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TECHNIKUM 
MECHANICZNE

• Klasy patronackie, Praktyki w 
zakładach pracy

• Dwa egzaminy kwalifikacyjne

• Projekty z dziedziny projektowania, 
wytwarzania oraz recyklingu

• Wyjazdy tematyczne m.in. Moto 
Show, Motorcycle Show



TECHNIK MECHANIK

ZAW    DOWA 
PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ U NAS! 
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Teresinie

Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn
i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek
wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów
i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów
i zaworów, maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów,
robotów, manipulatorów i innych; uruchamia, reguluje i sprawdza
instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn
i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte
lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach.

❑ możliwość kursów:  spawacz,  lakiernik, wózki widłowe

Partner biznesowy 
kierunku 

#ZawodZaczynaSieUNas #ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS! ZST TERESIN #ZawodNaTapecie                                               #ACzyTyJuzWybrales? 
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TECHNIKUM 
LOGISTYCZNE

• Praktyki zawodowe w zakładach
pracy

• Dwa egzaminy kwalifikacyjne

• Olimpiady i konkursy logistyczne

• Wyjazdy tematyczne

• Zajęcia praktyczne w centrach
dystrybucji



TECHNIK LOGISTYK

ZAW    DOWA 
PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ U NAS! 
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Teresinie

Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów
od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu
optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich
uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta
we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje
wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia
i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

❑ możliwość uzyskania uprawnień na wózki widłowe.
Partner biznesowy 

kierunku 

#ZawodZaczynaSieUNas #ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS! ZST TERESIN #ZawodNaTapecie                                               #ACzyTyJuzWybrales? 
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TECHNIKUM 
PRZEMYSŁU 
MODY

• Współpraca z firmą odzieżową GRUPA

ALJEKA

• Współpraca z ASP w Łodzi

• Wyjazdy na targi oraz pokazy mody

• Dwa egzaminy kwalifikacyjne 



TECHNIKUM PRZEMYSŁU MODY

ZAW    DOWA 
PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ U NAS! 
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Teresinie

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik przemysłu mody mogą 
podejmować pracę zawodową w przedsiębiorstwach produkujących wyroby 
odzieżowe, wykonując zadania związane z projektowaniem ubiorów na różne 
typy figur, konstruowaniem i modelowaniem form odzieży dla wszystkich grup 
wiekowych, korygowaniem wad figur poprzez dobór odpowiednich fasonów i 
kolorystyki ubiorów, a także materiałów odzieżowych oraz dodatków 
zdobniczych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik przemysłu mody, podejmując 
pracę w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby odzieżowe, może być 
zatrudniony na stanowiskach: kierownika produkcji, pracownika działu 
przygotowania produkcji, konstruktora odzieży, technologa wyrobów 
odzieżowych oraz mistrza, może też realizować zadania związane z promocją i 
dystrybucją wyrobów odzieżowych, projektowaniem kolekcji oraz organizacją 
pokazów wyrobów odzieżowych, a także prowadzić własną działalność 
gospodarczą związaną z projektowaniem oraz wykonywaniem wyrobów 
odzieżowych

Partner biznesowy 
kierunku 

#ZawodZaczynaSieUNas #ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS! ZST TERESIN #ZawodNaTapecie                        #ACzyTyJuzWybrales? 
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TECHNIKUM 
ELEKTROENERGETYKI 
TRANSPORTU 
SZYNOWEGO

• Współpraca z POLSKIMI KOLEJAMI 
MAZOWIECKIMI SP. Z O.O oraz PKP 
ENERGETYKA S.A.

• Dwa egzaminy kwalifikacyjne

• Praktyki w Kolejach Mazowieckich

• Wyjazdy tematyczne m.in. 
prowadzenie pociągu na wybranej
trasie



TECHNIK ELEKTROENERGETYK 
TRANSPORTU SZYNOWEGO

ZAW    DOWA 
PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ U NAS! 
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Teresinie

Organizuje prace przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn
i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej
(sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych
urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów. Organizuje stanowiska pracy
do wykonywania przeglądów i napraw taboru kolejowego
oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej. Diagnozuje uszkodzenia maszyn
i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmuje decyzje
o zakresie napraw. Wykonuje naprawy maszyn, aparatów,
urządzeń zainstalowanych w taborze oraz na sieci podstacjach trakcyjnych.
Montuje i demontuje aparaturę poszczególnych obwodów elektrycznych
taboru. Dobiera i naprawia aparaturę zabezpieczającą, sygnalizacyjną
i sterującą. Przeprowadza kontrolę techniczną we wszystkich fazach produkcji
oraz naprawy maszyn elektrycznych, urządzeń elektrycznych i energoelektryczny

❑ po ukończeniu 18 lat i spełnieniu warunków zdrowotnych , zakład oferuje 
kurs maszynisty lub uprawnienia SEP(podstawowe elektryczne) 

Partner biznesowy 
kierunku 

#ZawodZaczynaSieUNas #ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS! ZST TERESIN #ZawodNaTapecie                        #ACzyTyJuzWybrales? 
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TECHNIKUM 
MECHANIZCJI 
ROLNICTWA I 
AGROTONIKI

• Ponad 30 lat tradycji

• Prawo jazdy kat. B i T

• Olimpiady wiedzy rolniczej

• Dwa egzaminy kwalifikacyjne

• Wyjazdy tematyczne m.in. Agro 
Show



TECHNIK MECHANIZACJI 
ROLNICTWA I AGROTRONIKI

ZAW    DOWA 
PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ U NAS! 
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Teresinie

Organizuje, kontroluje i wykonuje prace wymagające użycia maszyn i urządzeń
w produkcji rolniczej. Diagnozuje uszkodzenia, nadzoruje, wykonuje demontaż,
naprawy i montaż maszyn oraz urządzeń rolniczych do produkcji roślinnej
i zwierzęcej. Przeprowadza regulacje i próby maszyn i urządzeń.
Opracowuje instrukcje doboru narzędzi do ciągników rolniczych.
Określa normy czasowe dla prac polowych.

❑ uczniowie mają możliwość praktyk zawodowych również w swoich 
gospodarstwach rolnych.

Partner biznesowy 
kierunku 

#ZawodZaczynaSieUNas #ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS! ZST TERESIN #ZawodNaTapecie                        #ACzyTyJuzWybrales? 
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SZKOŁA 
BRANŻOWA 
I STOPNIA 
KIEROWCA 
MECHANIK

• 3 lata nauki

• Prawo jazdy kat. B i C – uprawnienia
kierowcy samochodu ciężarowego

• Jeden egzamin kwalifikacyjny

• Wyjazdy tematyczne m.in. Targi
transportu, spedycji i logistyki



KIEROWCA MECHANIK

ZAW    DOWA 
PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ U NAS! 
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Teresinie

Obecnie (według badań) potrzebnych w Polsce jest około 200 tys. kierowców
kat. C+E, co daje gwarancję uczniom po skończeniu szkoły, na podjęcie dobrze
płatnej pracy i rozpoczęcie dorosłego życia zawodowego. W toku 3-letniej nauki
w Branżowej Szkole I stopnia uczeń zdobywa wykształcenie ogólne i zawodowe,
a po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację
w zakresie eksploatacji środków transportu drogowego
uzyskuje tytuł zawodowy – kierowcy mechanika.

❑ Zajęcia praktyczne, od klasy II,  u przewoźników lokalnych krajowych i 
międzynarodowych, możliwość stypendium, również możliwość uzyskania 
uprawnień na wózki widłowe.

Partner biznesowy 
kierunku 

#ZawodZaczynaSieUNas #ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS! ZST TERESIN #ZawodNaTapecie                        #ACzyTyJuzWybrales? 
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ELEKTRYK

• 3 lata nauki

• Możliwość uzyskania uprawnień SEP 
do 1kV

• Jeden egzamin kwalifikacyjny

• Wyjazdy tematyczne m.in. PKP 
Energetyka



ELEKTRYK

ZAW    DOWA 
PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ U NAS! 
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Teresinie

Dynamicznie rozwijający się rynek pracy, w tym również rynek budowlany oraz 
duży postęp techniczny i technologiczny kształtuje zapotrzebowanie na 
pracowników w zawodzie elektryk. Kształcenie w tym zawodzie jest niezbędne i 
oczekiwane przez rynek pracy. W zestawieniu „Barometr zawodów 2018” zawód 
elektryk ujęty jest wśród zawodów deficytowych, w których nie powinno być 
trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie 
duże, a podaż pracowników o odpowiednich kwalifikacjach – niewielka. 
Również Urzędy Pracy posiadają oferty pracy w tym zawodzie Ze względu na 
fakt, iż utrzymuje się tendencja deficytowa, kształcenie w zawodzie elektryk daje 
absolwentowi duże szanse na podjęcie pracy w zawodzie. Partner biznesowy 

kierunku 

#ZawodZaczynaSieUNas #ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS! ZST TERESIN #ZawodNaTapecie                        #ACzyTyJuzWybrales? 
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ZAW    DOWA 
PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ U NAS! 
Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Teresinie

➢ Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. Szkolny Punkt Rekrutacyjny dla

kandydatów czynny w godz. od 13:30 do 16:00,

• W w/w terminie jest możliwość zalogowania się i wypełnienia oraz 

wydrukowania wniosku w punkcie rekrutacyjnym. Warunkiem spełnienia tej 

możliwości jest: wybór szkoły wchodzącej w skład ZS w Teresinie jako 

pierwszej preferencji i obecność kandydata z rodzicem,prawnym opiekunem

➢ Od 25 czerwca2021 r. do 14 lipca 2021 r. Szkolny Punkt Rekrutacyjny czynny 

w godz. od 9:00 do 13:00

➢ Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. Szkolny Punkt Rekrutacyjny czynny w 

godz. od 9:00    do 13:00

#ZawodZaczynaSieUNas #ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS! ZST TERESIN #ZawodNaTapecie                        #ACzyTyJuzWybrales? 

SZKOLNY PUNKT REKRUTACYJNY 

ZAPRASZAMY
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ZAW    DOWA 
PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ U NAS! 

Zespół Szkół imienia Prymasa 
Tysiąclecia Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Teresinie

LOKALIZACJA NASZEJ 
SZKOŁY 

MOŻESZ DO NAS 
NAPISAĆ E-MAIL 

STRONA INTERNETOWA 
SZKOŁY 

ZADZWOŃ DO NAS!
Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania i doradzimy jaki zawód wybrać. 

DOŁĄCZ I DOWIEDZ 
SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH 

KIERUNKACH KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ U NAS! ZST TERESIN

telefon/fax 46/ 861 -38-13

sekretariat@zsteresin.pl
Al. XX-lecia 12, 
96-515 Teresin

www.zsteresin.powiat
sochaczew.pl

https://www.facebook.com/groups/540701159922019/?ref=group_header
mailto:sekretariat@zsteresin.pl
http://www.zsteresin.powiatsochaczew.pl/


CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!


