
...Zawsze szczytami chodzić nie będziesz, ale co
zdobędziesz, to Twoje...

ks.prof. J. Tischner    



ul. Astronautów 19

15, 11

69,57,52

kontakt@zseiu.elodz.edu.pl

42 681 49 77

Dojedziesz do Nas:



nauka trwa 5 lat

przedmioty ogólnokształcące 
i zawodowe

2 EGZAMINY
ZAWODOWE 

w trakcie nauki
praktyki zawodowe

w 3 i 4 klasie

egzamin 
MATURALNY

dyplom TECHNIKA



Nasze specjalności:



prowadzenia dokumentacji biurowej i
magazynowej,
 
prowadzenia dokumentacji procesu
sprzedaży, 

sporządzania dokumentacji kadrowej, 

prowadzenia ewidencji podatkowych i
rozliczeń podatkowych

Kwalifikacje zawodowe:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w
jednostce organizacyjnej.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-
płacowych i gospodarki finansowej
jednostek organizacyjnych

UCZYMY SIĘ: TO CZEGO SIĘ NAUCZYMY
POTWIERDZAJĄ EGZAMINY:



śledzisz zmiany w gospodarce rynkowej

jesteś systematyczny i dokładny

umiesz pracować pod presją czasu

               j.polski

               matematyka

               geografia

               informatyka 

TO ZAWÓD DLA CIEBIE jeśli: PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W
REKRUTACJI:



obsługi programów magazynowych,

prowadzenia dokumentacji magazynowej,

planowania, organizacji i dokumentacji 
 procesów transportowych,

Kwalifikacje zawodowe:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

UCZYMY SIĘ: TO CZEGO SIĘ NAUCZYMY
POTWIERDZAJĄ EGZAMINY:



nie boisz się podejmowania decyzji

jesteś systematyczny i dokładny

umiesz współpracować w grupie,

łatwo nawiązujesz kontakty

               j.polski

               matematyka

               geografia

               informatyka 

TO ZAWÓD DLA CIEBIE jeśli: PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
W REKRUTACJI:



przygotowania elementów strategii
reklamowej,

produkcji reklamy,

planowania i realizacji kampanii reklamowej

badania przekazu reklamowego

Kwalifikacje zawodowe:

PGF.07.Wykonywanie przekazu
reklamowego 

 PGF.08.Zarządzanie kampanią
reklamową

UCZYMY SIĘ: TO CZEGO SIĘ NAUCZYMY 
 POTWIERDZAJĄ EGZAMINY 



jesteś kreatywny, samodzielny 

jesteś systematyczny i dokładny

potrafisz dobrze zaplanować realizację
zadań

lubisz pracować w zespole

               j.polski

               matematyka

               plastyka

               informatyka 

TO ZAWÓD DLA CIEBIE jeśli: PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
W REKRUTACJI:



projektowania usług turystycznych,

prowadzenia informacji turystycznej,

obsługi klientów korzystających z usług
turystycznych,

rozliczania usług turystycznych.

Kwalifikacje zawodowe:

HGT.07. Przygotowanie imprez i
usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz
rozliczanie imprez i usług turystycznych 

TO CZEGO SIĘ NAUCZYMY
POTWIERDZAJĄ EGZAMINY:

UCZYMY SIĘ:



               j.polski

               matematyka

               geografia

               informatyka 

jesteś ciekawy świata i ludzi, lubisz
podróże 

doceniasz walory turystyczne regionów
Polski i świata 

umiesz pracować pod presją czasu

TO ZAWÓD DLA CIEBIE jeśli:
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
W REKRUTACJI:



w kształceniu
zawodowym

wspierają nas



Realizowaliśmy i
realizujemy 

projekty unijne

Projekty to
certyfikowane

kursu
zawodowe

Projekty to:
dodatkowe

umiejętności

Projekty to
płatne staże
zawodowe



kursy w ramach
projektów

wózki widłowe

pilot wycieczek

kasy fiskalne

druk 3D fotografia reklamowa

obsługa magazynuprawo jazdy





wirtualny
spacer

po szkole

ZAPRASZAMY!!

https://app.lapentor.com/sphere/zseiu

https://app.lapentor.com/sphere/zseiu


wirtualna
ulotka

ZAPRASZAMY!!

ttps://view.genial.ly/5ed373e26a01c81
1e66ed493/interactive-image-zseiu-

kierunki

https://view.genial.ly/5ed373e26a01c811e66ed493/interactive-image-zseiu-kierunki
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