
Poznaj kształcenie zawodowe 
w naszej szkole.

Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Sosnowcu 

ul. Grota Roweckiego 64

Technikum nr 1 Ekonomiczne



Technik weterynarii

W formie kształcenia dualnego, 
to znaczy

w rzeczywistych warunkach pracy. 

Jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby
sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach
ambulatoryjnych i stacjonarnych oraz wykonywać
zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne.



Koty, konie, psy, chomiki,
Jak ja kocham ich wybryki,

Gdy nieszczęście się przydarzy,
Aby pomóc mi się marzy,

Chcę, lecz nie wiem co mam zrobić,
By pomagać, nie szkodzić,
Teraz wiem, olśniło mnie,
Ten kierunek wybrać chcę.

Technik weterynarii to me plany
I od września się spotkamy.

Nauczysz się:
❑ prowadzenia chowu i hodowli zwierząt,
❑ wykonywania zabiegów inseminacji,
❑ wykonywania czynności pomocniczych, 

dotyczących diagnozowania, profilaktyki 
i leczenia chorób zwierząt.

Kwalifikacje:
❑ R.9 Prowadzenie chowu i inseminacji 

zwierząt

❑ R.11 Wykonywanie czynności 
pomocniczych
w zakresie usług weterynaryjnych oraz 
kontroli i nadzoru weterynaryjnego



Technik organizacji reklamy

Technik organizacji reklamy to zawód dla 
tych, którzy chcą kreować rzeczywistość 
wykorzystując, różne środki przekazu. Moją pasją jest 

reklama,
więc ta szkoła
jest mi dana!



Nauczysz się:
❑ posługiwać językiem reklamy, 
❑ prawnych podstaw prowadzenia kampanii,
❑ obsługi programów graficznych,
❑ umiejętności prezentowania projektów,
❑ rozróżniania technik rysunku, 
❑ prowadzenia własnej działalności.

Kwalifikacje:
❑ A.26 Sprzedaż produktów i usług 

reklamowych
❑ A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii 

reklamowej
W telewizji, w Internecie,

Jest reklama, o tym wiecie,
Pomysłowość wielce sprzyja,

Kreatywność mi nie mija,
Precyzyjność i grafika,

Cechy dobrego technika.
W tym zawodzie nie ma lenia,

Więc do zobaczenia!



Technik ekonomista

To zawód dla tych, którzy chcą podjąć pracę na 
średnich szczeblach zarządzania we wszystkich 
podmiotach gospodarczych, występujących w 
gospodarce rynkowej.



Nauczysz się:
❑ posługiwać się terminologią 

ekonomiczną i księgową, 
❑ zarządzać finansami,
❑ obsługi programów księgowych,
❑ stosować zasady rachunku 

ekonomicznego,
❑ redagować korespondencję 

kancelaryjną,
❑ prowadzenia własnej działalności.

Kwalifikacje:
❑ A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
❑ A.36 Prowadzenie rachunkowości

Ekonomia, choć niełatwa, daję słowo,
W naszej szkole jest uczona wystrzałowo.

Mnie niestraszne ani cyfry, ani wzory,
Wywołują dreszcz emocji jak amory.

Z ekonomią za pan brat
Mogę śmiało ruszać w świat!

Po wakacjach się widzimy, 
Uśmiechów nie poskąpimy!



Miejsca pracy:

Organizacja
reklamy:
❑ Grafik

❑ Copywriter

❑ Poligraf

❑ Kreator wizerunku marki

❑ Własna firma

Weterynaria:
❑ Przychodnie 

weterynaryjne

❑ Laboratoria weterynaryjne

❑ Zakłady hodowli zwierząt

❑ Inspektoraty
weterynaryjne

❑ Ogrody zoologiczne

Ekonomista:
❑ Dział finansów

❑ Pracownik banku

❑ Biuro rachunkowe

❑ Własna firma

❑ Kolejne kwalifikacje



Wybrani partnerzy i pracodawcy: 



Ty wybierasz 
swoją drogę! 

+48   32 266 06 82, 32 291 20 94

ul. Gen. Grota Roweckiego 64
41-200 Sosnowiec

http://strona.ckziu.com/

https://www.facebook.com/ekonomiksosnowiec/
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