handlu detalicznego 
i hurtowego.
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„Oferta edukacyjna dla kandydatów do liceów,

techników i branżowych szkół I stopnia w Koninie”

,

„Młodzi ludzie w Koninie. Jak się odnaleźć na rynku pracy?”

Opracowanie graficzne, skład publikacji i druk:

Drukarnia Braci Wielińskich S.C. 

ul. Nadbrzeżna 1, 62-500 Konin

www.drukarniawielinskich.pl 



INFORMATOR

Urząd Miejski w Koninie

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Plac Wolności 1, 62-500 Konin

tel. 63 240 11 02

dg@konin.um.gov.pl

www.gospodarka.konin.pl

Młodzi ludzie w Koninie.
Jak się odnaleźć na rynku pracy?

Oferta edukacyjna dla kandydatów 
do liceów, techników i branżowych 
szkół I stopnia w Koninie.




