
 

 

Zespół Szkół Nr 2  

Szczecin, ul. Portowa 21 



Technikum Kształtowania Środowiska 
 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 

Szkoła pod 

patronatem  



  Kierunki kształcenia: 

 

♦ Technik ochrony środowiska 
 

♦ Technik technologii chemicznej 
 

♦ Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
 

♦ Technik chłodnictwa i klimatyzacji 
 

♦ Technik turystyki na obszarach wiejskich 
 

♦ Technik analityk NOWOŚĆ!!! 

 

 

 

 

 

5-letnia nauka 
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  Kierunki kształcenia: 

 

♦  KUCHARZ NOWOŚĆ!!! 

 

 

 

 

   ♦ Operator maszyn i urządzeń  

    do przetwórstwa tworzyw sztucznych  
       NOWOŚĆ!!! 

 

 

 

 

 

 
 

 

3-letnia nauka 
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Studia wyższe  

Technikum 
Kwalifikacja 
zawodowa 1 

Kwalifikacja 
zawodowa 2 

Matura  

Wykształcenie 
średnie 

zawodowe 

Koniec szkoły 

Praca zawodowa 



Studia wyższe  

Branżowa szkoła I stopnia – 3 lata 

Kwalifikacja zawodowa  

Kwalifikacja zawodowa na poziomie technika 

Matura  

Wykształcenie zasadnicze 
branżowe  

Wykształcenie średnie 
branżowe 

Praca zawodowa 

Branżowa szkoła II stopnia – 2 lata 



LICEUM vs SZKOŁA ZAWODOWA 

Liceum 
Szkoła zawodowa 

(technikum, branżowa I i II˚) 

 4 lata, 

 wiedza ogólna, 

 matura  

 studia 

 

 

 

 

 5 lat 

 wiedza ogólna 

 wiedza zawodowa 

 egzamin zawodowy 

 matura  

 praca lub/i studia 

 
Płaca po szkole       Płaca po szkole: 
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Technik ochrony środowiska 



Technik 
ochrony 

środowiska 

 
♦ monitoruje poziom zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie, 
 
♦ określa parametry uzdatniania wody, 
 
♦ klasyfikuje i identyfikuje odpady, 
 
♦ bilansuje zanieczyszczenia, 
 
♦ prowadzi badania laboratoryjne, 
 
♦ planuje usuwanie zanieczyszczeń z powietrza, wody i gleby,  
 
♦ bada i ocenia poziom hałasu. 
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Technik ochrony środowiska 
 

 
Firmy wspierające szkolenia zawodowe 
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Technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 
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Technik  
urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej 

 
♦ montuje i demontuje urządzenia OZE,  
 
♦ kontroluje prace urządzeń OZE, 
 
♦ naprawia i serwisuje urządzenia OZE, 
 
♦ przygotowuje kosztorysy robót i oferty przetargowe, 
 
♦ przygotowuje dokumentację techniczna urządzeń OZE.  
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Firmy wspierające szkolenia warsztatowe i praktyki zawodowe, to między innymi: 
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Technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 



Technik chłodnictwa i klimatyzacji 
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Pierwszy w województwie zachodniopomorskim !!! 



Technik  
chłodnictwa                                   

i klimatyzacji 

♦ montuje i uruchamia instalacje oraz urządzenia chłodnicze                
i klimatyzacyjne, 

 

♦ ocenia ich stan techniczny,  
 

♦ naprawia, demontuje, modernizuje instalacje oraz urządzenia, 
 

♦ organizuje prace i projektuje. 
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Patronat Wydziału Techniki Morskiej i Transportu 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
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Technik chłodnictwa i klimatyzacji 
Pierwszy w województwie zachodniopomorskim !!! 

Firmy wspierające szkolenia warsztatowe i praktyki zawodowe 

 

„SANTECH” S.C. 



Technik turystyki na obszarach wiejskich 
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Technik  
turystyki na obszarach 

wiejskich 

♦przygotowuje oferty turystyczne, 

 

♦planuje atrakcje turystyczne i organizuje rekreację, 

 

♦przygotowuje posiłki i atrakcje kulinarne, 

 

♦ hoduje zwierzęta. 
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Technik technologii chemicznej 
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Technik  
technologii chemicznej 
♦organizuje stanowiska pracy, 
 

♦ocenia stan techniczny urządzeń, 
 

♦steruje pracą aparatów i urządzeń, 
 

♦ projektuje procesy technologiczne, 
 

♦ szkoli podwładnych pracowników. 
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Współpracujemy z:  

Technik technologii chemicznej 
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Technik analityk 
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Po raz pierwszy w naszej szkole! 



Technik analityk 
NOWOŚĆ !!! 

♦prowadzi analizy przemysłowe: kontroluje procesy oraz analizuje surowce 
i produkty,  

♦ przeprowadza analizy środowiskowe: badania wody, gleby i powietrza, 
 

♦ przeprowadza analizy dla potrzeb przemysłu spożywczego, 
 

♦ prowadzi analizy na rzecz rolnictwa: ocenia jakości gleb, stopień skażenia 
produktów rolnych, racjonalizuje nawożenie itp.,  

 

♦ prowadzi analizy w laboratoriach klinicznych: analizy ambulatoryjne                           
i diagnostyczne. 
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Planujemy  
podpisanie umowy patronackiej  
nad kierunkiem  
ze znaną szczecińską uczelnią 
medyczną,  
która wyraziła zainteresowanie podjęciem 
współpracy z naszą szkołą. 



Kucharz 
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Kucharz ♦planuje i organizuje pracę kuchni, 
 

♦kreuje ofertę menu, 
 

♦nadzoruje wydawanie, podawanie                            lub 
przewóz gotowych potraw, 

 

♦ zarządza zamówieniami i kontroluje                     
jakości dostarczanych produktów. 
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BS I 
KUCHARZ 

BS II 

TECHNIK ŻYWIENIA                 
I USŁUG 

GASTRONOMICZNYCH 



Operator maszyn i urządzeń do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych 

Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana 

ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin, zs2@miasto.szczecin.pl 



Operator  
maszyn i urządzeń  

do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych 

NOWOŚĆ !!! 

♦ obsługuje urządzenia pomocnicze do podawania 
surowca i odbioru przetworzonego tworzywa 

 

♦ przygotowuje półprodukty oraz gotowe produkty 
 

♦ kwalifikuje je według jakości, porównuje wyrób 
do wzorca i pakuje produkowane wyroby 

 

♦ nadzoruje i kontroluje prawidłowości przebiegu 
procesów wytwarzania i przetwarzania tworzyw 
sztucznych 
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Praktyki zawodowe 
Erasmus + 
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