
Praktyki zawodowe za granicą 
z programem ERASMUS+

• Zespół Szkół Ekonomicznych rozpoczął realiza-
cję projektów mobilnościowych w 2011 roku jako 
pierwsza szkoła w powiecie radomszczańskim,

• w projektach zagranicznych biorą udział ucznio-
wie wszystkich branż,

• nasi uczniowie odbywają staże w Niemczech, we 
Francji, we Włoszech, w Hiszpanii i w Anglii,

• Erasmus+ owocuje w nowe doświadczenia zawo-
dowe i życiowe,

• praktykanci mają styczność z obcym językiem, 
kulturą i społecznością.

DOŁĄCZ DO NASCzym się wyróżniamy

Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Przedborska 39/41

97-500 Radomsko
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www.zseradomsko.edu.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
EKONOMICZNYCH

W RADOMSKU

www.mobilnyekonomik.eu

• najstarsza szkoła średnia w Radomsku
     - tradycja i nowoczesność,
• jedyna szkoła średnia w Polsce, która wyemitowała 

własną monetę,
• pierwsza szkoła w powiecie, która wprowadziła 

dziennik elektroniczny,
• siedmiokrotnie wyróżniona jako najaktywniejsza 

szkoła w Dniu Przedsiębiorczości i czterokrotnie            
w programie Otwarta Firma,

• własna Spółdzielnia Uczniowska prowadzona przez 
młodzież,

• u Nas zdobywasz maturę i zawód,
• certyfikat EUROPASS umożliwiający pracę za granicą,
• dwa świadectwa kwalifikacyjne,
• mamy wysoką zdawalność egzaminu maturalnego 

i zawodowego,
• nasi absolwenci stają się pracownikami z doświad-

czeniem zdobytym w renomowanych firmach w kraju 
i za granicą,

• posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną, która 
umożliwia pełnienie funkcji Ośrodka Egzaminacyjne-
go we wszystkich oferowanych zawodach. 

www.zseradomsko.edu.plweb.facebook.com/ekonomik.radomsko

„Mobilność poszerza horyzonty”



• zdobyte kwalifikacje są cenione w branży 
hotelarskiej zarówno w kraju jak i za gra-
nicą;

• masz szansę zostać wykwalifikowanym 
specjalistą z zakresu kompleksowej obsłu-
gi gościa hotelowego;

• oferujemy poszerzenie kwalifikacji o do-
datkowe kursy m.in. kelnerski, baristy, bar-
mański, animatora czasu wolnego.

• masz możliwość rozwijać swoje zaintereso-
wania graficzne;

• poznasz ciekawe techniki medialne i infor-
matyczne;

• będziesz specjalistą od tworzenia produk-
tów graficznych i multimedialnych m.in. 
ulotki, wizytówki, banery reklamowe, stro-
ny internetowe.

• zawód dający perspektywy zatrudnienia     
w każdej branży;

• twoje umiejętności poszerzą się o fachową 
obsługę programów komputerowych z za-
kresu m.in. finansowo-księgowego, kadro-
wo-płacowego;

• poznajesz tajniki świata biznesu i potrafisz 
posługiwać się przespisami prawa.

www.zseradomsko.edu.pl web.facebook.com/ekonomik.radomsko snapchat: zse_rsko

BRANŻA GRAFICZNO-FOTOGRAFICZNA

BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNA

BRANŻA EKONOMICZNO-HANDLOWA

TECHNIK EKONOMISTA 
„DORADCA PODATKOWY”

TECHNIK HANDLOWIEC 
„E-HANDEL”

• ciekawa specjalizacja z przyszłością, 
otwierająca możliwości zatrudnienia            
w szerokim rynku usług;

• zdobywasz umiejętności niezbędne do 
prowadzenia własnego biznesu;

• poszerzasz kwalifikacje o dodatkowe 
umiejętności - obsługa kas fiskalnych oraz 
programów komputerowych do prowa-
dzenia gospodarki magazynowo - sprze-
dażowej.

• będziesz specjalistą zajmującym się foto-
grafowaniem i realizacją projektów multi-
medialnych;

• poznajesz techniki optycznego obrazowa-
nia wszelkiego rodzaju obiektów i utrwala-
nia ich obrazów metodami chemicznymi 
lub elektronicznymi;

• zawód otwierający drogę do uruchomie-
nia własnej działalności gospodarczej - 
studio fotograficzne.

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW 
„REJESTRACJA, OBRÓBKA I PUBLIKACJA OBRAZU”

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
„KOMPUTEROWA ARANŻACJA WNĘTRZ I DRUK 3D”

TECHNIK HOTELARSTWA 
„RECEPCJA I GASTRONOMIA”

• masz możliwość pracy i nauki w wybranych 
przez Ciebie placówkach handlowych;

• rozpoczynając naukę stajesz się pracow-
nikiem młodocianym;

• cykl kształcenia to nauka i praktyka, za 
którą otrzymujesz wynagrodzenie.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 
W ZAWODZIE SPRZEDAWCA 

(trzyletni cykl kształcenia)

NASI UCZNIOWIE


