
„ELEKTRYK” - GIŻYCKO 
We create professionals 



Dlaczego „Elektryk”? 

Nowoczesne, 

innowacyjne pracownie 

zawodowe, profesjonalna 

kadra pedagogiczna. 

Innowacje 

Jako uczeń/uczennica 

technikum już w 3 klasie 

masz kwalifikacje 

zawodowe!  

Po 5 latach jesteś 

technikiem! 

Zawód  

Matura i otwarta, 

łatwiejsza droga na 

uczelnie techniczne! 

Studia 

Z S 

I E Programy nauczania 

dostosowane tak, aby 

teorię jak najszybciej 

poprzeć praktyką. 

Efektywność 



Kształcimy zawodowo! 



Ostanie Osiągnięcia Edukacyjne 

94,5% 

Zdawalność  

egzaminu  

zawodowego 

NAJWYŻEJ NOTOWANA SZKOŁA PONADPODSTAWOWA  

POWIATU GIŻYCKIEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-

MAZURSKIM RANKINGU   PERSPEKTYWY 2021! 



Partnerzy w edukacji 
Liderzy w zakresie 

automatyzacji  

i motoryzacji.  

Innowacyjne systemy 

edukacyjne. 

• Technik 

mechatronik, 

• Technik pojazdów 

samochodowych. 

Lider w zakresie 

robotyki przemysłowej. 

• Technik mechatronik 

 

Globalny producent 

profesjonalnego 

sprzętu sieciowego. 

• Technik informatyk 

Międzynarodowy ośrodek 

akademicki w zakresie kształcenia  

i badań naukowych na potrzeby 

gospodarki morskiej. 

• Możliwość nauki po wszystkich 

kierunkach. 



„2021 – łaskawy dla specjalistów” 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Specjaliści IT, Mechatronicy, Ekonomiści ciągle poszukiwani. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości potwierdziła prognozy i w 2021 stawia na specjalistów 

z branży IT. Z przygotowanego raportu wynika, że największą szansę na zatrudnienie będą mieli 

specjaliści z rynku informatycznego i telekomunikacyjnego.  

W szczególności swoje miejsce w przedsiębiorstwie będą mogli znaleźć mechatronicy, 

teleinformatycy i eksperci sieciowi.  

Na drugim miejscu, po specjalistach z branży informatycznej, miejsca pracy otworzy rynek 

biotechnologii, energetyki czy nanotechnologii.  

2017 



Zarobki „na start” 

04 02 03 01 

INFORMATYK 04 03 02 01 

3990 zł – 5600 zł 

5030 zł – 7610 zł  

4490 zł - 7970 zł  

FINANSE  

I BANKOWOŚĆ 
MECHATRONIKA MECHANIKA 

POJZADÓW 

SAMOCHODOWYCH 

Na podstawie danych: 

3990 zł – 4760 zł 

* prezentowane kwoty wynagrodzenia są medianą wynagrodzenia młodszy specjalista – starszy specjalista w przedstawionych zawodach i są kwotami brutto  



Kierunki kształcenia 

TECHNIK INFORMATYK 

TECHNIK MECHATRONIK 

TECHNIK EKONOMISTA 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 



INFORMATYK 

Administracja i eksploatacja 

systemów komputerowych, 

urządzeń peryferyjnych i sieci. 

INF.02. 

INF.03. 
Tworzenie i administrowanie 

stronami i aplikacjami 

internetowymi oraz bazami 

danych. 

Absolwent potrafi naprawiać, składać, 

diagnozować stacje robocze. 

Konfigurować, administrować serwery 

LINUX, Windows. 

Projektować, budować sieci komputerowe  

i zarządzać nimi.  



MECHATRONIK 

Montaż, uruchamianie  

i konserwacja urządzeń  

i systemów mechatronicznych. 

ELM.03. 

ELM.06. 
Eksploatacja i programowanie 

urządzeń i systemów 

mechatronicznych. 

Absolwent potrafi naprawiać, budować, 

układy automatyzacji - pneumatyczne, 

hydrauliczne, elektryczne. 

Projektuje linie produkcyjne, programuje 

sterowniki zarządzające, roboty 

przemysłowe.   



EKONOMISTA 

Prowadzenie dokumentacji  

w jednostce organizacyjnej. 

EKA.04. 

EKA.05. 
Prowadzenie spraw kadrowo-

płacowych i gospodarki 

finansowej jednostek 

organizacyjnych. 

Nauczymy organizowania działalności 

gospodarczej i obliczania podatków. 

Prowadzenia spraw kadrowo-płacowych; 

Sporządzania planów, analiz i sprawozdań. 

Samodzielnie poprowadzisz dokumentacje 

i ewidencje operacji gospodarczych. 

Sporządzisz sprawozdania finansowe 

i analizy. 

.   



POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 

Obsługa, diagnozowanie oraz 

naprawa pojazdów 

samochodowych. 

MOT.05. 

MOT.06. 
Organizacja i prowadzenie 

procesu obsługi pojazdów 

samochodowych. 

Absolwent potrafi naprawiać, diagnozować 

układy elektroniczne i mechaniczne 

pojazdów. 

Posiadając uprawnienia SEP może 

serwisować pojazdy elektryczne  

i hybrydowe.   



Internat 

   Zespołu Szkół 

      Elektronicznych 

         i Informatycznych    

120 miejsc w 2 i 3 osobowych pokojach. 

Całodzienne wyżywienie. 

Stały dostęp do Internetu. 



You can simply impress your audience and add a unique 

zing and appeal to your Presentations. Get a modern 

PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I 

hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation.  

„Najbardziej skuteczny i osiągający 

sukcesy program edukacyjny 

 na świecie”. 

CERTYFIKAT 
CISCO NETACAD 

Międzynarodowy certyfikat z zakresu 

sieci komputerowych o wartości 

2400zł - bezpłatnie dla 

Uczniów „Elektryka”.  



You can simply impress your audience and add a unique 

zing and appeal to your Presentations. Get a modern 

PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I 

hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation.  

Uprawnienie honorowane przez 

wszystkich pracodawców branży 

elektrycznej i elektronicznej w kraju. 

  

Certyfikat do pracy w sieciach 

energetycznych do 1kV.  

 

Otwiera możliwości podejmowania 

samodzielnej pracy zarobkowej.  

UPRAWNIENIA 
STOWARZYSZENIA 

E L E K T R Y K Ó W 

P O L S K I C H  



Praktyki zagraniczne 
Anglia 

Niemcy 
Portugalia 

Hiszpania 



e-sport 

1 

2 
3 

Jako pierwsza szkoła w 2011 roku 

daliśmy początek turniejom gier 

komputerowych. 

W 2012 roku zorganizowaliśmy 

turniej CS GO dla szkół 

gimnazjalnych. 

Od 2013 roku organizujemy 

powiatowe konkursy e-sport  

(CS GO, LOL). 



Zostań Technikiem - rekrutacja 

zseii.edu.pl 

REKRUTACJA 

2021/22 

Złożenie podanie osobiście - pobierz wniosek  

https://zseii.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/Gizycko_wniosek_szkoly_ponadpodstawowe.pdf
https://nabor.pcss.pl/gizycko
https://nabor.pcss.pl/gizycko
https://nabor.pcss.pl/gizycko
https://nabor.pcss.pl/gizycko


Zostań Technikiem 

19 specjalistycznych pracowni kształcenia 

zawodowego. 

Robotyka i automatyka na poziomie uczelni 

wyższych. 

Możliwość uzyskania certyfikatów 

honorowanych na całym świecie. 

52 lata tradycji. 

elektromechanika 

mechanika 

automatyka 

robotyka 

informatyka ekonomia 

finanse 

Zapraszamy  
na film 

https://zseii.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/promocja/film_promocyjny_ZSEiI.mp4
https://zseii.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/promocja/film_promocyjny_ZSEiI.mp4
https://zseii.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/promocja/film_promocyjny_ZSEiI.mp4
https://zseii.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/promocja/film_promocyjny_ZSEiI.mp4


Do zobaczenia 

w ZSEII 


