
OFERTA EDUKACYJNA
Technik usług fryzjerskich - usługi kosmetyczne zajmuje się 
wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych, strzyżeniem, 
koloryzacją włosów oraz stylizacją fryzur. Kierunek został 
poszerzony o zagadnienia dotyczące: pielęgnacji dłoni 
i twarzy, podstawy makijażu, techniki zdobienia paznokci oraz 
chemii kosmetycznej skład i zasady doboru obejmującej 
kosmetyków  do  indywidualnych  potrzeb  klienta.  To   zawód 

Technik reklamy zajmuje się przygotowywaniem i produkcją 
kampanii reklamowej, wykorzystując wiedzę ogólną i nabyte 
umiejętności plastyczne, graficzne, fotograficzne. To zawód dla 
osób, które fascynuje świat reklam, fotografii oraz grafiki 
komputerowej. Uczniowie z technikum reklamy współpracują 
z producentem filmowym Propeller Film. Przedmioty realizowane 
na poziomie rozszerzonym: język angielski i język polski.

Technik spawalnictwa zajmuje się spajaniem elementów 
wykonanych z metali i tworzyw sztucznych, stosując różne 
metody  spawania oraz projektowaniem, organizacją i kontrolą 
jakości procesów spajania w konstrukcjach i wyrobach 
spawanych. To zawód dla prawdziwych chłopaków „ze stali”. 
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia 
i matematyka.

Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, 
naprawy, konserwację maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa 
przyczyny awarii oraz uszkodzeń, wymienia zużyte lub 
uszkodzone elementy, zespoły w maszynach i urządzeniach, 
wykonuje prace projektowe. To zawód o długiej historii i dużym 
zapotrzebowaniu na rynku pracy. Przedmioty realizowane na 
poziomie rozszerzonym: geografia i matematyka.

Technik informatyk E-sport & projektowanie gier 
komputerowych zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym 
k o n f i g u r o w a n i e m  s p r z ę t u  k o m p u t e r o w e g o  w r a z 
z oprogramowaniem oraz projektowaniem i administrowaniem 
lokalnymi sieciami komputerowymi. Uczeń zdobędzie 
dodatkowe umiejętności programowania i tworzenia gier 
komputerowych oraz grafiki 3D i wydruk 3D. Przedmiot 
realizowany na poziomie rozszerzonym: język angielski.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:
Kierowca mechanik zajmuje się bezpiecznym przewozem
osób lub rzeczy oraz utrzymaniem środka transportu w dobrym 
stanie technicznym w czasie jego eksploatacji. Zawód ten 
gwarantuje pracę w dużych przedsiębiorstwach polskich 
i zagranicznych oraz dobre zarobki.  W trakcie nauki realizowane 
będą bezpłatne kursy prawa jazdy kat. B i C oraz kurs kwalifikacji 
wstępnej.

Kucharz  dietetyka - zdrowie i uroda zajmuje się 
przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron 
świata, ciast, deserów, ich dekorowaniem oraz układaniem 
menu. Praca kucharza to codziennie nowe wyzwania 
i możliwości. Obecnie to kucharz kreuje renomę restauracji, 
co przekłada się na satysfakcję i dobre wynagrodzenie. 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
to zawód wszechstronny, pozwalający na wykonywanie
prac z zakresu montażu suchej zabudowy, robót malarskich, 
tapeciarskich, posadzkarskich, okładzinowych i glazurniczych.
Absolwent tego kierunku ze względu na szeroki zakres 
umiejętności jest bardzo atrakcyjnym i poszukiwanym 
pracownikiem.

Ślusarz jest rzemieślnikiem zajmującym się ręczną 
lub ręczno -  maszynową obróbką metal i ,  budową, 
konserwacją i naprawą prostych konstrukcji, mechanizmów, 
narzędzi i  wyrobów metalowych. Obecnie jest duże 
zapotrzebowanie na specjalistów - ślusarzy na rynku pracy.

Wielozawodowa: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; sprzedawca; elektryk; 
mechanik pojazdów samochodowych; piekarz; stolarz; cukiernik oraz wiele innych.

UWAGA: zajęcia praktyczne dla zawodów: kierowca mechanik, kucharz, monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie oraz ślusarz odbywają się w warsztatach szkolnych. 
Pozostałe zawody zajęcia praktyczne realizują w zakładach pracy.

► 2 - letniej BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA 

► LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia mogą kontynuować naukę w:

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

Technik logistyk klasa mundurowa specjalizacja: wojskowa 
lub policyjna zajmuje się planowaniem i obsługą procesów 
zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji. Odpowiada 
za właściwą jakość usług przy możliwie niskich kosztach 
logistycznych. Realizowana innowacja pozwala nabyć 
umiejętności niezbędne do pracy w służbach mundurowych. 
Przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonym: język polski.

Technik programista zajmuje się tworzeniem programów 
komputerowych w różnych językach programowania. 
Programowanie to ciekawa pasja, która umożliwia tworzenie 
m.in.: aplikacji komputerowych i mobilnych, oprogramowania 
maszyn i urządzeń przemysłowych. Uczeń zdobędzie 
dodatkowe umiejętności programowania mikrokontrolerów 
i prostych układów scalonych. Przedmioty realizowane na  
poziomie rozszerzonym: język angielski i matematyka. Języki 
obce: angielski i niemiecki.

NOWOŚĆ

z tradycją i przyszłością dla osób kreatywnych i pomysłowych. Przedmiot realizowany na 
poziomie rozszerzonym: język angielski.



Więcej informacji na stronie: www.zsmradziejow.pl

SZUKASZ PASJI I KREATYNOŚCI?

TO SZKOŁA WIELU MOŻLIWOŚCI!MECHANIK 

NOWE KIERUNKI

►Technik programista

►Technik usług fryzjerskich - usługi kosmetyczne

►Kierowca mechanik - bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B i C (szkoła branżowa)
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Wybierając „MECHANIK” 
- stawiasz na zawód z przyszłością.

DLACZEGO MY:
► Zajmujemy czołowe miejsca w ogólnopolskich zawodach w sportach obronnych  
i strzeleckich.
► Otrzymujemy stypendia za wybitne wyniki w nauce i sporcie. 
► Uczestniczymy w stażach zagranicznych w ramach programu Erasmus+.
► Zdobywamy dodatkowe uprawnienia: spawacza, operatora wózków widłowych, 
ratownika wodnego, prawa jazdy kat. B i C.
► Rozwijamy pasje sportowe w piłce halowej, koszykowej, siatkowej, ręcznej, wyciskaniu   
sztangi, pływaniu, unihokeju.
► Poszerzamy swoje umiejętności ćwicząc w pracowni gamingowej, poligonie paintball, 
strzelnicy sportowej, wojskowym torze przeszkód, siłowni, sali nagrań.
► Rozwijamy zainteresowania strzeleckie, muzyczne,  recytatorskie, plastyczne, 
fotograficzne w ramach: Szkolnego Koła LOK, Szkolnego Koła Różnych Form 
Artystycznych.
► Aktywnie działamy w Szkolnym Kole Wolontariatu pod patronatem Radziejowskiego 
Stowarzyszenia „Unitis Viribus” oraz Szkolnym Kole PCK.
► Działamy w Samorządzie Uczniowskim organizując imprezy szkolne, akcje 
charytatywne i okolicznościowe.

ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów 
tel./fax 542853625
poczta@zsmradziejow.pl
        

www.zsmradziejow.pl  
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie 
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