
ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko ,
tel. (014) 66 31 603, fax (014) 68 63 007

www.zstib.edu.pl,  E-Mail: szkola@zsp2.edu.pl

RANKING  2021 - ZŁOTA TARCZA
TECHNIKUM - 85 MIEJSCE W POLSCE !!!
RANKING MATURALNY – 137 MIEJSCE W POLSCE RANKING  2020 - SREBRNA TARCZA

TECHNIKUM  - 163 MIEJSCE W POLSCE 
RANKING MATURALNY – 119 MIEJSCE W POLSCE

TYPY SZKÓŁ:

•TECHNIKUM – 5 letnie /po szkole podstawowej/
•BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  

– 3 letnia /po szkole podstawowej/

•BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA 
–2 letnia /po Branżowej Szkole I Stopnia/

•LICEUM DLA DOROSŁYCH



TECHNIK INFORMATYK (symbol zawodu: 351203)
Przedmiot rozszerzony: matematyka.

Języki obce: angielski, niemiecki.

Minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 90 pkt.

Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, informatyka.
Baza dydaktyczna: 
7 nowoczesnych  pracowni komputerowych,  w tym: pracownia grafiki komputerowej, pracownia systemów operacyjnych
i sieci komputerowych. 

Współpraca w zakresie praktyk:

Kwalifikacje w zawodzie:
INF.02.Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych 
i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Technik Informatyk - może uzyskać dyplom technika programisty po potwierdzeniu kwalifikacji 
INF.04.Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
--grafika komputerowa,

--zaawansowane zarzadzanie bazami danych,

--kwalifikacyjny kurs prawo jady kat B,

--tworzenie aplikacji mobilnych na platformę android,

--grafika komputerowa 3 D w programie 3 ds. Max.

I. BRANŻA 
TELEINFORMATYCZNA (INF)
1. Technik Informatyk



TECHNIK PROGRAMISTA (symbol zawodu: 351406)
Przedmiot rozszerzony: matematyka.

Języki obce: angielski, niemiecki.

Minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 100 pkt.

Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, informatyka.

Współpraca w zakresie praktyk:

Baza dydaktyczna: 7 nowoczesnych  pracowni komputerowych,  w tym:
pracownia grafiki komputerowej, pracownia systemów operacyjnych i sieci 

komputerowych.
Języki programowania: C++, C#, JavaScript, PHP, Python

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
--grafika komputerowa,

--zaawansowane zarzadzanie bazami danych,

--kwalifikacyjny kurs prawo jady kat B,

--tworzenie aplikacji mobilnych na platformę android,

--grafika komputerowa 3 D w programie 3 ds. Max.

Kwalifikacje w zawodzie:
INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami 
internetowymi oraz bazami danych. 
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

I. BRANŻA 
TELEINFORMATYCZNA (INF)
2. Technik Programista



Współpraca w zakresie praktyk:

Baza dydaktyczna : pracownia układów i urządzeń elektronicznych,  pracownia maszyn i napędów elektrycznych.

TECHNIK ELEKTRYK (symbol zawodu: 311303)

Przedmiot rozszerzony: matematyka.

Języki obce: angielski, niemiecki.

Minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 75 pkt.
Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, fizyka.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
--kwalifikacyjny kurs prawo jady kat B,

--komputerowego wspomagania projektowania,

--elektrotechniki pojazdowej,

--obsługa i programowanie falowników napędów elektrycznych,

--programowanie sterowników przemysłowych PLC,

--kwalifikacyjny kurs na uprawnienia eksploatacyjne SEP

do 1kV KAT. E.

Kwalifikacje w zawodzie:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Dodatkowo po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.04 Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w 
systemach energetycznych uczeń może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik energetyk.

II. BRANŻA 
ELEKTROENERGETYCZNA 
(ELE)
1. Technik Elektryk



TECHNIK MECHATRONIK (symbol zawodu: 311410)

Przedmiot rozszerzony: matematyka.
Języki obce: angielski, niemiecki.

Minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 90 pkt.

Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, fizyka.

Współpraca w zakresie praktyk:

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
--kwalifikacyjny kurs prawo jady kat B,

--komputerowego wspomagania projektowania,

--elektrotechniki pojazdowej,

--obsługa i programowanie falowników napędów elektrycznych,

--programowanie robota przemysłowego KAWASAKI FS 003N,

--programowanie sterowników przemysłowych PLC,

--programowanie robota mobilnego,

--kwalifikacyjny kurs na uprawnienia eksploatacyjne SEP do 1kV KAT. E. 

Baza dydaktyczna : pracownia symulacyjna CNC, pracownia urządzeń mechatronicznych oraz robotyki i układów 
manipulacyjnych, hydrauliki.

Kwalifikacje w zawodzie:
ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.
ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

III. BRANŻA 
ELEKTRONICZNO
-MECHATRONICZNA (ELM)
2. Technik Mechatronik



TECHNIK  BUDOWNICTWA (symbol zawodu: 311204)

Przedmiot rozszerzony: matematyka.

Języki obce: angielski, niemiecki.

Minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 75 pkt.

Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, fizyka.

Baza dydaktyczna:

- pracownie budowlane,

- pracownia komputerowa (AutoCAD, Rodos, RM-WIN ).

Współpraca w zakresie praktyk:   

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

--kwalifikacyjny kurs prawo jady kat B,

--kwalifikacyjny kurs operatora wózka widłowego,

--komputerowego wspomagania projektowania.

Kwalifikacje w zawodzie:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich lub BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych

IV. BRANŻA 
BUDOWLANA (BUD):
1. Technik Budownictwa



TECHNIK GEODETA (symbol zawodu: 311104)
Przedmiot rozszerzony: matematyka.

Języki obce: angielski, niemiecki.

Minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 75  pkt.

Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, geografia.

Współpraca w zakresie praktyk:

Baza dydaktyczna: pracownia geodezyjna, laboratorium instrumentów geodezyjnych. 

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

- kurs: pomiary metodą GPS,

- kurs: komputerowe wspomaganie projektowania.

Kwalifikacje w zawodzie:

BUD.18 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie 

wyników tych pomiarów.

BUD.19 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

IV. BRANŻA 
BUDOWLANA (BUD):
2. Technik Geodeta



Przedmioty rozszerzone: j. angielski.

Języki obce: angielski, niemiecki.

Minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 75 pkt.

Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, geografia.

Baza dydaktyczna : pracownia hotelarska

TECHNIK HOTELARSTWA (symbol zawodu: 422402)

Współpraca w zakresie praktyk:

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
--kurs barmański I stopnia,
--barmański II stopnia,
--kelnerski - serwis specjalny i synchroniczny,
--barista poszerzony o podstawy latte art.,
--kwalifikacyjny kurs prawo jady kat B.

Kwalifikacje w zawodzie:

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
HGT.06 Realizacja usług w recepcji. 

V. BRANŻA 
HOTELARSKO -GASTRONOMICZNO

-TURYSTYCZNA:
1. Technik Hotelarstwa



TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (symbol zawodu: 343404)

Baza dydaktyczna: pracownia obsługi gości, pracownia technologiczna, sala dydaktyczna.

Przedmiot rozszerzony: j. angielski.

Języki obce: angielski, niemiecki.

Minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 75 pkt.
Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, biologia.

Współpraca w zakresie praktyk:

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
--kurs barmański I i II stopnia,
--zdobnictwa cukierniczego,
--carving - poziom podstawowy,
--barista poszerzony o podstawy latte art.,
--kuchnie świata,
--kelnerski - serwis specjalny i synchroniczny,
--kwalifikacyjny kurs prawo jady kat B. 

Kwalifikacje w zawodzie:

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań.

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

V. BRANŻA 
HOTELARSKO -GASTRONOMICZNO -TURYSTYCZNA:
2. Technik żywienia i usług gastronomicznych.



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
3 letnia, dla młodzieży, na podbudowie programowej szkoły podstawowej

Kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne odbywa się w szkole

ZAWODY:

1. Mechanik pojazdów   

samochodowych

2. Kierowca mechanik

3. Ślusarz 

4. Elektryk

5. Monter zabudowy                                     

i robót wykończeniowych

6. Kucharz



1. MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (symbol zawodu: 723103)

Współpraca w zakresie praktyk:

Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, fizyka.
Język obcy: angielski. Minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 30 pkt.

Baza dydaktyczna: pracownia samochodowa, stacja diagnostyczna.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

--kwalifikacyjny kurs prawo jady kat. B,

--kwalifikacyjny kurs spawania metodą MAG oraz TIG,

--elektrotechniki pojazdowej,

--komputerowa diagnostyka samochodowa,

--eksploatacji, konserwacji układów klimatyzacji,

--mechaniki motocyklowej.

Kwalifikacja w zawodzie: 

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 



2. KIEROWCA – MECHANIK (symbol zawodu: 832201)

Język obcy: angielski. Minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 30 pkt.

Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, fizyka.

Baza dydaktyczna: 
pracownie samochodowe, samochody osobowe.

Współpraca w zakresie praktyk:

Kwalifikacja w zawodzie:

TDR.04 Eksploatacja środków transportu drogowego



3. ŚLUSARZ (symbol zawodu: 722204)

Baza dydaktyczna: pracownia mechaniczna, pracownia spawalnicza.

Język obcy: angielski. Minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 30 pkt.

Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, fizyka.

Współpraca w zakresie praktyk

Staż zawodowy u pracodawcy w firmie:

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

--kwalifikacyjny kurs prawo jady kat. B,

--kwalifikacyjny kurs spawania metodą MAG,

--kwalifikacyjny kurs spawania metodą TIG..

Kwalifikacja w zawodzie:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Możliwość zdobycia tytułu technika spawalnictwa po ukończeniu Branżowej Szkoły II Stopnia 

MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

Dwa zawody: 
ślusarz!   spawacz!



4. Elektryk (symbol zawodu:  741103)

Baza dydaktyczna : pracownia układów i urządzeń elektronicznych, pracownia maszyn i napędów elektrycznych

Język obcy: angielski. Minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 30 pkt.

Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, fizyka.

Współpraca w zakresie praktyk:

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

--kwalifikacyjny kurs prawo jady kat. B,

--programowanie sterowników przemysłowych PLC,

--kwalifikacyjny kurs na uprawnienia eksploatacyjne SEP DO 1kV KAT. E.

Kwalifikacja w zawodzie:

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja 

instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych                                                                                  

Możliwość zdobycia tytułu technika elektryka po ukończeniu Branżowej Szkoły II Stopnia

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu

wykształcenia średniego lub średniego branżowego.



5. MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (symbol zawodu: 712905)  

Baza dydaktyczna: pracownie budowlane.

Język obcy: angielski. Minimalna liczba punktów przy rekrutacji: 30 pkt.

Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, fizyka.

Współpraca  w zakresie praktyk:

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

--kwalifikacyjny kurs prawo jady kat. B,

--komputerowego wspomagania projektowania.

Kwalifikacja w zawodzie:

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych 

i wykończeniowych

Możliwość uzyskania tytułu technika robót wykończeniowych w budownictwie 

po ukończeniu Branżowej Szkoły II Stopnia 

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych 

w budownictwie



6. KUCHARZ (symbol zawodu: 512001)

Baza dydaktyczna: pracownia gastronomiczna.

Język obcy: angielski. 

Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, fizyka.

Współpraca w zakresie praktyk:

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

--barmański I stopnia,

--barmański II stopnia,

--zdobnictwa cukierniczego,

--carving - poziom podstawowy,

--barista poszerzony o podstawy LATTE ART.,

--kuchnie świata,

--kwalifikacyjny kurs prawo jady kat. B.

Kwalifikacja w zawodzie:

HTG.02 Przygotowanie i wydawanie dań 



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – WIELOZAWODOWA

Język obcy: angielski.

Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język obcy, fizyka.

Praktyka u pracodawców !!! Uczniowie mogą się kształcić w dowolnym zawodzie. Po spisaniu umowy o pracę uczeń ma 

status młodocianego pracownika i otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z Kodeksem Pracy. 

Pracodawca oddelegowuje pracownika do szkoły na zajęcia teoretyczne ogólnokształcące oraz zawodowe realizowane są

w systemie kursowym / 2 x po 2 tygodnie w każdej klasie/.

Najczęściej wybierane zawody przez młodocianych pracowników. 



BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia

Kształcenie w systemie stacjonarnym 3-4 dni w tygodniu. 

Wspólne kształcenie ogólne, zawodowe wg. kwalifikacyjnych kursów zawodowych /KKZ/.

1.TECHNIK SPAWALNICTWA
Na podbudowie: MEC.08. Wykonanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

2.TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 
Na podbudowie: BUD. 11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

3.TECHNIK HANDLOWIEC 
Na podbudowie HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

4.TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 
Na podbudowie FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia

przedmioty rozszerzone: matematyka    język obcy: angielski 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych

obowiązków. Szkoła daje szanse na otrzymanie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.

Szkoła kształci słuchaczy w systemie zaocznym, w weekendy co dwa tygodnie.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla tych, którzy ukończyli Branżową Szkołę I Stopnia lub Zasadniczą Szkołę Zawodową.

Absolwenci są przyjmowani na 3 semestr II roku.



Dlaczego warto wybrać „Zielonkę” ?



Technik

budownictwa

Technik 

geodeta  

Technik robót wykończeniowych 
w budownictwie 

BUD.2 5. Organizacja, kontrola i 
sporządzanie kosztorysów robót 
wykończeniowych w budownictwie

Monter zabudowy i robót  
wykończeniowych w budownictwie

BUD.11.Wykonywanie robót montażowych, 
okładzinowych i wykończeniowy

Technik 

elektryk 
Technik 

mechatronik

Ślusarz 
MEC.08 Wykonywanie i naprawa 

elementów maszyn, urządzeń i 
narzędzi:

Technik 

hotelarstwa 

Technik handlowiec 
HAN.02.Prowadzenie działań 

handlowych

Technik usług fryzjerskich;
FRK.03. Projektowanie i 
wykonywanie fryzur

Elektryk 

Technik 

żywienia .. 

Kucharz

Sprzedawca
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Fryzjer; (FRK.01.
Wykonywanie usług fryzjerskich)

Technik mechanik
MEC.09 Organizacja i 
nadzorowanie. procesów 
produkcji maszyn i urządzeń
……………………………..

Technik spawalnictwa
MEC. 10 Organizacja i 
wykonywanie prac 
spawalniczych

Technik 

informatyk

Szkoła nowych technologii, oferująca zawody poszukiwane na rynku pracy 
Szeroka oferta edukacyjna umożliwiająca zmianę typu szkoły i zawodu

Mechanik pojazdów 
samochodowych

…………………………………………………………

Kierowca mechanik

Technik 

programista 



Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień na kursach organizowanych przez szkołę 
/dolewanie paliwa/

operator dronów 
obsługa GPS

grafika 3 D i wydruk 3D
serwis urządzeń techniki 

komputerowej 
projektowanie aplikacji mobilnych

Programowanie:
• sterowników PLC – 120

• robotów
• w języku JAVA

baristy 
kelnera 

barmana
animatora czasu wolnego

obsługi kas fiskalnych z fakturowaniem 

SEP

prawa jazdy 
operator wózków 

widłowych

montaż i demontaż rusztowań
dekoracji 

robót 
wykończeniowych

Spawania
MAG
TIG

UE

Różnicy
godzin



Szkoła współpracuje z kilkudziesięcioma zakładami pracy 

przy organizacji praktyk i staży zawodowych



Szkoła gwarantuje wysoki poziom kształcenia i dobre przygotowanie 
do egzaminów zawodowych i maturalnych

TECHNIKUM - 85 MIEJSCE W POLSCE !!!



Szkoła dysponuje
nowoczesnymi 
pracowniami 
zawodowymi

7 4

3 6 1

3 3



Szkoła dba o kształcenie ogólne i dobre przygotowanie do matury 

Pracownia geograficzna: Pracownia biologiczna:

Pracownia historyczna: Pracownia polonistyczna:



REALIZOWANE SĄ PROJEKTY ZAGRANICZNE  ROZWÓJ  DOŚWIADCZENIE KARIERA






