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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
KLASA POLICYJNA MUNDUROWA
OKRES KSZTAŁCENIA – 4 lata
KLASA POD PATRONATEM
KOMENDANTA
WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
W POZNANIU

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
ogólnokształcące: przygotowujące do egzaminu maturalnego,
języki obce: język angielski, język niemiecki.
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
wiedza o społeczeństwie, język angielski.
PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE:
 wiedza o Policji,
 kwalifikacje do służby w Policji,
 służba społeczeństwu,
 elementy prawa,
 musztra.
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:
 prawo jazdy kat. B dla naszych uczniów w
preferencyjnych cenach,
 korzystne warunki finansowe na kursy oferowane
przez ZSCKU.

UCZNIOWIE KLASY POLICYJNEJ:
 realizują innowacyjny program nauczania,
 uczestniczą w każdym roku nauki w obozach kondycyjnych,
survivalowych, unitarnych i psychologicznych, realizowanych przez
policjantów, żołnierzy i specjalistycznych instruktorów,
 uczestniczą w zajęciach na basenie i w zajęciach judo,
 dwa dni w tygodniu uczęszczają do szkoły w pełnym umundurowaniu
(które nabywają w szkole w czasie wakacji),
 reprezentują szkołę w uroczystościach lokalnych
i państwowych,
 dzięki regularnej współpracy z Komendą Miejską Policji
w Koninie, Komendą Wojewódzką Policji
w Poznaniu i innymi formacjami mundurowymi uczestniczą
w profesjonalnych wykładach przeprowadzonych przez
Policjantów oraz inne służby mundurowe.
W SZKOLE MASZ DO DYSPOZYCJI:
 specjalistyczne pracownie komputerowe,
 nowoczesne pracownie przedmiotowe,
 bibliotekę i Multimedialne Centrum Informacji,
 obiekt sportowy ORLIK, salę JUDO, siłownie,
 bazę kajakową,
 sprawnościowy tor przeszkód,
 koła zainteresowań: Szkolny Klub Europejski, Klub Młodego
Ekonomisty, Jednostka Strzelecka Strzelec 4150, Teatr Milenium,
zespół MIDWAY.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
KLASA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
MUNDUROWA
OKRES KSZTAŁCENIA – 4 lata

KLASA POD PATRONATEM
AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH
im. Gen. T. Kościuszki WE WROCŁAWIU
ORAZ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
POLICJI W POZNANIU
ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
ogólnokształcące: przygotowujące do egzaminu maturalnego,
języki obce: język angielski, język niemiecki.
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
wiedza o społeczeństwie, język angielski.
PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE:
 wiedza o Policji,
 kwalifikacje do służby w Policji,
 służba społeczeństwu,
 elementy prawa,
 musztra.
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:
 prawo jazdy kat. B dla naszych uczniów
w preferencyjnych cenach,
 korzystne warunki finansowe na kursy oferowane przez ZSCKU.

UCZNIOWIE KLASY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO:
 realizują innowacyjny program nauczania,
 uczestniczą w każdym roku nauki w obozach kondycyjnych,
survivalowych, unitarnych i psychologicznych, realizowanych przez
policjantów, żołnierzy i specjalistycznych instruktorów,
 uczestniczą w zajęciach na basenie i w zajęciach
judo,
 dwa dni w tygodniu uczęszczają do szkoły w pełnym umundurowaniu
(które nabywają w szkole w czasie wakacji),
 reprezentują szkołę w uroczystościach lokalnych
i państwowych,
 dzięki regularnej współpracy z Komendą Miejską Policji w Koninie,
Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu
i innymi formacjami mundurowymi uczestniczą
w profesjonalnych wykładach przeprowadzonych przez Policjantów
oraz inne służby mundurowe.
W SZKOLE MASZ DO DYSPOZYCJI:
 specjalistyczne pracownie komputerowe,
 nowoczesne pracownie przedmiotowe,
 bibliotekę i Multimedialne Centrum Informacji,
 obiekt sportowy ORLIK, salę JUDO, siłownie,
 bazę kajakową,
 sprawnościowy tor przeszkód,
 koła zainteresowań: Szkolny Klub Europejski, Klub Młodego
Ekonomisty, Jednostka Strzelecka Strzelec 4150, Teatr Milenium,
zespół MIDWAY.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
KLASA JĘZYKOWO- BIZNESOWA

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA
OKRES KSZTAŁCENIA – 4 lata

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
ogólnokształcące: przygotowujące do egzaminu maturalnego,
języki obce: język angielski, język niemiecki.
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
język niemiecki, język angielski.
PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE:
 język angielski w biznesie,
 język niemiecki w biznesie,
 ekonomia w praktyce.
W SZKOLE MASZ DO DYSPOZYCJI:
 specjalistyczne pracownie komputerowe,
 nowoczesne pracownie przedmiotowe,
 bibliotekę i Multimedialne Centrum Informacji,
 obiekt sportowy ORLIK, salę JUDO, siłownie,
 bazę kajakową,
 sprawnościowy tor przeszkód,

 koła zainteresowań: Szkolny Klub Europejski, Klub Młodego
Ekonomisty, Jednostka Strzelecka Strzelec 4150, Teatr
Milenium, zespół MIDWAY.
PLANOWE PROJEKTY:
 innowacyjne zajęcia z zakresu biznesu - "Business English"' oraz „Język
niemiecki w biznesie”,
 komunikacja w sytuacjach biznesowych oraz prowadzenie
korespondencji firmowej w języku angielskim i niemieckim,
 wiedza z zakresu marketingu, reklamy, zarządzania finansami,
 wizyty obcokrajowców na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego
w ramach projektu AIESEC,
 obozy językowe, wyjazdy studyjne do Londynu, Berlina …
 warsztaty z pracodawcami i pracownikami Urzędów – Urząd
Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy, ZUS,
 zajęcia w ośrodkach akademickich – Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu prowadzone
również w języku angielskim i niemieckim,
 kurs zakładania własnej firmy prowadzony przez Konińską Izbę
Gospodarczą,
 aktywne sprawdzanie się w prowadzeniu firmy zarządzając wirtualnym
przedsiębiorstwem,
 warsztaty oraz wizyty w firmach zagranicznych.
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:
 prawo jazdy kat. B dla naszych uczniów
w preferencyjnych cenach,
 korzystne warunki finansowe na kursy oferowane
przez ZSCKU.

TECHNIK EKONOMISTA
ADMINISTRACJA CELNO-SKARBOWA

KLASA MUNDUROWA
OKRES KSZTAŁCENIA – 5 lat
ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
Ogólnokształcące: przygotowujące do egzaminu maturalnego.
Języki obce: angielski, niemiecki, język obcy zawodowy pozwalający na
porozumiewanie się w rozmowach biznesowych.
Przedmioty rozszerzone: język angielski
Zajęcia zawodowe: przygotowujące do egzaminu zawodowego,
realizowane w branżowych pracowniach
w grupach do 15 osób.
Praktyki zawodowe: w urzędach celno-skarbowych, instytucjach
państwowych, przedsiębiorstwach i Pracowni Symulacyjnej.

W RAMACH INNOWACJI:
 wyjazdy do urzędów celnych i stref granicznych,
 zajęcia praktyczne z funkcjonariuszami Straży Granicznej
i funkcjonariuszami Służby Celnej,
 raz w roku obóz kondycyjny,
 zajęcia z musztry, na basenie oraz JUDO.

ABSOLWENT POTRAFI:





planować i prowadzić działalność gospodarczą,
obliczać podatki i cła,
prowadzić sprawy kadrowo-płacowe,
prowadzić rachunkowość uproszczoną,

 wykonywać analizy i sporządzać sprawozdania z działalności
podmiotów gospodarczych.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:
 urzędy administracji państwowej, w tym: urzędy celne,
skarbowe, statystyczne,
 dział kadr i płac w firmach,
produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 zakłady ubezpieczeniowe,
 banki,
 biura rachunkowe,
 własna działalność gospodarcza.
SZKOŁA POSIADA:
 pracownie ekonomiczne wyposażone w tablice interaktywne,
nowoczesny sprzęt biurowy, laptopy
ze specjalistycznym oprogramowaniem,
 pracownie informatyczne,
 bibliotekę i Multimedialne Centrum Informacji,
 Pracownię symulacyjną
 obiekt sportowy „ORLIK”, salę JUDO, siłownie,
 bazę kajakową.
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:
 prawo jazdy po preferencyjnych cenach - tylko dla naszych uczniów,
 korzystne warunki finansowe na kursy oferowane przez szkołę,
 możliwość przynależności do JS “STRZELEC”, udział w wycieczkach
krajowych i zagranicznych, rajdach pieszych, rowerowych, spływach
kajakowych i biwakach.

TECHNIK EKONOMISTA
BANKOWOŚĆ

- prowadzić dialog biznesowy
- prowadzić sprawy kadrowo-płacowe
- wykonywać analizy i sporządzać sprawozdania
z działalności podmiotów gospodarczych
- obliczać podatki

OKRES KSZTAŁCENIA – 5 lat

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
- instytucje finansowe, w tym banki, agencje ubezpieczeniowe i TFI
- urzędy administracji państwowej i samorządowej
- firmy produkcyjne, usługowe i handlowe
- własna działalność gospodarcza

ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Ogólnokształcące: przygotowujące do egzaminu maturalnego.
Języki obce: angielski, niemiecki, język obcy zawodowy pozwalający na
porozumiewanie się w rozmowach biznesowych i bankowych
Przedmioty rozszerzone: język angielski
Zajęcia zawodowe: przygotowujące do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie, realizowane w branżowych pracowniach w
grupach do 15 osób.
Praktyki zawodowe: w instytucjach finansowych (banki, agencje
ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa) i Pracowni Symulacyjnej.

W RAMACH INNOWACJI:
- warsztaty wyjazdowe i obozy naukowe z zakresu finansów i bankowości
- dress code w stylizacji bankowca - w określone dni tygodnia
- zajęcia praktyczne z udziałem przedstawicieli instytucji finansowych;
w tym banków
- wyjazdy do banków i instytucji państwowych
- ciekawe zajęcia z wychowania fizycznego (basen, JUDO, aerobik)

ABSOLWENT POTRAFI:
- ustalać zdolność kredytową klientów banku
- prowadzić bankowość elektroniczną
- wykorzystywać elementy marketingu do pozyskiwania klientów

SZKOŁA POSIADA:
 pracownie ekonomiczne wyposażone w tablice interaktywne,
nowoczesny sprzęt biurowy, laptopy
ze specjalistycznym oprogramowaniem,
 pracownie informatyczne,
 bibliotekę i Multimedialne Centrum Informacji,
 Pracownię symulacyjną
 obiekt sportowy „ORLIK”, salę JUDO, siłownie,
 bazę kajakową.
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:
 prawo jazdy po preferencyjnych cenach - tylko dla naszych uczniów,
 korzystne warunki finansowe na kursy oferowane przez szkołę,
 możliwość przynależności do JS “STRZELEC”, udział w wycieczkach
krajowych i zagranicznych, rajdach pieszych, rowerowych, spływach
kajakowych i biwakach.

TECHNIK LOGISTYK
OKRES KSZTAŁCENIA – 5 lat
ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
 ogólnokształcące: przygotowujące do egzaminu maturalnego,
 języki obce: język angielski, język niemiecki, język obcy zawodowy
pozwalający na swobodne wykonywanie zadań logistyka,
 przedmioty rozszerzone: język angielski,
 zawodowe: przygotowujące do egzaminu zawodowego oraz do
aktywnego udziału w życiu i poruszaniu się po rynku pracy,
 praktyka zawodowa: realizowana w firmach
i specjalistycznej Pracowni Symulacyjnej.
PRZYKŁADY ZAWODÓW, W KTÓRYCH MOŻNA PRACOWAĆ PO
UKOŃCZENIU KIERUNKU:
 spedytor krajowy i międzynarodowy,
 logistyk w firmach m in. produkcyjnych,
 dyspozytor,
 inspektor transportu drogowego,
 specjalista do spraw magazynowania
i dystrybucji.

 bazę kajakową,
 sprawnościowy tor przeszkód,
 koła zainteresowań: Szkolny Klub Europejski, Klub Młodego
Ekonomisty, Jednostka Strzelecka Strzelec 4150, Teatr
Milenium, zespół MIDWAY.
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:
 prawo jazdy po preferencyjnych cenach - tylko dla naszych uczniów,
 korzystne warunki finansowe na kursy oferowane przez szkołę,
 udział w wycieczkach krajowych i zagranicznych, rajdach pieszych,
rowerowych, spływach kajakowych i biwakach,

PO ZAKOŃCZENIU NAUKI ABSOLWENT:
 będzie posiadał umiejętności i wiedzę merytoryczną pozwalającą na
uzyskanie certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków,
 dla laureatów olimpiady darmowe studia w WSL, staże, praktyki.

CO OZNACZA LOGISTYKA? „kto logicznie myśli”

GŁÓWNY CEL LOGISTYKI:

Maksymalizacja zysku z jednoczesnym utrzymaniem poziomu obsługi
klienta...
W SZKOLE MASZ DO DYSPOZYCJI:






specjalistyczne pracownie komputerowe,
nowoczesne pracownie przedmiotowe,
bibliotekę i Multimedialne Centrum Informacji,
obiekt sportowy ORLIK, salę JUDO, siłownie,

Idealna lokalizacja: Bulwar nad Wartą, Stary Rynek...

TECHNIK INFORMATYK
PROGRAMOWANIE I GRAFIKA KOMPUTEROWA
OKRES KSZTAŁCENIA - 5 lat
ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
Ogólnokształcące: przygotowujące do egzaminu maturalnego.
Języki obce: język angielski, język niemiecki.
Przedmioty rozszerzone: język angielski.
Zajęcia specjalistyczne: zajęcia realizowane w grupach
do 15 osób, w laboratoriach komputerowych.
Przedmioty zawodowe: przygotowujące do egzaminu zawodowego,
realizowane w grupach do 15 osób w profesjonalnych pracowniach.
Praktyka zawodowa: realizowana w Pracowni Symulacyjnej, firmach
i specjalistycznych laboratoriach.
POSIADACZ DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE
ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK POTRAFI:
 posługiwać się systemami operacyjnymi pracującymi w różnych
rodzajach sieci,
 posługiwać się oprogramowaniem użytkowym
i narzędziowym,
 obsługiwać i konfigurować urządzenia wykorzystywane w sieciach
komputerowych,
 projektować i tworzyć lokalną sieć komputerową,
 posługiwać się językami baz danych w tym SQL,

 stosować powszechnie używane języki programowania,
 posługiwać się dokumentacją zawodową w języku polskim
i angielskim.
SZKOŁA POSIADA:
 pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne, kasy
fiskalne, stanowiska sprzedażowe, laptopy ze specjalistycznym
oprogramowaniem, tablety, sprzęt biurowy i handlowy,
 nowoczesne pracownie informatyczne,
 Akademię CISCO,
 Pracownię Symulacyjną,
 bibliotekę i Multimedialne Centrum Informacji,
 obiekt sportowy „ORLIK”, salę JUDO, siłownie,
 bazę kajakową.
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:
 prawo jazdy po preferencyjnych cenach - tylko dla naszych uczniów,
 korzystne warunki finansowe na kursy oferowane
przez szkołę,
 możliwość przynależności do Jednostki Strzeleckiej „STRZELEC”4150,
 udział w wycieczkach krajowych i zagranicznych, rajdach pieszych,
rowerowych, spływach kajakowych i biwakach,
 działalność w wybranych kołach zainteresowań: Szkolny Klub
Europejski, Klub Młodego Ekonomisty, teatr Milenium, zespół
muzyczny MIDWAY.

TECHNIK HANDLOWIEC
SOCIAL MEDIA MARKETING
OKRES KSZTAŁCENIA -5 lat
ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: przygotowujące do egzaminu maturalnego.
JĘZYKI OBCE: język angielski, język niemiecki, język obcy zawodowy
pozwalający na swobodne wykonywanie zadań handlowca takich jak
prowadzenie negocjacji handlowych i podpisywanie kontraktów
z zagranicznymi kontrahentami.
ZAWODOWE: przygotowujące do egzaminu zawodowego, realizowane
w grupach do 15 osób w profesjonalnych pracowniach.
SPECJALISTYCZNE: Social Media Marketing. obsługa kas fiskalnych, pakiet
INSERT i inne realizowane w grupach do 15 osób.
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
język angielski.
PRAKTYKA ZAWODOWA – realizowana w Pracowni Symulacyjnej, firmach
i specjalistycznych laboratoriach.
TECHNIKUM HANDLOWE DAJE NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI
ZATRUDNIENIA W:






e-przedsiębiorstwach,
e-marketingu w społecznościach wirtualnych,
działach handlowych,
działach marketingu,

 urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych
z promocją i marketingiem poszczególnych obszarów ich
działalności,
 własnej działalności gospodarczej związanej z handlem i/lub
marketingiem,
 zawodzie przedstawiciela handlowego.
SZKOŁA POSIADA:

 pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne,
kasy fiskalne, stanowiska sprzedażowe, laptopy ze
specjalistycznym oprogramowaniem, tablety, sprzęt biurowy
i handlowy,
 nowoczesne pracownie informatyczne,
 Pracownię Symulacyjną,
 bibliotekę i Multimedialne Centrum Informacji,
 obiekt sportowy „ORLIK”, salę JUDO, siłownie
 bazę kajakową

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:

 prawo jazdy po preferencyjnych cenach - tylko dla naszych
uczniów
 certyfikat potwierdzający umiejętności obsługi kasy fiskalnej
 korzystne warunki finansowe na kursy oferowane przez szkołę
 możliwość przynależności do Jednostki Strzeleckiej
„STRZELEC”4150
 udział w wycieczkach krajowych i zagranicznych, rajdach pieszych,
rowerowych, spływach kajakowych i biwakach,
 działalność w wybranych kołach zainteresowań: Szkolny Klub
Europejski, Klub Młodego Ekonomisty, teatr MILLENIUM,
zespół muzyczny MIDWAY.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

SPRZEDAWCA
E-BIZNES
OKRES KSZTAŁCENIA 3 LATA

DOBRY SPRZEDAWCA ZNAJDZIE SWOJE MIEJSCE:







w firmach handlowych,
w sklepach różnych branż,
w e-przedsiębiorstwach,
w działach handlowych różnych branż,
jako przedstawiciel handlowy,
prowadząc własną działalność gospodarczą.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO ROZWOJU:

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: przygotowujące do kontynuowania nauki
w Branżowej Szkole II stopnia.
JĘZYKI OBCE - język angielski.

 prawo jazdy po preferencyjnych cenach - tylko dla naszych uczniów,
 udział w licznych kursach oferowanych przez szkołę na korzystnych
warunkach finansowych.

ZAWODOWE: realizowane w grupach do 15 osób w profesjonalnych
pracowniach. Polegają na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu
do wykonywania zawodu sprzedawcy oraz do egzaminu zawodowego.
SPECJALISTYCZNE „E-BIZNES” przygotowujące do sprawnego poruszania
się w obszarach e-biznesu, zakładania i obsługi sklepu internetowego,
wymiany informacji z kontrahentami, zawierania umów handlowych,
przesyłania dokumentów, prowadzenia telekonferencji, pozyskiwania
kontaktów handlowych, wyszukiwania informacji w Internecie.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE realizowane w zakładzie pracy.
PO ZAKOŃCZENIU NAUKI ABSOLWENT POTRAFI m.in.:
 przyjmować dostawy towarów,
 przygotowywać towary do sprzedaży,
 tworzyć ekspozycje wystawowe,
 wykonywać prace związane z realizacją transakcji kupna i
sprzedaży,
 prowadzić własny biznes z wykorzystaniem Internetu.
TEN KIERUNEK
TO GWARANCJA ZATRUDNIENIA!!!

SZKOŁA POSIADA:









specjalistyczne pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice
interaktywne, kasy fiskalne, tablety, sprzęt biurowy i handlowy, laptopy ze
specjalistycznym oprogramowaniem, kompleksowo wyposażone stanowiska
sprzedażowe,
nowoczesne pracownie informatyczne,
Pracownię Symulacyjną,
bibliotekę i Multimedialne Centrum Informacji,
obiekt sportowy „ORLIK”, salę JUDO, siłownie,
bazę kajakową.

Nauka w BS I stopnia - Sprzedawca to nie tylko zajęcia
w murach szkoły, ale również:
możliwość przynależności do Jednostki Strzeleckiej „STRZELEC” 4150,
udział w wycieczkach krajowych i zagranicznych, rajdach pieszych, rajdach
rowerowych, spływach kajakowych i biwakach,
 działalność w wybranych kołach zainteresowań: Szkolny Klub Europejski, Klub
Młodego Ekonomisty,
 zespół muzyczny MIDWAY, teatr Milenium.




BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

MAGAZYNIER—LOGISTYK
OKRES KSZTAŁCENIA—3 lata
ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: przygotowujące do kontynuowania nauki
w Branżowej Szkole II stopnia.
JĘZYKI OBCE: język angielski,
ZAWODOWE: przygotowujące do egzaminu zawodowego, realizowane
w grupach do 15 osób.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
nauka zawodu w zakładach pracy.
MAGAZYNIER — LOGISTYK jest jednym z najbardziej popularnych
i przydatnych zawodów w dzisiejszych czasach. Sama nazwa stanowiska
pracy bardzo ewoluowała. W ofertach pracy (szczególnie dużych
zagranicznych koncernów) określa się go mianem np.: specjalisty
ds. łańcucha dostaw, kierownika zakupów i współpracy z dostawcami,
planisty ds. dostaw, a nawet logistic specialist.
PO ZAKOŃCZENIU NAUKI ABSOLWENT POTRAFI M.IN:
 przyjmować i wydawać towary z magazynu,
 przechowywać towary,
 prowadzić dokumentację magazynową.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU:
Absolwent szkoły w zawodzie magazynier—logistyk może ubiegać się
o uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje technik logistyk oraz
uzyskać wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
D O B R Y C H M A G A Z Y N I ER Ó W - LO G I S T Y K Ó W PO S Z U K U J Ą :
 firmy logistyczne, produkcyjne, handlowe,
 sklepy różnych branż,
 e-przedsiębiorstwa,
 duże zagraniczne koncerny,
 centra logistyczne w okolicach Konina.
MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO ROZWOJU:
 prawo jazdy po preferencyjnych cenach - tylko dla
 naszych uczniów,
 ukończenie kursu obsługi wózków widłowych.
SZKOŁA POSIADA:
 pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice
interaktywne, komputery stacjonarne i laptopy
ze specjalistycznym oprogramowaniem,
 nowoczesne pracownie informatyczne,
 Pracownię Symulacyjną,
 bibliotekę i Multimedialne Centrum Informacji,
 obiekt sportowy „ORLIK”, salę JUDO, siłownie,
 bazę kajakową.
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:
 możliwość przynależności do Jednostki Strzeleckiej „STRZELEC”4150,
 udział w wycieczkach krajowych i zagranicznych, rajdach pieszych,
rowerowych, spływach kajakowych i biwakach,
 działalność w wybranych kołach zainteresowań: Szkolny Klub
Europejski, Klub Młodego Ekonomisty, teatr Milenium, zespół
muzyczny MIDWAY.

