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DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!!!
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NASZA OFERTA – TECHNIKUM NR 1



TECHNIK EKONOMISTA - MODUŁOWY 
KLASA PATRONACKA
UMIEJĘTNOŚCI:

 sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz 
księgowej,

 sporządzanie sprawozdań finansowych,
 sporządzanie deklaracji podatkowych,
 fakturowanie, wypełnianie dokumentacji 

zaopatrzeniowej, sprzedażowej, magazynowej, itp., 
 wykonywanie prac biurowych.  

PATRONAT UNIWERSYTETU 
EKONOMICZNEGO W  POZNANIU!

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
 menedżer, księgowy, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. finansów, referent ekonomiczny,

pracownik biurowy, agent ubezpieczeniowy, pracownik biura rachunkowego, pracownik działu
handlu i marketingu, prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

KWALIFIKACJE:
 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

WSPÓŁPRACUJEMY:
 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
 PWSZ w Koninie,
 WSKM w Koninie,
 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 Państwowa Inspekcja Pracy,
 Urząd Skarbowy w Koninie,
 I wiele innych…

PATRONAT STOWARZYSZENIA 
KSIĘGOWYCH W POLSCE!

INNOWACJE 
PEDAGOGICZNE

PIERWSZE MIEJSCA 
W KONKURSACH



TECHNIK ELEKTRONIK
UMIEJĘTNOŚCI:

 instalowanie oraz konserwowanie urządzeń elektronicznych,
 użytkowanie urządzeń elektronicznych,
 naprawa urządzeń elektronicznych.

MONITORING, ALARMY, 
KONTROLA DOSTĘPU

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
 w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji najróżniejszych

urządzeń elektronicznych, w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego, w zakładach
usługowych i firmach instalujących i serwisujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku
oraz sieci teleinformatyczne, w zakładach tworzących lub programujących urządzenia
mikroprocesorowe, w zakładach automatyki przemysłowej, w specjalistycznych placówkach
handlowych, w placówkach badawczo-rozwojowych.

KWALIFIKACJE:
 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.
 Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

AUDIO, TELEWIZJA,
SIECI KOMPUTEROWE

KOŁO ELEKTRONICZNE -
- NAPRAWY URZĄDZEŃ

MONTAŻ UKŁADÓW
I INSTALACJI

DODATKOWE KWALIFIKACJE:
 kursy i uprawnienia do pracy

na stanowisku eksploatacji
do 1kV



TECHNIK ELEKTRYK 
UMIEJĘTNOŚCI:

 określanie warunków lokalizacji urządzeń i instalacji,  możliwości ich zastosowania w budownictwie, 
sporządzanie dokumentacji, 

 organizowanie i wykonywanie montażu urządzeń  i instalacji elektrycznych oraz ich eksploatacja:  
konserwowanie, naprawianie, dokonywanie przeglądów technicznych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
 firmy specjalizujące się w technice instalacyjnej, produkcji maszyn i urządzeń, produkcji energii elektrycznej,

zakłady energetyczne, naprawa urządzeń AGD oraz firmy konsultingowe i doradcze,
 wykwalifikowane osoby mogą też prowadzić samodzielną działalność usługową, montując instalacje

elektryczne, naprawiając sprzęt AGD.

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

 kursy i uprawnienia do pracy
na stanowisku eksploatacji do 1 KV

KURSY DO PRACY NA 
STANOWISKU DO 1 KV WYCIECZKI NAUKOWEMŁODZIEŻOWE KOŁO 

SEP
FUNDUSZ 

STYPENDIALNY SEP



TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
UMIEJĘTNOŚCI:

 przygotowanie publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej,
 prowadzenie procesów drukowania cyfrowego i drukowania przestrzennego 3D,
 przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
 obróbka druków cyfrowych i druków przestrzennych 3D.

POLIGRAFIA MODELOWANIE I DRUKOWANIE 3DPROJEKTOWANIE GRAFICZNE

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
 agencje reklamowe, firmy wydawnicze, studia graficzne, zakłady fotograficzne,
 studia telewizyjne, działy marketingu i promocji w przedsiębiorstwach, własna działalność.

KWALIFIKACJE:
 Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.
 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.



TECHNIK INFORMATYK 

DZIEŃ INFORMATYKA DOBRZE WYPOSAŻONE 
PRACOWNIE

WYCIECZKI DO FIRM 
INFORMATYCZNYCH

DARMOWE  
OPROGRAMOWANIE

UMIEJĘTNOŚCI:
 montowanie, serwisowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych,
 projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie tymi sieciami,
 projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych,
 tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami

i aplikacjami.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
 Informatycy mogą podejmować pracę niemal we wszystkich gałęziach gospodarki, wszędzie

tam, gdzie jest wprowadzana i rozwijana informatyzacja.

KWALIFIKACJE:
 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.



WYSOKA ZDAWALNOŚĆ 
EGZAMINÓW ZAWODOWYCH NOWOCZESNE LABORATORIA PROGRAMOWANIE ROBOTÓWBADANIA I ANALIZA 

KOMPUTEROWA

TECHNIK MECHATRONIK
UMIEJĘTNOŚCI:

 programowanie układów mechatronicznych, w tym sterowników PLC i robotów,
 sporządzanie i analiza dokumentacji  technicznej,
 montaż oraz demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
 projektowanie układów i systemów mechatronicznych , 
 znajomość zagadnień projektowania CAD/CAM.  

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
 technik mechatronik może być zatrudniony w każdej gałęzi przemysłu, w zakładach

o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcyjnym, energetyce
i energoelektronice, przemyśle medycznym, samochodowym, lotnictwie, usługach, itp.

KWALIFIKACJE:
 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.
 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

DODATKOWE KWALIFIKACJE: kursy i uprawnienia do pracy na stanowisku eksploatacji do 1 KV



TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

UMIEJĘTNOŚCI:
 organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 ocena stanu technicznego pojazdów,
 wykonywanie diagnostyki, napraw, kontroli pojazdów,
 prowadzenie usług motoryzacyjnych, 
 sprzedaż pojazdów oraz artykułów samochodowych.  

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
 w stacjach obsługi i kontroli pojazdów, zakładach

produkcyjnych i naprawczych, w salonach sprzedaży
samochodów, w przedsiębiorstwach doradztwa
technicznego, likwidacji pojazdów; prowadzenie własnej
działalności gospodarczej.

KWALIFIKACJE:
 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

SUKCESY: w rankingu „Perspektyw”:
 2 miejsce w Polsce w 2014r,
 2 miejsce w Polsce w 2016r.

Uzyskanie 3 miejsca drużyny ZSGE na
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej
w Poznaniu 2014r.

DODATKOWE UPRAWNIENIA:
 możliwość uzyskania uprawnień kwalifikacyjnych

SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji
i sieci elektroenergetycznych do 1kV lub urządzeń
mechanicznych

TURNIEJE, KONKURSY, 
OLIMPIADY

WYCIECZKI, TARGI 
MOTORYZACYJNE

EGZAMIN NA DODATKOWE 
UPRAWNIENIA PRAKTYKI ZAWODOWE



TECHNIK PROGRAMISTA

PRESTIŻ ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI
DOBRZE WYPOSAŻONE 

PRACOWNIE
DARMOWE  

OPROGRAMOWANIE

UMIEJĘTNOŚCI:
 tworzenie i administrowanie bazami danych,
 tworzenie stron i aplikacji internetowych,
 projektowanie zaawansowanych aplikacji webowych,
 programowanie i testowanie aplikacji desktopowych i mobilnych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
 firmy zajmujące się projektowaniem tworzeniem, i wdrażaniem systemów informatycznych,

aplikacji i oprogramowania dla każdej dziedziny życia.

KWALIFIKACJE:
 Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i aplikacjami oraz bazami danych.
 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.



TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW 
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
UMIEJĘTNOŚCI:

 organizowanie i wykonywanie prac związanych z montażem oraz eksploatacją systemów energetyki
odnawialnej, np.: określanie warunków lokalizacji urządzeń i systemów, możliwości ich zastosowania
w budownictwie, sporządzanie dokumentacji, organizowanie i wykonywanie montażu urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej, oraz ich eksploatacja: programowanie, konserwowanie, naprawianie, dokonywanie
przeglądów technicznych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
 budownictwo i energetyka oraz w doradztwo energetyczne, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych

źródeł energii,
 administracja publiczna na stanowisku nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem

odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie,
 prowadzenie własnej firmy, w szczególności w obszarze małych, zdecentralizowanych instalacji.

KWALIFIKACJE:
 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

ODCZYTYWANIE 
PARAMETRÓW OZE

ĆWICZENIA NA 
URZĄDZENIACH EOPLATFORMA NOŚNA POMIESZCZENIE 

TECHNICZNE

DODATKOWE KWALIFIKACJE:
 kursy i uprawnienia do pracy

na stanowisku eksploatacji do 1 KV



UMIEJĘTNOŚCI:
 stosowanie zasad realizacji transportu w gospodarce polskiej i zagranicznej,
 formułowanie i realizowanie zadań transportowo-spedycyjnych,
 sprawne organizowanie komunikacji i transportu,
 obsługiwanie specjalistycznego oprogramowania w zakresie dystrybucji towarów i usług, 
 sporządzanie kompletnej dokumentacji transportowej, zawieranie umów, itp.

ZARZĄDZANIE

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
 firmy kurierskie; przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne; obsługa portów morskich

i lotniczych; bazy transportowe komunikacji samochodowej, kolejowej i lotniczej; hurtownie
zaopatrujące placówki handlowe; prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

KWALIFIKACJE:
 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

WARSZTATY WYKŁADY

TECHNIK SPEDYTOR – KLASA INTEGRACYJNA

TRANSPORT LĄDOWY, 
MORSKI I LOTNICZY



NASZA OFERTA – BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

ELEKTRYK MECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH



ELEKTRYK 
UMIEJĘTNOŚCI:

 określanie warunków lokalizacji urządzeń i instalacji, możliwości ich zastosowania w budownictwie,
sporządzanie dokumentacji,

 organizowanie i wykonywanie montażu urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich eksploatacja:
konserwowanie, naprawianie, dokonywanie przeglądów technicznych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
 firmy specjalizujące się w technice instalacyjnej, produkcji maszyn i urządzeń, produkcji energii elektrycznej,

zakłady energetyczne, naprawa urządzeń AGD oraz firmy konsultingowe i doradcze,
 wykwalifikowane osoby mogą też prowadzić samodzielną działalność usługową, montując instalacje

elektryczne, naprawiając sprzęt AGD.

KWALIFIKACJE:
 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn 

i urządzeń elektrycznych.

DODATKOWE KWALIFIKACJE:
 kursy i uprawnienia do pracy

na stanowisku eksploatacji do 1 KV

KURSY DO PRACY NA 
STANOWISKU DO 1 KV WYCIECZKI NAUKOWEMŁODZIEŻOWE KOŁO 

SEP
WSPÓŁPRACA                          

Z ELEKTROBUDOWĄ



MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

UMIEJĘTNOŚCI:
 użytkowanie pojazdów samochodowych,
 diagnozowanie pojazdów samochodowych,
 naprawa pojazdów samochodowych,
 kierowanie pojazdami po uzyskaniu odpowiedniej kategorii prawa 

jazdy.  

UKŁAD NAPĘDOWYPRAKTYKI ZAWODOWETURNIEJE, KONKURSY, 
OLIMPIADY

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
 w stacjach obsługi i kontroli pojazdów, zakładach produkcyjnych

i naprawczych, w przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
w przedsiębiorstwach doradztwa technicznego, likwidacji
pojazdów, prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

KWALIFIKACJE:
 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych.

PERSPEKTYWY KONTYNUACJI NAUKI:
 szkoła branżowa II stopnia umożliwiająca

uzyskanie dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe na poziomie
technikum,

 szkoły dla dorosłych lub kwalifikacyjne kursy
zawodowe.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
 praktyka zawodowa odbywa się na miejscu

w Centrum Kształcenia Praktycznego lub
w zakładach branży samochodowej.

TARGI SAMOCHODOWE, 
WYCIECZKI

DODATKOWE KWALIFIKACJE:
 kursy i uprawnienia do pracy na stanowisku

eksploatacji do 1 KV



NASZA OFERTA – V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA 
PSYCHOLOGICZNO-

MENEDŻERSKA

KLASA 
PSYCHOLOGICZNO-

LINGWISTYCZNA



KLASA PSYCHOLOGICZNO-MENEDŻERSKA

SZERMIERKA

PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT

NASZE ATUTY:
 udział w warsztatach psychologicznych w SWPS,
 przedmiot uzupełniający: podstawy psychologii,
 udział w międzynarodowej wymianie młodzieży.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:
 uczelnie wyższe na kierunkach turystycznych, przyrodniczych,

psychologicznych, sportowych (AWF), ekonomicznych,
lingwistycznych.

PO ZAJĘCIACH…:
 Uczniowie uzdolnieni sportowo mogą realizować swoją pasję,

trenując piłkę nożną w Konińskim Klubie Piłkarstwa Kobiecego
„Medyk” Konin oraz szermierkę w Konińskim Klubie
Szermierczym.

W TYM GRUPY SPORTOWE:
 piłka nożna dziewcząt,
 szermierka.



KLASA PSYCHOLOGICZNO-LINGWISTYCZNA
KLASA INTEGRACYJNA

WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

WARSZTATY, WYCIECZKI JĘZYKOWE

NASZE ATUTY:
 udział w warsztatach psychologicznych w SWPS,
 przedmiot uzupełniający: podstawy psychologii,
 udział w międzynarodowej wymianie młodzieży.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:
 uczelnie wyższe na kierunkach lingwistycznych, społecznych,

filologicznych, turystycznych, przyrodniczych, psychologicznych,
ekonomicznych.

UCZNIOWIE:
 rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania językowe,
 uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych metod                

i środków dydaktycznych,
 uczestniczą w wymianach międzynarodowych,
 rozwijają uzdolnienia i zainteresowania humanistyczne.



SZKOLENIA PRAKTYCZNE

 



PRAKTYKI ZAWODOWE
FIRMY, Z KTÓRYMI M.IN. WSPÓŁPRACUJEMY :



OFERUJEMY PONADTO…

 



BEZPŁATNE
KURSY, SZKOLENIA, WARSZTATY DOSKONALĄCE, m.in:

 PODSTAWY PROGRAMOWANIA

 OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

 GRAFIKA KOMPUTEROWA

 WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

 POZYSKIWANIE FUNDUSZY NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI

 ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE

 EXCEL DO ZARZĄDZANIA FINANSAMI

 PISANIE WNIOSKÓW UNIJNYCH

 KURSY BARMAŃSKIE

 KURSY STYLIZACJI PAZNOKCI

 KURS BAZY DANYCH I JĘZYKA SQL

 SYSTEMY FINANSOWO-KSIĘGOWE

 I WIELE INNYCH…



PŁATNE STAŻE DLA UCZNIÓW



PRAKTYKI ZAWODOWE W PORTUGALII
MIASTO: BARCELOS



OPRÓCZ ZAJĘĆ SZKOLNYCH 
ZAPRASZAMY DO…

 



ORKIESTRA DĘTA ZSGE – www.orkiestra-zsge.tk

ZSGE PRZEDSZKOLE 
NR 10 W KONINIE KONIN

WARSZAWA ROSJA BIAŁORUŚ



CHÓR SZKOLNY



ZAJĘCIA SPORTOWE
2017 i 2018- NAJBARDZIEJ USPORTOWIONA SZKOŁA MIASTA KONINA!!!



KOMPLEKS BOISK SZKOLNYCH



WYMIANA Z HERNE (Emschertal-Berufskolleg)



KOŁA, KLUBY, SEKCJE OKOŁO CZTERDZIESTU, M.IN.:

KOŁO FOTOGRAFICZNE KOŁO TEATRALNE KOŁO FITNESS SEKCJE SPORTOWE KOŁO SYMPATYKÓW 
KSIĄŻKI

KOŁO SYMPATYKÓW 
GIER LOGICZNYCH

KOŁO CARITAS KOŁO KATYŃ KOŁO MATEMATYCZNE MŁODZIEŻOWE KOŁO 
SEP

SZKOLNY SALON 
LITERACKI

AKADEMIA 
EKONOMISTY

ZESPÓŁ JAZZOWY KLUB 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KLUB INTEGRACYJNY KLUB FILMOWY KOŁO TPD KLUB EDUKACJI 

OBYWATELSKIEJ

KOŁO LOK KOŁO PCK KOŁO PLASTYCZNE KOŁO DZIENNIKARSKIE SAMORZĄD 
UCZNIOWSKI KLUB EUROPEJSKI



IMPREZY, UROCZYSTOŚCI, PROJEKTY, M.IN.:

BARBÓRKA KARNAWAŁOWE 
RYTMY

SZKOLNY KONGRES 
KULTURY DZIEŃ EUROPEJSKI WARSZTATY 

INTEGRACYJNE
AKCJE 

KRWIODAWSTWA

KONKURSY 
MATEMATYCZNE MARZYCIELSKA POCZTA DNI HUMANISTY DZIEŃ RZUCANIA 

PALENIA
DZIEŃ EDUKACJI 

NARODOWEJ DZIEŃ PIERWSZAKA

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
SPOTKANIE Z 
RZECZNIKIEM 

KONSUMENTÓW
PIKNIKI INTEGRACYJNE MECZE KKPK MEDYK WARSZTATY 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ERASMUS +

DNI TECHNIKI DZIEŃ BIBLIOTEKARZA   
I BIBLIOTEK ŻONKILE ŚWIATOWY DZIEŃ 

KSIĄŻKI DZIEŃ SPORTU DNI JĘZYKÓW OBCYCH



ZSGE – SZKOŁA Z TRADYCJĄ



MAJÓWKA Z GÓRNICZĄ

10 MAJA 2021
16:00

• SPOTKANIE Z KADRĄ I UCZNIAMI
• CIEKAWE DOŚWIADCZENIA I ZAJĘCIA
• KONKURSY
• WYCIECZKA PO SZKOLE
• SZKOŁA Z LOTU PTAKA
• GRILLOWANIE ONLINE

ATRAKCYJNE NAGRODY DO WYGRANIA!!!



DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!

SPEDYTOR

MECHATRONIK

PROGRAMISTA

INFORMATYK

ELEKTRONIK

EKONOMISTA

ELEKTRYK

MECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH

WYBIERZ
KSZTAŁCENIE 

W ZSGE!

LICEUM


