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OPŁATY ZA NAUKĘ 
Czesne wynosi 440 złotych. 
 Płatne jest przez 12 miesięcy w roku, przez 5 lat nauki. 
Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł. Zostanie ona zaliczona na poczet czesnego w pierwszym miesiącu nauki. 
W przypadku niepodjęcia nauki opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. 
50 ZŁ ZNIŻKI NA COMIESIĘCZNE CZESNE DLA RODZEŃSTWA UCZNIÓW TECHNIKUM KREATYWNEGO 
Jeżeli Twój brat lub Twoja siostra są uczniami Technikum Kreatywnego, to zapisując się do nas zyskujesz gwarancję, że 
zapłacisz 390 zł, zamiast 440 zł czesnego każdego miesiąca – przez cały okres kształcenia w ZSK. 
   
Opis  
Kto powiedział, że pasja nie może być jednocześnie edukacją, a później też pracą? Na pewno nikt, kto poznał zasady, 
według których działają Zachodniopomorskie Szkoły Kreatywne! 
Wiesz na pewno, że są pewne podstawy, których musisz się uczyć w każdej szkole średniej. Czy wiesz natomiast, że 
jest cały ogrom wiedzy i umiejętności, o których nauczaniu decyduje szkoła? 
W Technikum Kreatywnym możesz wybrać swoją drogę edukacji spośród dwóch zawodów i aż czterech specjalności!  
 

ZSK Szczecin > Rekrutacja > Zasady zapisów http://szkolykreatywne.pl/rekrutacja/zasady-zapisow/ 

 
ZAPISY KROK PO KROKU 
Jeśli nasza oferta zainteresowała Cię, dokonaj niezbędnych formalności i ciesz się statusem ucznia naszego technikum 
kreatywnego. Poznaj procedurę zapisów krok po kroku. 
 
REKRUTACJA BEZPOŚREDNIA 
Zapisać możesz się już teraz, bezpośrednio w Technikum Kreatywnym 
Krok 1. Wypełnij formularz wniosku o przyjęcie do Technikum Kreatywnego (format pdf, format docx). 
Krok 2. Prześlij podpisany i zeskanowany wniosek na adres rekrutacja@szkolykreatywne.pl, prześlij oryginał pocztą lub 
dostarcz osobiście do biura Technikum Kreatywnego. 
Krok 3. Wraz z rodzicami umów się na spotkanie informacyjne z przedstawicielem Technikum Kreatywnego.  
Krok 4. Dostarcz do biura rekrutacyjnego wszystkie potrzebne dokumenty (zgodnie z wnioskiem) i odbierz pisemne 
potwierdzenie o przyjęciu do Technikum Kreatywnego 
 
REKRUTACJA PRZEZ PLATFORMĘ NABÓR 2020 
Informacje na temat naszego technikum informatycznego będą dostępne także na oficjalnej platformie NABÓR 2020. 
Aby wziąć udział w rekrutacji do Technikum Kreatywnego można także skorzystać z platformy www.nabor.pcss.pl, 
wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, wybrać Technikum Kreatywne – klasę Technik Informatyk. 
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Jak wybrać szkołę i klasę? 
Rekrutacja do Technikum Kreatywnego poprzez platformę nabor.pcss.pl odbywa się na takich zasadach, jak rekrutacja 
do innych szkół ponadgimnazjalnych w Szczecinie. Wybierając nas jako szkołę pierwszego wyboru masz największe 
szanse, by zacząć naukę właśnie u nas. 
 
Wybierz swój zawód: 
TECHNIK INFORMATYK, ze specjalizacją: 

 Tworzenie gier komputerowych, 

 Grafika komputerowa i komunikacja wizualna,  
TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW, ze specjalizacją: 

 Fotografia kreatywna, 

 Kreacje multimedialne. 
Połączenie biznesu, sztuki i technologii to recepta na wykwalifikowanego specjalistę według ZSK. 
 
Poznaj nasze atuty: 

1. MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA PRZYSZŁOŚCIOWYCH ZAWODÓW: TECHNIK INFORMATYK ORAZ TECHNIK 
FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW wiemy, jakich osób rynek potrzebuje najbardziej – pomożemy Ci stać się taką 
osobą  

2. PRZEKAZYWANIE SPECJALISTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI wiemy też, jak ważne są dziś konkretne umiejętności  
– programowanie, projektowanie grafiki komputerowej, wykonywanie idealnych zdjęć, tworzenie animacji – 
nauczymy ich Ciebie 

3. PRAKTYCY zdobędziesz unikatową wiedzę, której próżno szukać w podręcznikach, dzięki zajęciom 
prowadzonym przez ludzi, którzy są praktykami dziedzin, których uczą 

4. CERTYFIKATY JĘZYKOWE po pierwsze nauczysz się języka obcego, po drugie poświadczymy to odpowiednim 
certyfikatem 

5. PATRONAT UCZELNI WYŻSZEJ zaczniesz naukę w technikum, a część Twoich zajęć poprowadzą nauczyciele 
akademiccy, wykładający na co dzień Informatykę w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu 

6. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA kompleksowo wyposażone pracownie komputerowe wraz pakietem 
Adobe Creative Cloud (Photoshop, Corel) tylko czekają, aż z nich skorzystasz 

7. NAUCZYCIELE Z PASJĄ zróżnicowana formuła nauczania – gry, eksperymenty, projekty, idąca w parze z 
solidnym przygotowaniem do matury i egzaminów zawodowych 

8. INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO UCZNIÓW w ZSK szybko poczujesz, że kadra jest tu dla Ciebie, nie Ty dla 
kadry 

9. PRZYGOTOWANIE BIZNESOWE bądź aktywny i przedsiębiorczy, a na pewno to docenimy; w razie gdybyś 
chciał w przyszłości otworzyć własny biznes – podstawy będziesz już miał w małym palcu 

10. BEZPIECZEŃSTWO I ATMOSFERA ŻYCZLIWOŚCI poczucie bezpieczeństwa naszych uczniów stawiamy zawsze 
jako priorytet, a o trwałe znajomości koleżeńskie naprawdę u nas łatwo 

Dojazd 
Bardzo dobry dojazd z różnych dzielnic Szczecina tramwajami i autobusami komunikacji miejskiej. Obok szkoły 
przystanek tramwajowy: linie nr 4,5,7. Przystanki autobusów linii nr 53, 60, 74, 75, 80, 105. Z Bezrzecza dojazd 
autobusami linii nr 74 i 105. Z Mierzyna autobus linii 74. Z Wołczkowa i Dobrej autobus 105.  
Dla zmotoryzowanych duży, bezpłatny parking. 
 
Historia 
Technikum Kreatywne to nowa placówka szkolna powstała pod patronatem Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w 
Szczecinie. Została utworzona w 2015 r., a uruchomiła działalność w 2016 r. Dynamicznie się rozwija - dzięki 
przestronnemu budynkowi, nowoczesnemu sprzętowi i wyspecjalizowanej kadrze oferuje swoim uczniom szerokie 
pole do zdobycia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy. 
 
Koła zainteresowań 
Koło gier planszowych, Koło muzyczne, Koło teatralne, Uczniowski Klub gier RPG, Koło kreatywnego pisania, Koło 
szachowe 
Kontakty zagraniczne 
Zukunft in Zentrum, Berlin 
 
Współpraca z pracodawcami 
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Polbit, Fabryka Gier, Zachodniopomorski Klaster Przemysłów Kreatywnych, Intive, 
Pracownia More, Kosman 
 
W Technikum Kreatywnym dni otwarte są codziennie. Zapraszamy do odwiedzin naszej Szkoły! 
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