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Zawody w jakich kształci szkoła

 Technik Ekonomista 

 Technik Informatyk

 Technik Handlowiec

 Technik Logistyk

 Technik Spedytor

 Technik Obsługi Turystycznej

 Technik Organizacji Reklamy



Unowocześnianie bazy dydaktycznej w ramach projektów

 technik informatyk 

 technik organizacji 

reklamy 

 technik ekonomista



Unowocześnianie bazy dydaktycznej dla technika 

handlowca i logistyka



Doskonalenie nauczycieli na poziomie 
zespołów nauczycielskich.

Zespoły zawodowe w szkole 

wg obszarów kształcenia: 

 obszar administracyjno-usługowy 

 obszar logistyczno-spedycyjny

 obszar turystyczno-geograficzny 

 obszar elektryczno-elektroniczny



Dokształcanie nauczycieli przedmiotów zawodowych

Ważne dla szkoły jest aby każdy nauczyciel zawodu był 

egzaminatorem

Łączenie i zdobywanie nowych kwalifikacji nauczycieli: 

Np.  

nauczyciele języka niemieckiego – Studia Podyplomowe  z Turystyki 
lub logistyki

nauczyciel biologii, geografii  - Studia podyplomowe z Turystyki 



Udział w pilotażowych programach doskonalenia

 udział 5 nauczycieli w projekcie New-Tech dla informatyków (2014)

 Nauczycielka w zawodzie Technik Handlowiec odbyła praktyki

zawodowe w zakładach pracy w kraju i za granicą w ramach

realizacji projektu „Handel Reklama w praktyce”.



Uczestnictwo w projekcie Kuratorium Oświaty 

„Zagraniczna Mobilność Kadry Kierowniczej” – Norwegia

Obserwacja organizacji 

kształcenia zawodowego 

w Norwegii



Formy współpracy z pracodawcami

 cykliczne spotkania pracodawców z różnych branż  w oparciu o plan 

pracy, 

 organizacja wycieczek przedmiotowych,

 zawarcie porozumień o współpracy.



Formy współpracy z pracodawcami

 ufundowanie stypendiów i nagród rzeczowych dla uczniów

wyróżniających się w nauce z poszczególnych zawodów.

 aktywny udział w życiu szkoły.



Staże i zagraniczne praktyki 

zawodowe 



Staże u zagranicznych pracodawców - Szwecja 2013

 w roku 2013 w ramach projektu współfinansowanego z EFS „Staże i praktyki zagraniczne
dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowano praktyki zawodowe w
Szwecji. „Mobilność zawodowa oknem na świat” - 8 uczniów odbyło praktykę
zawodową w 4 firmach w Szwecji.



Staże u zagranicznych pracodawców - Turcja 

 w roku 2014 w ramach projektu współfinansowanego z EFS „Staże i praktyki

zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”

realizowano praktyki zawodowe w Turcji. „A ticket to future” - 20 uczniów

odbyło praktykę zawodową w 4 hotelach w Turcji.



Praktyki zawodowe w Turcji –maj 2014

wizyta monitorują z organem prowadzącym.
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Współpraca z LKW-Walter (Austria) – od 2013

http://www.zse.com.pl
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Staże u zagranicznego pracodawcy -Austria

 w marcu 2014 uczniowie klas

trzeciej w zawodach technik

ekonomista i technik logistyk

zakwalifikowali się na praktyki

zawodowe .

 Uczniowie:

 składali aplikacje do firmy, 

odbywali rozmowy 

telefoniczne 

w języku niemieckim, 

odbyli rozmowę z 

przedstawicielem firmy.



Nowatorskie rozwiązania 

w zakresie kształcenia 

zawodowego 



Innowacje pedagogiczne wspomagające kształcenie 

zawodowe  realizowane od roku szkolnego 2012/2013
 ”System wspomagający rozwój branży

turystycznej” - technik obsługi
turystycznej.

 Wirtualne laboratoria - System
procesów logistycznych - technik
logistyk.

 Nawiązanie współpracy z firmami
zrzeszonymi w Pomorskim Klastrze ICT
pozwoliło na zainicjowanie innowacji:

 „Oprogramowanie mobilne pn.
Programowanie urządzeń mobilnych
(technik informatyk: klasa czwarta)

 Tester oprogramowania (technik
informatyk: klasa czwarta)



Inne Europejskie projekty i programy zawodowe

1. Leonardo Da Vinci – Projekt partnerski

- A step Further – dla TECHNIKA OBSŁUGI

TURYSTYCZNEJ

2. Leonardo Da Vinci – Projekt partnerski

– Poza granicami liczb – innowacyjne

podejście do rachunkowości dla TECHNIKA

EKONOMISTY
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Projekt „A Step Further” 

dla Technika Obsługi Turystycznej 2011-2013

26 mobilności. Udział brało: 12 nauczycieli, 14 uczniów.

5 krajów: Chorwacja, Słowenia, Turcja, Hiszpania, Polska.



Projekt „Beyon Numbers and Borders - An Innovative Approach

to Accountancy”dla Technika Ekonomisty 2012-2014

34 mobilności. Udział brało: 12 nauczycieli, 22 uczniów.

9 krajów: Turcja, Francja, Niemcy, Włoch, Rumunia, Hiszpania, Portugalia,

Bułgaria, Polska



Organizator o 6 lat Powiatowych 

Targów Edukacyjnych –

prezentacja zawodów 

Współorganizator Powiatowych 

Targów Pracy we współpracy z 

Urzędem Pracy 

wyjazdy uczniów i nauczycieli 

na międzynarodowe imprezy 

 (Targi turystyczne w Berlinie

 Targi informatyczne CEBIT 2014

 Inne działania 



Szkolny Serwis Komputerowy

dla uczniów, nauczycieli i środowiska lokalnego



Współpraca z uczelniami wyższymi 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

Porozumienie o współpracy 6 czerwca 2013 Maturzyści na uczelni w Elblągu 20 lutego 2014



Wyzwania na Rok Zawodowców 

w Zespole Szkół Ekonomicznych 

EFEKTY - Wyniki egzaminów zewnętrznych.  = 100%

Zainteresowanie gimnazjalistów i ich rodziców szkołami

zawodowymi w powiecie starogardzkim.

Zorganizowanie we współpracy ze Starostwem Powiatowym

I Powiatowego Seminarium dla szkół gimnazjalnych pn.

„Zadbaj o swoją przyszłość”, z udziałem: szkół zawodowych

z Powiatu Starogardzkiego, Urzędu Pracy, Starogardzkiego

Centrum Biznesu i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.



Wyzwania na Rok Zawodowców 

w Zespole Szkół Ekonomicznych 

Stwarzanie nauczycielom przedmiotów zawodowych

możliwości wymiany doświadczeń poprzez organizowanie

wizyt studyjnych

w grudniu 2014 r. zaplanowano spotkanie w ramach

wizyty partnerskiej nauczycieli i uczniów ze Szwedzkiej

szkoły zawodowej z Alwesty.



Wyzwania na Rok Zawodowców  

w Zespole Szkół Ekonomicznych

Większy udział pracodawców podczas modyfikacji programu

nauczania dla zawodu.

 Doposażenie Centrum Egzaminacyjnego.

 Doposażanie pracowni kształcenia praktycznego.

 Zwiększenie efektywności doradztwa zawodowego w szczególności w

Szkole dla Dorosłych poprzez pokazanie różnych ścieżek uzyskiwania

kwalifikacji w zawodzie (KKZ)



Tadeusz Burczyk

Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Sobieskiego 6

83-200 Starogard Gdański

tel. +48 58 562 22 49
e-mail: burczyk@zse.com.pl

Dziękuję za uwagę


