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TECHNIK LEŚNIK

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 planowania, organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu,

 organizacji prac związanych z ochroną zasobów leśnych,

 prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach,

 organizacji, planowania i nadzorowania prac związanych z pozyskaniem surowca 

drzewnego oraz użytków ubocznych,

 organizowaniem prac związanych z rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu,

 organizowania prac związanych z gospodarką łowiecką.



TECHNIK LEŚNIK





TECHNIK INFORMATYK

To profesja, która sprawdzi się w punktach serwisowych, działach IT,

w obsłudze i administrowaniu siecią, przy projektowaniu stron

i administrowaniu nimi, sklepach komputerowych i wielu innych. Informatycy

mogą szukać pracy również w:

 instytucjach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania 

komputerowego,

 firmach sprzedających sprzęt komputerowy,

 wydawnictwach i drukarniach,

 studiach telewizyjnych i filmowych,

 ośrodkach obliczeniowych,

 punktach serwisowych sprzętu komputerowego.



TECHNIK INFORMATYK



TECHNIK EKONOMISTA

Po ukończeniu szkoły możesz pracować:

 w sekretariatach

 w bankach

 w biurach rachunkowych

 w urzędach skarbowych

 w urzędach pocztowych

 w agencjach ubezpieczeniowych

 biurach maklerskich

 w urzędach gminy

 w hotelach

 na różnych stanowiskach pracy w działach takich jak np. dział marketingu, 

zaopatrzenia, księgowości, planowania.

 możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą w każdej branży.



TECHNIK EKONOMISTA



TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW 
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w : 

 firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych, 

 przedsiębiorstwach i firmach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów 

słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń 

energetyki odnawialnej, 

 serwisach w/w urządzeń, 

 firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł 

energii, 

 hurtowniach instalatorstwa sanitarnego, centrach ekologicznych systemów grzewczych, 

 ramach własnej działalności gospodarczej.



TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW 
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ



Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu

o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle

maszynowym, budownictwie, transporcie. Najczęściej zatrudniani są na stanowiskach

związanych z:

 obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych,

 montażem maszyn,

 kontrolą techniczną,

 organizacją i nadzorowaniem prac,

 konserwacją i remontem eksploatowanych maszyn,

 organizowaniem zaopatrzenia i zbytu,





TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Technik żywienia i usług gastronomicznych znajdzie zatrudnienie w: 

 restauracjach, barach, kawiarniach, zakładach gastronomicznych, 

 domach opieki społecznej, domach dziecka, internatach, akademikach, 

szpitalach, sanatoriach, 

 przedsiębiorstwach zajmujących wytwarzaniem produktów i półproduktów 

spożywczych, 

 instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności i 

żywieniu,

 absolwent będzie również przygotowany do prowadzenia własnej 

działalności gastronomicznej. 



TECHNIK ŻYWIENIA 
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH



TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Absolwent znajdzie pracę w:

 Firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego,

 Administracji na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego 

regionu. 

 Firmach cateringowych, restauracjach, hotelach, własnej firmie świadczącej usługi 

gastronomiczne,

 Obiektach bazy noclegowej (zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, 

zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne) a także obiektach współczesnej 

bazy ruchomej (np. promy, pociągi, samoloty), 

 Biurach podróży, hotelach, agroturystyce, izbach turystyki, punktach informacji 

turystycznej, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się 

wspieraniem i rozwojem turystyki, hotelarstwa i gastronomii zarówno w Polsce, jak i na 

terenie całej Unii Europejskiej.



TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

• Klasa wielozawodowa - uczniowie wybierają zawód zgodnie ze swoimi

zainteresowaniami. Kształcenie odbywa się dla wszystkich zawodów w cyklu 3-letnim.

Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w naszej szkole, natomiast

przedmioty zawodowe są realizowane w części praktycznej u wybranego pracodawcy,

a w części teoretycznej na corocznych miesięcznych kursach dokształcania

zawodowego.



BAZA SZKOŁY

BIBLIOTEKI SZKOLNE ORAZ 
CZYTELNIE MULTIMEDIALNE

WARSZTATY SZKOLNE

PRACOWNIE 
KOMPUTEROWE

PRACOWNIA 
GASTRONOMICZNA

SIŁOWNIE SZKOLNE
SALA GIMNASTYCZNE 

ORAZ BOISKA SPORTOWE



BIBLIOTEKA SZKOLNA



WARSZTATY SZKOLNE





PRACOWNIE KOMPUTEROWE



SALE LEKCYJNE



PRACOWNIA GASTRONOMICZNA



SALA GIMNASTYCZNA I BOISKA SPORTOWE





NASZE SUKCESY

Technikum otrzymało tytuł

Brązowej Szkoły w Rankingu PERSPEKTYWY 2019 !!!

Głównym kryterium rankingowym są wyniki matury,

wyniki egzaminów zawodowych oraz sukcesy

w olimpiadach przedmiotowych.



NASZE SUKCESY

Potrójny sukces i to ogólnopolski!



NASZE SUKCESY

Sygnaliści na podium !





NASZE SUKCESY

Biegi sztafetowe na medal!
Mistrzynie powiatu w piłce nożnej!





NASZE SUKCESY

W nagrodę do Brukseli! 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wyjeździe 

studyjnym do Brukseli. Wycieczka została ufundowana 

przez posła do Parlamentu Europejskiego                         

pana prof. Ryszarda Legutkę. 

Była to główna nagroda w Szkolnym Konkursie o 

Krajach Anglojęzycznych.

Do Soni i Karola dołączyli laureaci Powiatowego 

Konkursu o Krajach Anglojęzycznych ( konkurs jest 

organizowany w ZS od jedynastu lat dla uczniów 

gimnazjów i szkół podstawowych)



WYMIANA POLSKO-WĘGIERSKA



PRAKTYKI ZAWODOWE W NIEMCZECH  I SŁOWACJI



MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

Od roku 2017 nasza szkoła realizuje 

ogromny projekt „Małopolska Chmura 

Edukacyjna” dofinansowany przez Unię 

Europejską.

Realizowane są zajęcia on-line przy 

współpracy z uczelniami wyższymi z 

terenu Małopolski. 

Zajęcia odbywają się w 4 obszarach 

tematycznych:

- informatyka,

- język angielski,

- turystyka,

- środowisko



RYKOWISKO

Tradycyjne przyjęcie uczniów

pierwszych klas kształcących się

w zawodzie technik leśnik do grona

leśników.



ZESPÓŁ SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH



SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU



BURSA SZKOLNA



Zespół Szkół
im. ks. prof. Józefa Tischnera 

w Starym Sączu

ul. Daszyńskiego 15

33- 340 Stary Sącz

www.zs-starysacz.pl

tel. 18 446 05 80


