




4-letnie, na podbudowie szkoły podstawowej 

  przedmioty rozszerzone: 

język angielski, geografia  

 

Oddział  

przygotowania wojskowego 
 

 



Oddział Przygotowania Wojskowego to propozycja dla 

osób, które swoją przyszłość wiążą z pracą w służbach 

mundurowych.  

Nad klasą nadzór merytoryczny sprawuje MON.  

 

Szkolenie wojskowe,  jest  zbliżone do tego, które 

odbywają żołnierze służby przygotowawczej.  

Zajęcia  prowadzą instruktorzy z jednostek wojskowych.   

 

Część praktyczna kończy się obozem szkoleniowym 



W ramach szkolenia uczniowie poznają: 

 

- wybrane zagadnienia regulaminów ogólnych; 

- musztrę i ceremoniał wojskowy; 

- podstawy wychowania wojskowego; 

- podstawy szkolenia bojowego i strzeleckiego; 

- zasady rozpoznania wojskowego; 

- podstawy szkolenia inżynieryjno-saperskiego. 

 

 



Absolwent oddziału przygotowania wojskowego otrzyma 

dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych. 





Czego uczymy w technikum ekonomicznym? 



Ósmoklasisto jeśli więc jesteś: 



Dlaczego warto wybrać TE :  

Uczymy praktycznie w oparciu o 
Branżowe Symulacje Biznesowe  

Pracujemy na nowoczesnych programach 
 kadrowo-płacowych i księgowych 









Gdzie znajdzie pracę  technik informatyk? 
 
 

 TI może podjąć pracę w każdej firmie, gdzie do pracy 
 

używa  się komputerów,  w  serwisach, sklepach ze 
 

sprzętem komputerowym,  w działach  IT, w obsłudze   

i administrowaniu siecią, przy projektowaniu 

stron i witryn. 
 
 
 
 
 
 

 Ale także w studiach telewizyjnych i filmowych, 

instytucjach zajmujących się tworzeniem                                  

i eksploatacją  oprogramowania komputerowego, 

wydawnictwach, urzędach. 



Akademia Cisco oferuje 
uczniom możliwość 
uzyskania wiedzy 

teoretycznej i praktycznej 
z dziedziny projektowania, 

 

rozwoju i utrzymywania 
sieci komputerowych. 
Uczniowie uczestniczą 

w specjalnych kursach, 
na których są 

przygotowywani do 
uzyskania certyfikatu 

zawodowego Cisco Certified 
Networking Associate 

(CCNA). 









W technikum żywienia nauczysz się m.in.: 

 

 sporządzania i ekspedycji potraw i napojów, 

 oceniania jakości żywności oraz jej 

przechowywania,  

  planowania i organizowania żywienia 

 i produkcji gastronomicznej 

  planowania i realizacji usług 

gastronomicznych. 







Dlaczego warto wybrać naukę w TECHNIKUM  

w Zespole Szkół w Czchowie: 
 
 
 
 

 Bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych! 
 
 

 Liczne, darmowe kursy zawodowe! 
 
 

 Wakacyjne, płatne  staże  zawodowe! 
 
 

 Atrakcyjne programy stypendialne np.  
stypendium branżowe w wysokości 5000 zł  

     
 

 Nauka na jedną zmianę – zajęcia do 15:00! 





2022-2027 
Przez kolejnych pięć 

lat nasi uczniowie  

z klas drugich  

i trzecich technikum 

będą brali udział  

w praktykach 

zagranicznych. 

(Grecja, Hiszpania)  

Co roku też aż  

6 nauczycieli będzie 

uczestniczyło  

w programie Erasmus 

VET.  

 

To doskonała 

możliwość rozwijania  

u uczniów 

umiejętności 

zawodowych.  









2023 rok 
                  Hiszpania  



 



Zalety nauki w klasie Kucharz w ZS w Czchowie: 

Zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywają się w szkole 

od poniedziałku do piątku / Nie musisz szukać praktyki  

u pracodawcy / Uczysz się w znakomicie wyposażonej pracowni 

gastronomicznej i pracowni obsługi konsumenta 









Dla uczniów, którzy 
wybiorą naszą szkołę 

organizujemy badanie 
lekarskie, podczas 
którego uczniowie 

otrzymują zaświadczenie 
o braku przeciwskazań 
do nauki w wybranym 

zawodzie. 
 

. 

uczniowie TŻ wykonują 
badanie w PSSE  






