
ZESPÓŁ SZKÓŁ 

NR 42

W WARSZAWIE



WITAMY W NASZEJ SZKOLE!

NA POCZĄTEK przedstawimy się….

W skład Zespołu Szkół nr 42 

wchodzą:

▪ Technikum nr 8 im. Jana Karskiego

▪ Branżowa Szkoła I stopnia nr 37

im. Jana Karskiego

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 42 

w WARSZAWIE
to publiczna szkoła średnia, dająca 

młodym ludziom możliwość kształcenia     

w ciekawych, zapewniających interesującą 

i dobrze płatną pracę, kierunkach.
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KTO BĘDZIE ODPOWIADAŁ ZA WASZĄ 

EDUKACJĘ ?

Kadrę ZS nr 42 stanowią wykwalifikowani 

nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących 

i zawodowych, którzy pomagają uczniom      

w dokonywaniu trafnych wyborów, 

zapewniają im wszechstronny rozwój i dbają 

o jakość kształcenia. Nad wszystkim czuwa 

Dyrekcja szkoły - życzliwa, kompetentna, 

zaangażowana.
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DLACZEGO 

DO NAS?
NASZA SZKOŁA     DOBRY START     CIEKAWA PRACA    TWÓJ SUKCES
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DOBRY ZAWÓD OTWIERA WIELE DRZWI !



KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2022/23:

CO PROPONUJEMY?

TECHNIKUM 5-letnie
▪ cztery klasy o kierunku TECHNIK INFORMATYK z jęz. angielskim 

i jęz. niemieckim oraz rozszerzoną matematyką

▪ dwie klasy o kierunku TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI z jęz. angielskim 

i jęz. niemieckim oraz rozszerzoną geografią

▪ dwie klasy o kierunku TECHNIK LOGISTYK z jęz. angielskim i jęz. rosyjskim 

oraz rozszerzonym jęz. angielskim
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SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  3 –letnia – oddział dla 

młodocianych pracowników

▪ trzy  klasy branżowe z jęz. angielskim – wszystkie zawody (sprzedawca, 

mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, fryzjer, cukiernik, kucharz 

oraz wiele innych)



DO CZEGO PRZYGOTOWUJE KLASA 

INFORMATYCZNA?
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Absolwent tego kierunku jest przygotowany 

do wykonywania następujących zadań 

zawodowych:

▪ montowania oraz eksploatacji komputera          

i urządzeń peryferyjnych

▪ projektowania i wykonywania lokalnych sieci 

komputerowych, administrowania tymi sieciami 

▪ projektowania baz danych i administrowania 

bazami danych 

▪ tworzenia stron www i aplikacji internetowych, 

administrowania tymi stronami i aplikacjami



CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK  

INFORMATYK?
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TECHNIK INFORMATYK obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz 

komputery i urządzenia mobilne, posługując się gotowym oprogramowaniem użytkowym 

i narzędziowym. Do jego zadań należy montowanie oraz eksploatacja systemów oraz 

lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Zajmuje się również         

programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, tworzeniem i 

administracją stronami WWW i systemami zarządzania treścią. Wykonuje oraz 

nadzoruje prace lokalnych sieci komputerowych oraz projektuje, opracowuje, 

administruje i użytkuje bazy danych.



GDZIE  INFORMATYK 

MOŻE ZNALEŹĆ PRACĘ?

TECHNIK INFORMATYK  to  obecnie najpopularniejszy zawód na 

świecie, daje możliwość podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się 

tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, w firmach 

sprzedających sprzęt komputerowy, instalujących sieci komputerowe, 

w studiach graficznych i dźwiękowych i wszędzie tam, gdzie 

wykorzystuje się w pracy komputery.



JEŚLI NIE INFORMATYK, TO….
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TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI to niezwykle ciekawy zawód, dający 

możliwości pracy w biurach podróży w kraju i za granicą i punktach informacji 

turystycznej, agroturystyce, instytucjach kultury , hotelach oraz samodziel-

nego prowadzenia własnej działalności turystycznej.



CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK 

ORGANIZACJI TURYSTYKI?
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Uczący się tego przedmiotu 

zdobywają liczne kompetencje 

zawodowe: 

▪ tworzenie programów i organizowanie 

imprez i usług turystycznych

▪ kalkulowanie kosztów i rozliczanie 

imprez i usług turystycznych 

▪ obsługa klientów biur podróży

▪ umiejętność pilotażu i przewodnictwa 

turystycznego



A JEŚLI NIE ORGANIZATOR TURYSTYKI, TO 

MOŻE …
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TECHNIK LOGISTYK to ceniony i poszukiwany na rynku pracy zawód, dający 

możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, 

transportowo-spedycyjnych, hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.



CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK LOGISTYK?
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Logistyk zajmuje się działaniami 

zmierzającymi do obniżenia kosztów 

działalności i zwiększenia zysków 

działalności przedsiębiorstwa poprzez:

▪ właściwą organizację pracy

▪ wyszukiwanie obszarów generujących duże 

koszty i ich zmniejszanie

▪ optymalizację tras przejazdu i optymalizacje 

ładunku

▪ organizację przewozów samochodowych, 

kolejowych, morskich i lotniczych 

▪ właściwe zarządzanie relacjami z klientem



CO POWINNO CECHOWAĆ 

ABSOLWENTÓW 

ZAINTERESOWANYCH NAUKĄ 

W NASZYM TECHNIKUM?
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Absolwentów szkół podstawowych 

zainteresowanych kształceniem   

w zawodzie TECHNIK 

INFORMATYK 

Absolwentów szkół podstawowych 

zainteresowanych kształceniem   

w zawodzie TECHNIK 

ORGANIZACJI TURYSTYKI

powinny cechować:

- zainteresowanie tematyką komputerową,

- staranność

- dokładność

- komunikatywność

- umiejętność współpracy

- kreatywność

- zmysł plastyczny

- poczucie estetyki

powinny cechować:

- komunikatywność

- zdolności organizacyjne

- umiejętność współpracy

- kreatywność

- łatwość w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi

- życzliwość

- wyrozumiałość

- otwartość i empatia

CECHY KANDYDATA…
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Absolwentów szkół podstawowych 

zainteresowanych kształceniem  w 

zawodzie TECHNIK LOGISTYK 

powinny cechować:

- zainteresowania ekonomiczne i 

marketingowe 

- rzetelność

- asertywność

- komunikatywność

- odporność na stres

- elastyczność w myśleniu

- dobra organizacja czasu 

CECHY KANDYDATA…



JEŚLI NIE TECHNIKUM,  

TO…. ?

SZKOŁA 

BRANŻOWA 
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JAK PRZEBIEGA NAUKA W SZKOLE 

BRANŻOWEJ?
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Rozpoczynając naukę w szkole branżowej, uczeń staje się pracownikiem 

młodocianym i kształci się w wybranym zawodzie przez 3 lata.

Cykl kształcenia obejmuje naukę i praktykę, za którą młodociany pracownik 

otrzymuje wynagrodzenie. Daje to możliwość uzyskania niezależności 

finansowej. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje 

zawodowe w wybranej profesji.

Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa 

o pracę podpisana pomiędzy pracodawcą, a uczniem jako młodocianym 

pracownikiem. Podpisanie umowy odbywa się pod kontrolą kierownika 

praktycznej nauki zawodu, którym jest pracownik szkoły.



CO ZYSKASZ, WYBIERAJĄC NAUKĘ           

W SZKOLE BRANŻOWEJ?

18

Walorami kształcenia w klasach wielozawodowych są:

▪ zindywidualizowany tok nauczania uwzględniający możliwości, uzdolnienia                   

i ograniczenia młodocianego,

▪ kształcenie w systemie: 2-3 dni nauki w szkole – przedmioty ogólnokształcące, 2 dni 

zajęcia praktyczne u pracodawcy,

▪ nauka zawodu w warunkach rzeczywistej pracy, w otoczeniu doświadczonych     

pracowników, z możliwością dokonywania bieżącej samooceny postępów                   

w nabywaniu umiejętności, co zwiększa mobilność absolwenta na rynku pracy,

▪ poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń, które wprowadza 

zakład dla zwiększenia swojej efektywności.



JAKIE SĄ NAJBARDZIEJ POPULARNE 

ZAWODY W  NASZEJ SZKOLE 

BRANŻOWEJ?

▪ mechanik pojazdów samochodowych, czyli zawód związany z obsługą pojazdów 

samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami   

z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki 

samochodowej. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku 

pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji 

współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę        

i nowoczesne technologie.
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MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Do jakich zadań zawodowych 

będziesz przygotowany 

kończąc ten kierunek?

Gdzie będziesz mógł pracować 

po zdobyciu zawodu 

mechanika?
• użytkowanie pojazdów samochodowych,

• diagnozowanie pojazdów 

samochodowych,

• naprawa pojazdów samochodowych,

• kierowanie pojazdami samochodowymi na 

poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa 

jazdy kategorii B.

• w zakładach produkcyjnych i naprawczych 

pojazdów samochodowych,

• na stacjach obsługi pojazdów,

• w salonach sprzedaży samochodów i 

instytucjach zajmujących się obrotem 

częściami samochodowymi,

• w  przedsiębiorstwach transportu 

samochodowego,

• w  przedsiębiorstwach doradztwa 

technicznego dotyczącego motoryzacji,

• w  firmach zajmujących się likwidacją i 

recyklingiem pojazdów samochodowych,

• we własnej firmie, prowadząc działalność

gospodarczą



JAKIE SĄ NAJBARDZIEJ POPULARNE 

ZAWODY W  NASZEJ SZKOLE 

BRANŻOWEJ?

▪ kucharz, czyli osoba zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw                

i napojów. Czuwa nad wydawaniem przygotowanych potraw, dbając o ich 

estetyczne wykończenie, dekorację. Musi posiadać wiedzę dotyczącą różnych 

kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego 

łączenia składników. Jest również znawcą  serwowania potraw, deserów, napojów    

i dodatków. Miejscem pracy kucharza  są zakłady gastronomiczne typu otwartego    

i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe,  gastronomia sieciowa oraz firmy 

cateringowe i wiele innych.
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JEŚLI WYBIERZESZ NAUKĘ W ZAWODZIE 

KUCHARZA, BĘDZIESZ:
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▪ produkował   potrawy  i napoje  o niepowtarzalnych smakach i nowoczesnych 

dekoracjach

▪ poznawał kuchnię polską  i tradycje kulinarne innych narodów

▪ poznawał  nowe metody produkcji kulinarnej łączące tradycję z nowoczesnością,

▪ wykonywał czynności związane  z przechowywaniem żywności uwzględniających 

systemy zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego,

▪ przestrzegał procedur i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w zakładach 

żywienia zbiorowego,

▪ brał udział w konkursach, warsztatach, stażach zawodowych



KIM MOŻESZ JESZCZE ZOSTAĆ PO 

UKOŃCZENIU SZKOŁY 

BRANŻOWEJ?

▪ lakiernikiem

▪ sprzedawcą

▪ fryzjerem    

▪ cukiernikiem

▪ blacharzem

▪ stolarzem 
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Po ukończeniu naszej szkoły 

możesz być także :

Wybierz dowolny, wymarzony zawód 

i zgłoś się do NASZEJ SZKOŁY!



CO ZYSKASZ WYBIERAJĄC NASZĄ 

SZKOŁĘ?

▪ możliwość zdobycia ciekawego i dobrze płatnego zawodu,

▪ możliwość jednoczesnego zdobywania teoretycznej wiedzy i nabywania 

umiejętności praktycznych

▪ szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego i wzbogacenia CV

▪ opcję zdobycia dwóch świadectw : maturalnego i dyplomu technika

▪ przygotowanie do samodzielnej pracy w wybranym zawodzie i podjęcia studiów 

wyższych,

▪ uzyskanie międzynarodowych umiejętności pozwalających na znalezienie pracy w 

całej Europie,

▪ możliwość współpracy z wykwalifikowanym szkolnym doradcą zawodowym, 

pomagającym  w poruszaniu się po współczesnym rynku pracy i wyborze dalszej 

drogi edukacji
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CO NAS WYRÓŻNIA? NA CO MOŻESZ 

LICZYĆ?
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▪ ciekawe projekty  szkoleniowe Program Cisco Networking Academy;

▪ możliwość uzyskania certyfikatu powiązanego z  CCNA,  uznanego w branży IT;

▪ przyjazna atmosfera;

▪ atrakcyjna baza sportowa : nowoczesna hala i siłownia oraz boisko z bieżnią;

▪ wykwalifikowana kadra pedagogiczna;

▪ staże u pracodawców krajowych;

▪ zaawansowana nauka języków obcych: podział na grupy językowe i język obcy 

zawodowy;

▪ projekty, dzięki którym możesz nawiązać kontakt w języku angielskim ze swoimi 

rówieśnikami z innych krajów;

▪ profesjonalne doradztwo zawodowe;

▪ udział w targach pracy i branżowych konkursach zawodowych;

▪ różnorodna aktywność sportowa….



W NASZEJ SZKOLE SPOTKASZ SIĘ Z ŻYCZLIWOŚCIĄ I INDYWIDUALNYM PODEJŚCIEM DO KAŻDEGO UCZNIA. 26

CO SIĘ DZIEJE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 42 ?

▪ ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

▪ DNI PATRONA

▪ DZIEŃ SPORTU

▪ WARSZTATY INTEGRACYJNE

▪ WYCIECZKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

▪ AKCJE CHARYTATYWNE

▪ KONKURSY SZKOLNE

▪ SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE



DZIEŃ OTWARTE:      
12 kwietnia  2022  godz.18.00-20.00

( Link do spotkania online będzie dostępny na stronie internetowej szkoły na 

początku kwietnia )

DANE ADRESOWE SZKOŁY:

27TWOJA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ TUTAJ!

Zespół Szkół  2 Ursus
22   2  2   

ul. Dzieci Warszawy  2

 2     Warszawa, Ursus

Zespół Szkół nr  2 w Warszawie

www.zsnr42.edu.pl

e-mail: zs42@karski.edu.pl

Zespół Szkół  2 Ursus

22 662 81

ul. Dzieci Warszawy 42

02- 495 Warszawa, Ursus

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Public-School/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-nr-42-w-Warszawie-1486257981602938/
http://www.zsnr42.edu.pl/
mailto:zs42@karski.edu.pl
https://liblink.pl/xpLfeAfVD5


NASZA SZKOŁA TO DOBRY WYBÓR!!!

POMYŚL, WYBIERZ I  PRZYJDŹ –

CZEKAMY, WSPIERAMY, POMAGAMY !
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