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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STEFANA BOBROWSKIEGO 

W RAWICZU   

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021  

Technikum   

Nazwa zawodu  Przedmioty rozszerzone  

technik budownictwa  matematyka  

technik ekonomista  matematyka  

technik elektryk  matematyka  

technik handlowiec  język obcy  

technik logistyk  język obcy  

technik mechanik  matematyka  

technik żywienia i usług 

gastronomicznych  
język obcy  

  

Branżowa Szkoła I Stopnia  

Zawody  

sprzedawca • elektryk • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych • 

mechanik pojazdów samochodowych • kucharz • elektromechanik pojazdów 

samochodowych • monter – elektronik • blacharz samochodowy • lakiernik • 

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych • betoniarz – zbrojarz • murarz – 

tynkarz •operator obrabiarek skrawających • ślusarz • fotograf • fryzjer • cukiernik 

• piekarz • wędliniarz • złotnik – jubiler • krawiec • stolarz • cieśla • tapicer • 

dekarz i inne  

  

Branżowa Szkoła II Stopnia  

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  
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TECHNIK BUDOWNICTWA  

• wykonuje określone roboty budowlane  
• organizuje i kontroluje roboty związane z zagospodarowaniem terenu 

budowy  

• organizuje i kontroluje roboty budowlane stanu surowego i robót 
wykończeniowych  

• organizuje i kontroluje roboty związane z utrzymaniem obiektów 
budowlanych w pełnej sprawności technicznej;  

• sporządza kosztorysy oraz przygotowuje dokumentację przetargową  

• dobiera, montuje i sprawdza działanie środków ochrony 

przeciwporażeniowe  

  
  

 
TECHNIK EKONOMISTA  

  planuje i prowadzi działalność gospodarczą,  

  oblicza podatki   

  wykonuje prace biurowe  

  rozlicza ubezpieczenia  

  prowadzi sprawy kadro-płacowe  

  sporządza analizy, sprawozdania  
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TECHNIK ELEKTRYK  

  montuje maszyny, urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji 

technicznej  
  wykonuje i uruchamia instalacje elektryczne na podstawie dokumentacji 

elektrycznej  
  ocenia stan techniczny maszyn, urządzeń i instalacji technicznych po 

montażu i naprawie  
  lokalizuje uszkodzenia i naprawia maszyny i urządzenia elektryczne  
  montuje i naprawia układy sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i 

urządzeń elektrycznych  
  montuje, dobiera i sprawdza działanie środków ochrony przepięciowej i 

odgromowej w obiektach budowlanych i sieciach energetycznych  

 

 
 

TECHNIK HANDLOWIEC  

  organizuje prace w zakresie 

przyjmowania dostaw oraz 

przygotowywania towarów do 

sprzedaży  

 

  wykonuje prace związane z obsługą 

klientów oraz realizacją transakcji 

kupna i sprzedaży  

 

  prowadzeni działania reklamowe i 

marketingowe  

 

  organizuje i prowadzi działalność 

handlową  

 

  zarządza działalnością handlową 

przedsiębiorstwa    
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 TECHNIK LOGISTYK  

  obsługuje magazyny przyprodukcyjne i dystrybucyjne  

  sporządza dokumenty magazynowe  

  zarządza zapasami  

  prognozuje popyt i planuje zaopatrzenie  

  tworzy harmonogramy produkcji  

  planuje i organizuje transport (formułuje ładunki, dobiera środki 

transportu, planuje trasy przejazdu…)  

  sporządza dokumenty transportowo-spedycyjne  

  obsługuje branżowe programy komputerowe  

  identyfikuje ładunki przy pomocy kodów kreskowych i technologii RFiD  

 

  
  

 
TECHNIK MECHANIK  

  wytwarza części maszyn i urządzeń  

  dokonuje montażu maszyn i urządzeń  

  instaluje i uruchamia maszyny i urządzenia  

  obsługuje maszyny i urządzenia  

  organizuje procesu produkcji  

  

  

może pełnić funkcję operatora obrabiarek CNC  
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TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH  

• sporządza oraz wydaje potrawy i napoje  

• ocenia jakości żywności oraz jej przechowywania  

• planuj i ocenia żywienie  

• organizuje produkcję gastronomiczną  

• planuje i realizuje usługi gastronomicznych  

  
  

  

  
  

  Dlaczego warto uczyć się w ZSZ w Rawiczu?  
    

  

 Wysoki poziom zdawalności egzaminów zawodowych.  

• 55 miejsce w Województwie Wielkopolskim w rankingu najlepszych szkół miesięcznika 
PERSPEKTYWY.  

• Patronat branżowy (GAZOMET, SCHALTBAU RAWAG, FERRPOL).  

• Kształcenie dualne, klasy patronackie w zawodzie: technik budownictwa, technik 
mechanik (Koło naukowe INVENTOR).   

• Praktyki zawodowe dla uczniów technikum:  

- w zakładach pracy,   

- zagraniczne staże i praktyki w ramach programu PO WER  oraz ERASMUS+,  

- staże i praktyki na promach kursujących na trasie Świnoujście - Ystad.  

• Projekt Czas Zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska:  

- zajęcia laboratoryjne  na Politechnice Poznańskiej dla uczniów technikum, - 

płatne staże dla uczniów i absolwentów technikum.   

• Współpraca z Politechniką Wrocławską (modelowanie matematyczne, matematyka w 
praktyce dla uczniów technikum).  

• Współpraca z PWSZ w Lesznie  (cykliczne zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego).  

• Realizacja Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.  
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• Wymiana ze szkołą partnerską Berufsschulzentrum am Westerberg   w Osnabrück w 
Niemczech.  

• Wi Fi Hot Spot na terenie szkoły.  

• Wielofunkcyjne boisko z bieżnią, skocznią i rzutnią.  

• Szkolne Koło Turystyczne SZPRYCHA.  

• Szkolne Koło Wolontariatu.  

• Nasi partnerzy:  Cech Rzemiosł Różnych w Rawiczu,  SCHALTBAU RAWAG sp. z o.o., 
FERRPOL Bracia Matuszewscy sp. z o.o., INSBUD Andrzej Szymański, GAZOMET sp. z 
o.o., RAWBUD sp. z o.o., KOZBUD  Rawicz sp. z o.o., Grupa PIEPRZYK, Hotel Restauracja 
DIAMENT w Rawiczu, Halina Stolarek Restauracja SPORTOWA, Fundacja PKM Duda im. 
M. Duda - Pałac w Pakosławiu, Sierakowski Czesław – Lakiernictwo, R. Kowalski, K. 
Kowalski STOLARSTWO sp. j., Unity Line Limited sp. z o.o., Fermy Drobiu Woźniak sp. z 
o.o., C&C PARTNERS sp. z o.o. i wielu innych  

   

  

  

  
Mistrzowie Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej – Rejon Leszczyński  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNE „SZPRYCHA”   Wycieczka do Drezna   
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  Wycieczki zawodoznawcze  
  

 

  Staże zagraniczne – POWER, Erasmus +  
  

  

Szkolne Koło Wolontariatu   
WYMIANA  MŁODZIEŻY  - Osnabrück w Niemczech  
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POWIATOWY KONKURS FRYZJERSKI DLA UCZNIÓW 

  
II etap  Olimpiady Geograficznej   

Finalista  
Olimpiady  

Logistycznej   

Turniej „O pióro  

gżegżółki”   
Konkurs Lese n   Gehen    


