


Drodzy gimnazjaliści,
doskonale wiem przed jak trudnym wyborem 
dzisiaj stoicie. Jaką szkołę wybrać? Liceum 
ogólnokształcące, technikum, a może szko-
łę branżową (dawna zasadnicza szkoła za-
wodowa). Ja chcę Was zachęcić do wybo-
ru technikum lub szkoły branżowej nie dla-
tego, że jestem dyrektorem szkoły zawodo-
wej ale dlatego, że sam jestem absolwen-
tem jednego z łańcuckich techników i swoje-
go wyboru nie żałuję. Szkoły tego typu dają 
Wam przede wszystkim szansę na zdobycie 
wiedzy praktycznej oraz dobrego zawodu. 
I mimo, że nie każdy z Was będzie pracował 
w wyuczonym zawodzie, to zebranych do-
świadczeń, umiejętności zawodowych, prak-
tyk, kwalifikacji nikt Wam nie zabierze. Wiem 
to po sobie najlepiej. Tego, czego nauczyłem 
się w technikum, to do tej pory wykorzystuję 
w życiu codziennym. 

Bardzo irytuje mnie stwierdzenie niektórych 
osób – „jak się nie będziesz uczył to najwy-
żej pójdziesz do technikum albo zawodówki”. 
Technikum czy szkoła branżowa nie są szko-
łami gorszego wyboru. Wybór takiej szkoły to 
nie wstyd ale głos zdrowego rozsądku. Znam 
wiele osób, które swoją karierę edukacyjną 
zaczynali w tzw. zawodówce, a dzisiaj są po-
szukiwanymi dobrze opłacanymi specjalistami, 

kierownikami czy dyrektorami. Oczywi-
ście są zawody, które wymagają wyższe-
go wykształcenia. Jeżeli wiecie, że chce-
cie być lekarzem, prawnikiem, psycho-
logiem itp., to może faktycznie odpuście 
sobie technikum. Jednak w sytuacji, kie-
dy nie wiecie co zrobić dalej, może warto 
mieć w ręku jakiś fach.

Klasy technika ekonomisty i technik han-
dlowca objęte są patronatem Wydzia-
łu Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, a klasy technika organizacji reklamy 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie.

Wybór naszej szkoły to nie tylko szansa 
na dobry zawód, ciekawe praktyki i staże, 
ale również możliwość rozwijania swoich 
zainteresowań. Proponujemy Ci: liczne 
i ciekawe działania Samorządu Uczniow-
skiego, SK Caritas, SK Honorowych Daw-
ców Krwi „Kropelka”, SK PCK, Szkolne 
Koło Przedsiębiorczości, szkolny kaba-
ret - Tere Fere oraz różne kółka przedmio-
towe. 

Wspólnie będziemy realizować projekt: 
pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowe-
go w Powiecie Łańcuckim”. Czekają na  
Was specjalistyczne kursy: Operator wóz-
ków widłowych, E-sklep tworzenie skle-
pu internetowego, Pielęgnacja twarzy de-
koltu i szyi oraz płatne wakacyjne staże. 
A jeśli nasz wniosek z Programu Era-
smus+ uzyska akceptację to 40 uczniów 
odbędzie praktyki zawodowe w Portugalii.

Zachęcam Was do odwiedzenia naszej 
strony www.zsn3lancut.pl oraz profilu na 
Facebook’u www.facebook.pl/zsn3lancut.
            
                 Życzę Wam powodzenia
                 w dokonywanych wyborach

                   mgr inż. Jacek Król
                   Dyrektor ZS nr 3



TECHNIK 
EKONOMISTA

Ania, 21 lat
...do pójścia do technikum zachęcała 
mnie mama, bo przecież po liceum nic 
nie ma, a nie wiadomo czy się dosta-
nę na studia. Tylko kurczę, ja wzorowa 
uczennica, ze średnią ponad 5,0 mam 
iść do technikum? Z czasem uznałam, 
że to może nie jest wcale taka zła decy-
zja. Początkowo chciałam iść do tech-
nikum odzieżowego. Jednak wybrałam 
razem z koleżanką (które również była 
wzorową uczennicą) technikum eko-
nomiczne. Razem z nią miałyśmy po-
zytywne opinie osób, które to techni-
kum skończyły i coś w życiu osiągnęły.

Ekonomiści są osobami cenionymi na 
rynku pracy, ponieważ posiadają umie-
jętności samodzielnego rozwiązywania 
problemów występujących we współ-
czesnych przedsiębiorstwach. Oczeki-
wania pracodawców nakierowane są 
na praktyczne umiejętności podczas 
wykonywania czynności zawodowych 
zgodnych z opisem stanowisk pracy 
zawartych w Standardach kwalifikacji 
zawodowych, związanych między inny-
mi z polityką zatrudnienia, naliczaniem 
wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpie-
czeń i podatków, księgowością, obro-
tem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprze-
dażą, gospodarką magazynową, rozli-
czaniem produkcji, wykonywaniem prac 
biurowych.

Zawód technika ekonomisty stwa-
rza duże szanse zatrudnienia na róż-
norodnych stanowiskach pracy. Naby-
te umiejętności zawodowe umożli-
wiają absolwentowi utworzenie i pro-
wadzenie własnej działalności oraz 
zatrudnienie na wielu stanowiskach 
w różnych jednostkach organizacyj-
nych.
Istnieje konieczność posługiwa-
ni się nowoczesną technologią oraz 
korzystania z użytkowych progra-
mów finansowo - księgowych, kadro-
wo - płacowych, zarządznia magazy-
nem. Analiza ofert pracy wykazała, że 
wzrasta zapotrzebowanie na specja-
listów w zakresie księgowości, finan-
sów, obsługi sprzedaży i marketingu.



TECHNIK 
HANDLOWIEC
Justyna,23 lata
Justyna długo nie wiedziała, co chciałby 
robić w życiu. W szkole podstawowej ma-
rzyła, jak większość  dziewcząt, żeby być 
modelką lub piosenkarką. W gimnazjum 
zastanawiała się nad technikum gastro-
nomicznym. Obawiała się, że nie poradzi 
sobie w liceum ogólnokształcącym. Na-
tomiast jej rodzice od wielu lat prowadzili 
mały osiedlowy sklep spożywczy i niedłu-
go potem otworzyli drugi na nowym, po-
bliskim osiedlu. Justyna, od kiedy pamię-
tała, spędzała sporo czasu w sklepie ro-
dziców. Chętnie im pomagała i sama bar-
dzo chciała się nauczyć obsługiwać kasę 
fiskalną. Lubiła też rozmawiać z ludźmi 
przychodzącymi do sklepu. Aby poznać 
tajniki prowadzenia handlu pod każdym 
kątem, ostatecznie zdecydowała się na 
naukę w 4-letnim technikum handlowym. 
Ukończyła tę szkołę i pomagała rodzicom 
prowadzić rodzinny interes. W niedługim 
czasie otworzyła również własny interes 
– sklep ze zdrową żywnością i rozpoczęła 
aktywne działania w celu stworzenia sie-
ci takich sklepów. Praca na własny rachu-
nek stała dla niej bardzo satysfakcjonują-
cą przygodą. 

Usługi, handel to dziedzina, która roz-
wija się w naszym kraju. Współcze-
sny rynek pracy potrzebuje dobrze wy-
kształconych handlowców. Przedsię-
biorstwa handlowe zgłaszają zapotrze-
bowanie na pracowników, których umie-
jętności przyczynią się do rozwoju firmy. 
Analiza internetowych ofert pracy, pro-
wadzona w oparciu o portal pracuj.pl 
wykazała, że obszarem, w którym sto-
sunkowo najłatwiej znaleźć pracę, jest 
obszar szeroko rozumianej sprzedaży. 
Najwięcej ofert pracy w branży „sprze-
daż” skierowanych było do: sprzedaw-
ców, handlowców, przedstawicieli han-
dlowych, doradców czy też konsultan-
tów.

Źródło: Internet



TECHNIK 
ORGANIZACJI

REKLAMY
Szymon, 22 lata
Szymona w dzieciństwie nazywano cy-
frowym dzieckiem, ponieważ jako kil-
kulatek dawał sobie radę z kompute-
rem. W szkole podstawowej i gimna-
zjum redagował gazetki szkolne, korzy-
stał wtedy z prostych programów gra-
ficznych. Szymon miał wyczucie este-
tyki, więc gazetki te przykuwały uwagę 
– były ładnie zaprojektowane i wykona-
ne. Szymon lubił również wszelkie zaję-
cia plastyczne i, oczywiście, związane 
z informatyką. W czasie wolnym zajmo-
wał się fotografią i jej cyfrową obróbką. 
W ostatniej klasie gimnazjum zdecy-
dował się pójść do technikum organi-
zacji reklamy, choć wiązało się to z ko-
niecznością zamieszkania w internacie. 
W czasie nauki współpracował już 
z agencją graficzną, gdzie zajmował się 
projektowaniem ulotek okolicznościo-
wych i plakatów. Został w mieście, a po 
szkole pracował w tej samej firmie jesz-
cze pół roku, by potem przenieść się do 
firmy zajmującej się produkcją stron in-
ternetowych. Obecnie pracuje już dru-
gi rok w tej firmie i wiele nowego się na-
uczył. Jego następnym celem jest kie-
rowanie działem projektowania graficz-
nego.

Technik organizacji reklamy przepro-
wadza analizy marketingowe, zbiera in-
formacje na temat zleceniodawców i ich 
oczekiwań, przygotowuje informacje nie-
zbędne do realizacji zadań reklamowych, 
opracowuje wnioski z programów ba-
dań rynkowych, pozyskuje klientów do 
współpracy z firmą, uczestniczy w rozmo-
wach handlowych, prezentuje usługi re-
klamowe, uczestniczy w tworzeniu i reali-
zacji kampanii reklamowych. Absolwent 
ma możliwość podjęcia pracy w: agen-
cjach reklamowych, agencjach public re-
lations, działach marketingu i reklamy 
przedsiębiorstw produkcyjnych i handlo-
wych, biurach ogłoszeń i działach promo-
cji środków masowego przekazu, agen-
cjach scenariuszowych, studiach graficz-
nych, studiach produkcyjnych, agencjach 
ds. kontaktów z prasą i kształtowania opi-
nii publicznej.



TECHNIK 
USŁUG 
FRYZJERSKICH

Technik usług fryzjerskich świadczy 
usługi fryzjerskie oraz posiada umie-
jętność zarządzania zespołem i salo-
nem fryzjerskim; do usług fryzjerskich 
należy wykonywanie zabiegów fryzjer-
skich, takich jak zabiegi pielęgnacyjne 
włosów, strzyżenie włosów, formowanie 
fryzur i ondulowanie oraz zmiana kolo-
ru włosów. Do usługi fryzjerskiej nale-
ży również polecanie i sprzedaż prepa-
ratów fryzjerskich, sprawdzanie ich pod 
względem estetycznym oraz ich wyeks-
ponowanie. Technik usług fryzjerskich 
informuje nabywcę o walorach pole-
canych preparatów, pomaga klientowi 
przy wyborze produktu.

Monika,26 lat
Monika gdy był mała, bardzo lubiła prace 
manualne. Miała swój domowy teatrzyk, 
do którego robiła kukiełki i pacynki oraz 
bardzo dużą uwagę przykładała do ich 
uczesań i nakryć głowy. W szkole lubiła 
występy przed publicznością, bo zawsze 
była okazja, żeby się oryginalnie ubrać 
i uczesać. Jej ulubionymi przedmiotami 
były wszelkie zajęcia artystyczne, dość 
dobrze rysowała i malowała, a do tego in-
teresowała się sztuką. Po gimnazjum po-
stanowiła zapisać się do technikum fry-
zjerskiego. Czuła, że to jest jej powołanie 
i wyobrażała sobie, że będzie już za kil-
ka lat prowadzić salon fryzjerski. Odno-
siła już pierwsze sukcesy, biorąc udział 
w szkolnych i międzyszkolnych konkur-
sach fryzjerskich. Nic więc dziwnego, że 
szkołę ukończyła z wyróżnieniem. Po-
czątkowo pracowała w istniejącym od 
dawna salonie fryzjerskim. Postanowi-
ła jednak wraz z koleżanką ukończyć do-
datkowo kurs wizażu  i później otworzyć 
własny salon. Początki były dość trud-
ne, sporo pomogli im rodzice i po kilku la-
tach ich salon miał już renomę w dzielni-
cy. Dziś ma poczucie, że to był słuszny 
wybór, bardzo ceni swoją pracę, a klient-
ki i klienci są również bardzo zadowoleni. 



SZKOŁA
BRANŻOWA

I STOPNIA
(dawna ZSZ)

UWAGA!!!
Od 1 września 2017 roku dotychczaso-
wa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodo-
wa przekształci się w 3-letnią branżo-
wą szkołę I stopnia. W branżowej szkole 
I stopnia realizowane będzie kształcenie 
w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukoń-
czeniu branżowej szkoły I stopnia i zda-
niu egzaminu z jednej kwalifikacji absol-
went uzyska dyplom potwierdzający kwa-
lifikacje zawodowe, a także otrzyma wy-
kształcenie zasadnicze branżowe. 
II stopień branżowej szkoły będzie 
funkcjonował w zawodach, które mają 
kontynuację na poziomie technika. Po 
ukończeniu szkoły II stopniai po zdaniu 
egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, 
absolwent uzyska wykształcenie średnie 
branżowe oraz dyplom technika. Absol-
went branżowej szkoły II stopnia bę-
dzie mógł przystąpić do egzaminu matu-
ralnego, a po uzyskaniu świadectwa doj-
rzałości może kontynuować kształcenie 
na studiach wyższych. 
Absolwenci branżowej szkoły I stop-
nia kształcący się w zawodach, którzy 
nie zdecydują się na naukę w branżowej 
szkole II stopnia, będą mogli podjąć pra-
cę lub wybrać liceum ogólnokształcące 
dla dorosłych począwszy od II klasy oraz 
zdecydować się na kwalifikacyjne kursy 
zawodowe.

Nasza szkoła już od wielu lat kształ-
ci pracowników młodocianych. U nas 
możesz zdobyć jeden z następują-
cych zawodów, który może być konty-
nuowany w szkole branżowej II stopnia: 
krawiec (nowość - we współpracy 
z firmą VIPO w Łańcucie), fryzjer, 
sprzedawca, kucharz, cukiernik, pie-
karz, stolarz, cieśla, fotograf. 
Oraz blacharz samochodowy, lakiernik, 
tapicer - zawody, ktore kończą się na 
poziomie szkoły branżowej I stopnia. 
Już od I klasy posiadasz umowę 
o pracę jako pracownik młodociany 
i jesteś zatrudniony w wybranym za-
kładzie pracy.



NASI ABSOLWENCI

Izabela Zięba
technik usług fryzjerskich
rocznik 2015

Pracuje w Salonie The Sty-
list Agnieszka Bereś w Rze-
szowie. Ciągle się kształci, 
m.in. w Akademii L’Ore-
al i w szkole Alexandre de 
Paris. Strzygła większość 
siatkarzy Asseco Resovii, 
a niektórzy z nich to jej 
stali klienci.

Klaudia Maczuga 
technik ekonomista 
rocznik 2016

Przewodniczaca SU. 
Obecnie studentka Poli-
techniki Rzeszowskiej, 
Wydział Zarządzania, kie-
runek Finanse i Rachunko-
wość.

Katarzyna Salwach
technik organizacji reklamy
rocznik 2016

Pracuje jako grafik kompu-
terowy w Agencji Rekla-
my ARTECH w Rzeszo-
wie. Jest odpowiedzialna za 
tworzenie różnego rodzaju 
materiałów reklamowych 
i publikacji.

Damian Wajda
technik organizacji reklamy
rocznik 2016

Studiuje grafikę kompute-
rową i produkcję multime-
dialną w Wyższej Szkole 
Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie.

Paweł Firlit
technik handlowiec
rocznik 2008

Prowadzi własną firmę zaj-
mującą się pośrednictwem 
przy przewozie rzeczy, 
spedycją, usługami kurier-
skimi - Firma Box-center. 
Dodatkowo prowadzi In-
ternetowy Sklep Meblowy 
FirlitMeble.

Joanna Bułaś
technik usług fryzjerskich
rocznik 2011

Jest właścicielką salonu 
fryzjerskiego - GABINET 
FRYZUR Joanna Bułaś 
w Łańcucie.

Michał Kula
technik ekonomista
rocznik 2012

Ukończył administrację w Wyższej Szko-
le Prawa i Administracji w Rzeszowie. 
Prowadzi Firmę KulaStudio. Fotograf z za-
wodu oraz pasji.


