SZKOŁA W TWOIM STYLU

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Technikum Zawodowe z Oddziałami
Integracyjnymi:

Liceum Ogólnokształcące
Integracyjne

Technik fotograﬁi i multimediów
Technik hotelarstwa
Technik informatyk
Technik logistyk
Technik masażysta
Technik organizacji turystyki

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7:
Fryzjer
Krawiec
Magazynier - logistyk
Pracownik obsługi hotelowej

Technik przemysłu mody
Technik reklamy
Technik tyﬂoinformatyk

Technik usług fryzjerskich

Szkoła Policealna Nr 3
Technik masażysta

CO MOŻEMY JESZCZE ZAOFEROWAĆ?
WSZECHSTRONNY ROZWÓJ NA MIARĘ TWOICH MOŻLIWOŚCI,
20-OSOBOWE ODDZIAŁY INTEGRACYJNE,
WSPARCIE PEDAGOGA, PEDAGOGA SPECJALNEGO, PSYCHOLOGA.
PŁATNE STAŻE, PROJEKTY UNIJNE, STYPENDIA, POKAZY MODY,
SESJE ZDJĘCIOWE, KONKURSY MIĘDZYNARODOWE.

TECHNIKUM ZAWODOWE
ZAPLANUJ MARZENIA
Zostań technikiem logistyki

UCHWYĆ MARZENIA
Zostań technikiem
fotograﬁi i multimediów

Czego nauczysz się na tym kierunku?
Zarządzać zapasami i tworzyć plany dostaw,
organizować i realizować łańcuchy dostaw
w logistyce, gospodarować opakowaniami
i organizować recykling odpadów, obsługiwać
zintegrowane systemy informatyczne,
prezentować działalność marketingową na
rynku usług logistycznych.

Czego nauczysz się na tym kierunku?
Organizowania i prowadzenia prac związanych
z rejestracją, obróbką i wizualizacją obrazu oraz
realizacją projektów graﬁcznych i multimedialnych. Poznasz techniczne aspekty dotyczące
fotograﬁi analogowej i cyfrowej.
Cały świat stanie przed Tobą otworem, a pracę znajdziesz bez najmniejszego
problemu w agencjach reklamowych, fotograﬁcznych, w wydawnictwach, prasie
a nawet laboratoriach kryminalistycznych.

Wydaje się trudne? Wręcz przeciwnie! Z naszymi najlepszymi nauczycielami
staniesz się specjalistą w swojej dziedzinie. Pracę znajdziesz w każdym dziale logistyki,
a takie ma już większość ﬁrm w każdej branży.

PRZESTRZEŃ, ABY WYRAŻAĆ SIEBIE
Dbamy o to, abyś mógł osiągnąć w życiu to, o czym marzysz, abyś mógł
rozwijać swoje pasje i realizować marzenia.
Dzięki nam zdobędziesz niezbędne umiejętności i wiedzę, aby móc robić to, co kochasz.

KREUJ MARZENIA
Zostań technikiem reklamy!
Czego nauczysz się na tym kierunku?
Tworzyć slogany reklamowe, scenariusze reklam
radiowych i telewizyjnych, organizować sesje
zdjęciowe i ﬁlmowe, prowadzić rozmowy
handlowe i negocjacje z klientami, obsługiwać
programy graﬁczne: Corel Draw, Photoshop.
Praca w reklamie to kreowanie,
eksperymentowanie i dobra zabawa. Pamiętaj! Takich kreatywnych ludzi jak Ty szukają
agencje reklamowe, działy marketingu, studia produkcyjne, prasa i telewizja.

PODRÓŻUJ JAK W MARZENIACH
Zostań technikiem
organizacji turystyki
Czego nauczysz się na tym kierunku?
Organizować imprezy turystyczne, posługiwać się
biegle językiem obcym w zakresie słownictwa
zawodowego i branżowego, prowadzić
i realizować akcje promocyjno-reklamowe,
współpracować z krajowymi i zagranicznymi
uczestnikami i organizatorami rynku usług
turystycznych, uczestniczyć w targach, konferencjach związanych z turystyką.

UPORZĄDKUJ MARZENIA
Zostań technikiem hotelarstwa!

Cały świat jest w zasięgu Twojej ręki, wystarczy zdobyć odpowiednią wiedzę
i umiejętności, by realizować się zawodowo w biurze podróży, agencji turystycznej,
hotelu, pensjonacie lub założyć własną ﬁrmę.

Czego nauczysz się na tym kierunku?
Fachowej i kompleksowej obsługi gościa
hotelowego, posługiwania się biegle językiem
obcym w zakresie słownictwa zawodowego
i branżowego, organizowania pracy w hotelu,
organizowania i obsługiwania kongresów, targów,
zjazdów i innych imprez, organizowania usług
turystycznych i rekreacyjnych.
Biznes hotelarski polega na czymś więcej, niż tylko na zapełnieniu hotelowych
łóżek lub miejsc w restauracjach gośćmi, to odkrywanie i spełnianie ludzkich pragnień
i potrzeb. To pracownicy obsługi są największą wartością, to od Ciebie będzie zależał
sukces danego miejsca.

STREFY RELAKSU
Doskonale wiemy, czego
potrzebujesz!
Wygodnej kanapy, miejsca,
gdzie można odpocząć
i się zrelaksować.
I wiesz co?
Mamy takie miejsca
w naszej szkole.

PROJEKTUJ MARZENIA
Zostań
technikiem przemysłu mody!

PROGRAMUJ MARZENIA
Zostań technikiem informatykiem!
Czego nauczysz się na tym kierunku?

Czego nauczysz się na tym kierunku?
Projektowania i konstrukcji odzieży,
dobierania metod i instrumentów promocji
kolekcji oraz planowania działań logistycznych
związanych ze sprzedażą.
„Projektant mody musi być architektem
designu, rzeźbiarzem formy, malarzem koloru,
muzykiem harmonii i ﬁlozofem powściągliwości”.
(Cristobal Balenciaga) Czy właśnie uświadomiłeś
sobie, że to o Tobie? Czy już widzisz logo własnej marki odzieżowej? Pomożemy
Ci zrealizować te marzenia!

WYPOŻYCZALNIA
GIER PLANSZOWYCH
Przecież wiemy, że nie
samą nauką człowiek żyje!
Rozładowany telefon, to
nie jest koniec świata,
mamy mnóstwo gier
planszowych, które
możesz też wypożyczyć do
domu.

Posługiwać się typowym oprogramowaniem
użytkowym i narzędziowym, posługiwać się
językami obsługi baz danych, w tym SQL,
projektować i administrować systemami baz
danych, programować w wybranych językach
programowania – w szczególności Pascal i C++
tworzyć i przetwarzać graﬁkę komputerową,
obraz i dźwięk.
Jeśli chcesz mieć pewność, że zawód, który wybierzesz będzie ponadczasowy,
to właśnie taki jest technik informatyk. Gwarancja zatrudnienia i bardzo dobrych
zarobków, a przy tym ciągły rozwój. Czego chcieć więcej?

MODELUJ MARZENIA
Zostań technikiem usług
fryzjerskich!
Czego nauczysz się na tym kierunku?
Dobierać odpowiednie f ryzury do
twarzy i oczekiwań klientów,
uwzględniając obowiązujące trendy
w modzie, czesać i modelować fryzury,
farbować i rozjaśniać włosy,
przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjne
włosów i skóry głowy, strzyc i modelować brody oraz wąsy, dobierać ich kształt
do twarzy i oczekiwań klienta.
I teraz wyobraź sobie, że masz swój własny salon fryzjerski, albo właśnie
stylizujesz fryzury znanej gwieździe ﬁlmowej, bo pracujesz przy produkcji
ﬁlmów… Prawda, że warto wybrać ten kierunek?

POCZUJ MARZENIA
Zostań technikiem
tyﬂoinformatykiem!
*Kierunek wyłącznie dla osób słabowidzących i niewidomych.

Czego nauczysz się na tym kierunku?
Korzystania z programów do czytania ekranu
i syntezatorów mowy, posługiwania się notatnikami
i monitorami brajlowskimi; stosowania programów
do przetwarzania plików tekstowych na dźwiękowe;
tworzenia strony WWW zgodnie z wytycznymi Web
Content Accessibility Guidelines (WCAG); organizowania stanowiska pracy osoby
z niepełnosprawnością wzrokową.
Wiele ﬁrm i instytucji już czeka na Ciebie. Technik tyﬂoinformatyk jest jednym z bardziej
poszukiwanych zawodów na rynku pracy.
Pracodawcy sami zgłoszą się do Ciebie jako do specjalisty, który przygotuje
stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych w ﬁrmach, urzędach, biurach
a t a k ż e d o s to s u j e s e r w i s y i n te r n e towe d o p o t r z e b o s ó b s ł a b ow i d z ą c yc h .

ZAJĘCIA
POZALEKCYJNE
C h c e s z r e a l i z o wa ć s w o j e p a s j e ,
spełniać marzenia i poszukiwać
nowych wyzwań?

To tylko z nami!
W naszej szkole masz do wyboru
mnóstwo zajęć pozalekcyjnych i kół
zainteresowań.

DOTKNIJ MARZEŃ
Zostań technikiem masażystą!
*Kierunek wyłącznie dla osób słabowidzących
i niewidomych.

Czego nauczysz się na tym kierunku?
Wykonywania zabiegów, które wspomagają
leczenie, rehabilitację a także relaksują
i odmładzają.
Zdobędziesz umiejętn ość wykonywania
masażu leczniczego, rehabilitacyjnego, kosmetycznego i sportowego.
M oże s z p ra cowa ć g d z i e ty l ko ch ce s z . Z a p o t r ze b owa n i e n a s p e c j a l i s tów
takich jak Ty jest ogromne. Masażyści są chętnie przyjmowani do zespołów
lub gabinetów rehabilitacyjnych szpitali, klinik, przychodni, instytucji lecznictwa
uzdrowiskowego, gabinetów odnowy biologicznej, kosmetycznych,
klubów sportowych.

LICEUM
INTEGRACYJNE
Realizuj marzenia
w LICEUM!
Ucz się w klasie integracyjnej,
w której możesz liczyć na pomoc nauczyciela wspomagającego.
W czasie nauki w szkole
z a p e w n i m y p o m o c
pedagogiczno-psychologiczną,
organizację zajęć rewalidacyjnych w zakresie wskazanym w orzeczeniach uczniów, pomoc pedagoga,
pedagoga specjalnego i psychologa.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 7
To idealny wybór, jeśli chcesz zdobyć nowy i poszukiwany zawód na rynku pracy. Oferta naszej
branżowej szkoły jest dostosowana do aktualnych potrzeb rynku pracy.
Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwaliﬁkacji uzyskasz dyplom
potwierdzający kwaliﬁkacje w zawodzie, a także otrzymasz wykształcenie zasadnicze branżowe.

ZOSTAŃ FRYZJEREM!
Wybierz zawód,
w którym wymodelujesz marzenia!
Podążaj za aktualnymi trendami, wykazuj się kreatywnością oraz wrażliwością estetyczną.
Używaj nowoczesnych narzędzi oraz profesjonalnych kosmetyków fryzjerskich.
Wypracuj umiejętności manualne oraz zdobywaj szeroką wiedzę o modzie, trendach,
pielęgnacji włosów i wizażu.

ZOSTAŃ
MAGAZYNIEREM-LOGISTYKIEM!
Wybierz zawód,
w którym zaplanujesz marzenia!

Kontroluj jakość i ilość towaru, obsługuj
programy komputerowe potrzebne w pracy
biurowej i magazynowej.

ZOSTAŃ PRACOWNIKIEM
OBSŁUGI HOTELOWEJ!

ZOSTAŃ KRAWCEM!
Wybierz zawód,
w którym zaprojektujesz marzenia!

Naucz się projektowania i wytwarzania odzieży.
Dobieraj materiały odzieżowe i dodatki
krawieckie do realizacji swoich pomysłów.

Wybierz zawód,
w którym uporządkujesz marzenia!
Przyjmuj gości w obiekcie, zadbaj o komfortowe
warunki pobytu. Organizuj usługi dodatkowe:
konferencyjne, turystyczne, rekreacyjne, sportowe
oraz okolicznościowe.

Bistro u Staszica
Gdzie znajdziesz drugą taką szkołę, gdzie aromatyczna kawa
z profesjonalnego ekspresu kosztuje tylko 2 zł? A do kawy
proponujemy ﬁt ciastka i aksamitne owocowe smoothie.
Za dużo słodyczy?
Zawsze możesz wybrać sałatkę
lub kanapkę w naszym Bistro.

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
www.facebook.com/ZSTiOBialystok

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ
www.zstio.net.pl

TERAZ JUŻ WIESZ, JAKĄ SZKOŁĘ WYBRAĆ!
TO WŁAŚNIE NA CIEBIE CZEKAMY
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU

15-002 Białystok
ul. Sienkiewicza 57

e-mail: sekretariat@zstio.net.pl
tel. 85 675 00 77 | fax. 85 675 02 15

www.zstio.net.pl
www.facebook.com/ZSTiOBialystok

