
TECHNIK INFORMATYK

ZADZWOŃ! 14 65 41 008

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
im. prof. Czesława Majorka 

w Ryglicach

www.zspryglice.ple-mail: szkola@zspryglice.pl

Zaprogramowany na sukces



ZSP w Ryglicach proponuje kierunek:

ź kurs prawa jazdy kat. B, kurs AutoCAD, operator koparko-ładowarki, 
operator wózków widłowych, kurs spawania metodą MAG, kurs 
zgrzewacza tworzyw sztucznych,  miesięczne staże płatne, dla 
ucznia 2000 zł.

ź międzynarodowe kursy w Szkolnej Akademii Sieci CISCO, Stypendia.

Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu 
PC oraz komputery i urządzenia mobilne, posługując się gotowym 
oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym. Do jego zadań należy 
montowanie oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci 
komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Zajmuje się również 
programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, 
tworzeniem i administracją stronami WWW i systemami zarządzania 
treścią. 

INFORMACJE O ZAWODZIE

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA 
MŁODZIEŻY

TECHNIK INFORMATYK 
JAKIE ZDOBYWASZ 
                             KWALIFIKACJE?

UDZIAŁ W BEZPŁATNYCH 
           KURSACH I SZKOLENIACH

Projekt „Mistrzowie w zawodzie II”:

NOWOCZESNE 
   SPECJALISTYCZNE PRACOWNIE

ź INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, 
urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

ź INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami 
internetowymi oraz bazami danych

SUKCESY 
 W OLIMPIADACH OGÓLNOPOLSKICH

Uczniowie technikum informatycznego odnoszą 
l iczne sukcesy w konkursach związanych 
z informatyką. Spośród tych wykorzystujących 
umiejętności zawodowe najbardziej prestiżowy 
jest udział w nale Ogólnopolskiego Konkursu 
IT i Cyberbezpieczeństwo w Warszawie (3 miejsce 

w Polsce).  Wśród l icznych sukcesów uczniów technikum 
informatycznego są sukcesy w polskiej edycji Międzynardowego 
Konkursu PIX Programming Challenge, Olimpiady Cyfrowej, Motorola 
Science Cup, udział w projekcie Centrum Mistrzostawa 
Informatycznego. 



TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH ZGOTUJ SOBIE SUKCES

ZADZWOŃ! 14 65 41 008

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
im. prof. Czesława Majorka 

w Ryglicach

100% zdawalność

egzaminów z kwalifikacji

w zawodzie

www.zspryglice.ple-mail: szkola@zspryglice.pl



ZSP w Ryglicach proponuje kierunek:

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

ź HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
ź HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest nowym i bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy w Polsce, a także 
w krajach Unii Europejskiej.
W związku z dużą ilością absolwentów tego kierunku, pracujących w Europie i poza Europą, należy podczas kształcenia 
ucznia w technikum przygotować go do pracy w nowoczesnych warunkach, zaznajomić z nowymi technologiami 
i trendami żywieniowymi.

POSIADAMY NOWOCZESNE SPECJALISTYCZNE PRACOWNIE

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY

ź kurs prawa jazdy kat. B, kurs barmański, kurs kelnerski, kurs cukierniczy, kurs carvingu, kurs AutoCAD, operator koparko-
ładowarki, operator wózków widłowych, kurs spawania metodą MAG, kurs zgrzewacza tworzyw sztucznych,  
miesięczne staże płatne, dla ucznia 2000 zł.

ź Stypendia 

JAKIE ZDOBYWASZ KWALIFIKACJE?

INFORMACJE O ZAWODZIE

UDZIAŁ W BEZPŁATNYCH KURSACH I SZKOLENIACH

ź Współpracujemy ze szkołami z: Włoch, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier, Niemiec, Grecji i Hiszpanii realizując 
wspólnie projekty z programu ERASMUS+

Projekt „Mistrzowie w zawodzie II”:



TECHNIK LOGISTYK
„POZWÓL, ABY PRACA SZUKAŁA CIEBIE”

ZADZWOŃ! 14 65 41 008

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
im. prof. Czesława Majorka 

w Ryglicach

www.zspryglice.ple-mail: szkola@zspryglice.pl



ZSP w Ryglicach proponuje kierunek:

SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu

ź kurs prawa jazdy kat. B, kurs AutoCAD, operator koparko-
ładowarki, operator wózków widłowych, kurs spawania 
metodą MAG, kurs zgrzewacza tworzyw sztucznych,  
miesięczne staże płatne, dla ucznia 2000 zł.

ź wymiany zagraniczne - Grecja, Turcja, Hiszpania, Portugalia, 
Rumunia, Włochy, Niemcy, Węgry.

ź międzynarodowe kursy w Szkolnej Akademii Sieci CISCO, 
Stypendia.

Technik logistyk to zawód przyszłości. Dynamiczny rozwój 
gospodarki ,  współpraca międzynarodowa stwarzają 
zapotrzebowanie na specjalistów z branży logistycznej 
i spedycyjnej. Osoba, która pracuje na stanowisku logistyka, 
odpowiada między innymi za sprawnie funkcjonowanie logistyki 
w rmie, koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenia. 

INFORMACJE O ZAWODZIE

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA 
                       MŁODZIEŻY

TECHNIK LOGISTYK 

JAKIE ZDOBYWASZ 
                             KWALIFIKACJE?

UDZIAŁ W BEZPŁATNYCH 
           KURSACH I SZKOLENIACH

Projekt „Mistrzowie w zawodzie II”:

NOWOCZESNE 
   SPECJALISTYCZNE PRACOWNIE



TECHNIK EKONOMISTA
„Ekonomia kluczem do sukcesu”

ZADZWOŃ! 14 65 41 008

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
im. prof. Czesława Majorka 

w Ryglicach

www.zspryglice.ple-mail: szkola@zspryglice.pl



ZSP w Ryglicach proponuje kierunek:

ź kurs prawa jazdy kat. B, kurs AutoCAD, operator koparko-
ładowarki, operator wózków widłowych, kurs spawania 
metodą MAG, kurs zgrzewacza tworzyw sztucznych,  
miesięczne staże płatne, dla ucznia 2000 zł.

ź wymiany zagraniczne - Grecja, Turcja, Hiszpania, Portugalia, 
Rumunia, Włochy, Niemcy, Węgry.

ź międzynarodowe kursy w Szkolnej Akademii Sieci CISCO,
ź Stypendia.

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny 
na rynku pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają 
absolwentowi zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych 
jednostkach organizacyjnych oraz samozatrudnienie poprzez 
podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na własny 
rachunek.

INFORMACJE O ZAWODZIE

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA 
                       MŁODZIEŻY

TECHNIK EKONOMISTA 
JAKIE ZDOBYWASZ 
                             KWALIFIKACJE?

UDZIAŁ W BEZPŁATNYCH 
           KURSACH I SZKOLENIACH

Projekt „Mistrzowie w zawodzie II”:

NOWOCZESNE 
   SPECJALISTYCZNE PRACOWNIE

ź EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
ź EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej   

jednostek organizacyjnych



TECHNIK HANDLOWIEC
„Skuteczny handlowiec zna odpowiedź na każde pytanie”

ZADZWOŃ! 14 65 41 008

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
im. prof. Czesława Majorka 

w Ryglicach

www.zspryglice.ple-mail: szkola@zspryglice.pl



ZSP w Ryglicach proponuje kierunek:

ź kurs prawa jazdy kat. B, kurs AutoCAD, operator koparko-
ładowarki, operator wózków widłowych, kurs spawania 
metodą MAG, kurs zgrzewacza tworzyw sztucznych,  
miesięczne staże płatne, dla ucznia 2000 zł.

ź wymiany zagraniczne - Grecja, Turcja, Hiszpania, Portugalia, 
Rumunia, Włochy, Niemcy, Węgry.

ź międzynarodowe kursy w Szkolnej Akademii Sieci CISCO,
ź Stypendia.

Technik handlowiec to osoba, która potra wykonywać zadania 
zawodowe z zakresu prowadzenia sprzedaży i prowadzenia 
działalności handlowej. Technik handlowiec (handlowiec) 
potra przyjmować dostawy oraz przygotowywać towary do 
sprzedaży. Praca handlowca polega na profesjonalnej 
obsłudze klienta zgodnie ze standardami danej rmy.

INFORMACJE O ZAWODZIE

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA 
                       MŁODZIEŻY

TECHNIK HANDLOWIEC 
JAKIE ZDOBYWASZ 
                             KWALIFIKACJE?

UDZIAŁ W BEZPŁATNYCH 
           KURSACH I SZKOLENIACH

Projekt „Mistrzowie w zawodzie II”:

NOWOCZESNE 
   SPECJALISTYCZNE PRACOWNIE

ź HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
ź HAN.02. Prowadzenie działań handlowych



BRANŻOWA 
SZKOŁA I STOPNIA

ZADZWOŃ! 14 65 41 008

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
im. prof. Czesława Majorka 

w Ryglicach

www.zspryglice.ple-mail: szkola@zspryglice.pl

Zostań mistrzem 
w swoim zawodzie



ZSP w Ryglicach proponuje kierunek:

MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

Wykonuje, konserwuje, remontuje i naprawia izolacje obiektów 
i urządzeń przemysłowych, takich jak: rurociągi, zbiorniki, wymienniki 
ciepła, komory i urządzenia chłodnicze, wentylatory i elektroltry oraz 
izolacje instalacji sanitarnych w budynkach. Zajęcia praktyczne 
w zawodzie monter izolacji przemysłowych prowadzi rma KAEFER 
w Tarnowie. 

Zwany teraz coraz częściej stylistą fryzur jest osobą, która zawodowo 
zajmuje się układaniem fryzur zgodnie z życzeniem klienta. Praca 
w charakterze fryzjera daje duże szanse na znalezienie bezpiecznej 
i pewnej pracy, ponieważ zapotrzebowanie na usługi fryzjerskie nigdy 
nie zniknie.

FRYZJER

Jest osobą, która zawodowo zajmuje się przygotowywaniem potraw, 
dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań 
klientów. W zakres jego prac wchodzi planowanie, opracowywanie 
receptur i przygotowywanie potraw, deserów, ciast.

 
KUCHARZ

Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów 
osobowych zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny 
zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza 
działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Posiada kwalikacje do wykonywania licznych prac budowlanych: 
malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
                                              W BUDOWNICTWIE

Zajmuje się ręczną bądź ręczno-maszynową obróbką metalu. Buduje 
proste konstrukcje, naprawia mechanizmy współtworzące różnego 
rodzaju urządzenia, a czasem wykonuje również nowe części 
zamienne. 

 
ŚLUSARZ

Operator obrabiarek skrawających, elektromechanik 
pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik 
samochodowy, elektryk, sprzedawca, cukiernik, piekarz, 
krawiec, murarz-tynkarz, dekarz, monter izolacji budowlanych, 
stolarz, monter sieci i instalacji sanitarnych oraz dowolnie 
wybrany przez ucznia zawód.

 
KLASA WIELOZAWODOWA

ZALETY KSZTAŁCENIA W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA

ź nauka trwa 3 lata
ź uczniowie odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców na podstawie „umowy 

o pracę w celu przygotowania zawodowego”
ź zajęcia praktyczne są wynagradzane nansowo, a okres nauki wlicza się do lat pracy
ź nauka w Branżowej Szkole I Stopnia gwarantuje szybkie wejście na rynek pracy 

i zdobycie doświadczenia zawodowego
ź po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia możesz kontynuować naukę w Liceum dla 

dorosłych
ź szkoła zapewnia zajęcia praktyczne u pracodawców!

ź kurs prawa jazdy kat. B, kurs AutoCAD, 
operator koparko-ładowarki, operator 
wózków widłowych, kurs spawania 
metodą MAG, kurs zgrzewacza tworzyw 
sztucznych,  miesięczne staże płatne, 
dla ucznia 2000 zł.

ź międzynarodowe kursy w Szkolnej 
Akademii Sieci CISCO, Stypendia.

UDZIAŁ W BEZPŁATNYCH 
           KURSACH I SZKOLENIACH

Projekt „Mistrzowie w zawodzie II”:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 



LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZADZWOŃ! 14 65 41 008

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
im. prof. Czesława Majorka 

w Ryglicach

www.zspryglice.ple-mail: szkola@zspryglice.pl

Postaw na najlepszych



ZSP w Ryglicach proponuje kierunek:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE 

Klasa z przedmiotami rozszerzonymi: 
geograa, wos, 
język obcy (język angielski lub język niemiecki)  

Klasa z przedmiotami rozszerzonymi:
język obcy (język angielski lub język niemiecki),  
język polski, historia

Klasa z przedmiotami rozszerzonymi: 
biologia, chemia, 
język obcy (język angielski lub język niemiecki) 

Klasa przygotowująca uczniów do studiów na kierunkach 
lologicznych: lologia angielska lub niemiecka, dziennikarskich, 
prawniczych, pedagogicznych, historyczno – lozocznych, 
komunikacji społecznej, multimedialnych, kulturoznawczych.

Klasa przygotowująca uczniów do studiów na kierunkach 
turystyczno – hotelarskich, przyrodniczych, ochrony środowiska, 
ekonomicznych i wielu innych.

Klasa przygotowująca uczniów do studiów na kierunkach 
medycznych:  medycyna,  ra town ic two medyczne, 
stomatologia, analityka, farmacja, pielęgniarstwo; kierunkach  
przyrodniczych: weterynaria, zjoterapia, kosmetologia.

KLASA MENADŻERSKO 
                           - JĘZYKOWA

KLASA PRZYRODNICZO 
                           - JĘZYKOWA

KLASA TURYSTYCZNA

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA 
MŁODZIEŻY


