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Szanowni Państwo,

wybór szkoły ponadpodstawowej i dalszej ścieżki kształcenia to niezwykle ważna i trudna decyzja, która
niewątpliwie rzutuje na przyszłość i jakość życia młodego człowieka. Powinna być więc to kwestia wnikliwie 
i starannie przemyślana.

Stając naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy stworzyliśmy ofertę edukacyjną, która pozwala
młodym osobom na zdobycie kompetencji i umiejętności, które ułatwią nie tylko zdobycie dobrej pracy, ale
również otworzą wiele możliwości pogłębiania wiedzy na wyższych etapach kształcenia. Roztoczą
możliwości pracy ciekawej, dynamicznej i dobrze płatnej.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem kierunków proponowanych przez naszą szkołę i zachęcamy do
wspierania Państwa Dzieci w dokonywaniu tych właściwych, a nie przypadkowych wyborów.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3
 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

w Ostrołęce



ATRAKCYJNE
ZAWODY

PRZYGOTOWANIE
DO WEJŚCIA NA
RYNEK PRACY

ORGANIZOWANIE
PRAKTYK

ZAWODOWYCH



Technik
informatyk
DLA KOGO?

Kierunek dedykowany wszystkim tym,
których pasją jest informatyka, a spędzanie
czasu przed monitorem sprawia
przyjemność.



technik informatyk to ciekawy, prestiżowy          
 i bardzo dobrze opłacany zawód poszukiwany
na krajowych i zagranicznych rynkach pracy,
technicy informatycy łatwo znajdują
zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki,
mogą również otworzyć własną działalność,
prognozy rynku pracy wskazują, że zawód
informatyka będzie nadal utrzymywał się na
liście najbardziej poszukiwanych zawodów
wśród pracodawców,
rozwój młodego człowieka w tym kierunku
roztacza przed nim perspektywę na odniesienie
zawodowego sukcesu.

OPIS KIERUNKU:
montaż i eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń peryferyjnych           
 i sieci,
przygotowanie stanowisk komputerowych do
pracy, 
wykonywanie lokalnych sieci komputerowych,
naprawa urządzeń techniki komputerowej,
administracja systemami operacyjnymi,
programowanie oraz tworzenie stron
internetowych i baz danych,
programowanie aplikacji,
tworzenie i administrowanie bazami danych,
tworzenie stron i aplikacji internetowych.

NABYTE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI:

Technik informatyk



Technik 

programista
DLA KOGO?
Kierunek dedykowany wszystkim tym,
których pasją jest programowanie,
tworzenie gier i aplikacji.



technik programista to jeden z najlepiej
zarabiających zawodów; Eurostat
szacuje, że w Polsce brakuje ponad 50 tys.
programistów,
technicy programiści to informatycy,
których specjalizacja jest ukierunkowana
na wiodącą dziś dziedzinę informatyki –
programowanie,
rozwój młodego człowieka w tym
kierunku roztacza przed nim
perspektywę odniesienia zawodowego
sukcesu.

OPIS KIERUNKU:
znajomość różnych języków programowania,

tworzenie gier i aplikacji komputerowych,

programowanie baz danych,

tworzenie oprogramowania maszyn i urządzeń

przemysłowych,

administracja systemami operacyjnymi,

programowanie oraz tworzenie stron

internetowych i baz danych,

tworzenie i administrowanie bazami danych, 

tworzenie stron i aplikacji internetowych.

NABYTE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI:

Technik programista



Technik fotografii
i multimediów
DLA KOGO?

Kierunek dedykowany wszystkim tym, których pasją
jest fotografia.



Technik fotografii i multimediów

technik fotografii i multimediów to zawód dla
ludzi kreatywnych,
kierunek pozwala na zdobycie kompetencji        
 i umiejętności, które są bardzo potrzebne na
współczesnym rynku pracy,
kształcenie w tym zawodzie jest
szerokoprofilowe i przygotowuje specjalistów
w dziedzinie związanej z multimediami, która
wykorzystuje różne formy informacji i różne
formy jej przekazu od fotografii poprzez
dźwięk, film i animacje, a także publikacje
internetowe; daje to przyszłym absolwentom
szerokie możliwości zatrudnienia lub
prowadzenia własnej działalności.

OPIS KIERUNKU:
rejestracja i przygotowanie materiałów
cyfrowych do publikacji w mediach,
umiejętność wykonywania i publikowania
internetowych projektów multimedialnych,
umiejętność dobierania narzędzi
informatycznych do realizacji określonych
zadań,
umiejętność robienia zdjęć,
korekta i obróbka zdjęć,
obsługa sprzętu fotograficznego,
projektowanie grafiki,
zasady budowania wizerunku.

NABYTE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI:



Technik
architektury
krajobrazu
DLA KOGO?

Kierunek dedykowany wszystkim tym, których
pasją jest natura. Tych, którzy posiadają
wyobraźnię przestrzenną i posiadają zdolności
organizacyjne.



wykonywanie prac projektowych w zakresie
urządzania ogrodów przydomowych, terenów
zieleni w obszarach miejskich i wiejskich,
wykonywanie czynności technicznych              
 w zespołach projektowych, 
 architektury krajobrazu (prac kreślarskich,
wizualizacji komputerowych),
wykonywanie kompleksowych kosztorysów,
wykonywanie dokumentacji,
pełnienie funkcji pomocniczych                           
 w strukturach administracji samorządowej.

NABYTE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI:
architektura krajobrazu to dynamicznie
rozwijający się obszar związany                          
 z kształtowaniem przestrzeni życiowej
człowieka za pomocą szaty roślinnej,
elementów wodnych i architektonicznych,
zdobyty zawód daje wiele możliwości
zatrudnienia:  w przedsiębiorstwach
prowadzących działalność w zakresie
projektowania, zakładania i pielęgnowania
krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach     
 i instytucjach innych branż, w których
znajdują się obiekty architektury krajobrazu.

OPIS KIERUNKU:

Technik architektury krajobrazu



Technik ochrony
środowiska

DLA KOGO?

Kierunek dedykowany wszystkim tym, których
pasją jest natura oraz dla tych, którzy posiadają
zdolności organizacyjne.



Technik ochrony środowiska

technik ochrony środowiska to kierunek
PRZYSZŁOŚCI; w dobie polityki
ekologicznej należy do pierwszych pięciu
poszukiwanych zawodów,
zdobyty zawód daje wiele możliwości
zatrudnienia w organach administracji,
stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
działach ochrony środowiska zakładów
przemysłowych, miejskich i prywatnych
przedsiębiorstwach, stacjach uzdatniania
wody i oczyszczalniach, pracowniach biur
projektowych.

OPIS KIERUNKU:

ocena stanu środowiska,

monitorowanie poziomu zanieczyszczeń

powietrza, wody, gleby,

planowanie i realizowanie działań

związanych z racjonalną gospodarką

odpadami i ochroną środowiska,

prowadzenie dokumentacji związanej      

 z realizacją zadań ochrony środowiska.

NABYTE KOMPETENCJE  I UMIEJĘTNOŚCI:



Mocne
strony
szkoły

wykwalifikowana
kadra - zajęcia

prowadzone przez
specjalistów 

w swojej dziedzinie
 

nowoczesne
pracownie
zawodowe

udział 
w projektach
unijnych

organizowanie
praktyk

zawodowych

szkoła jako
ośrodek

egzaminacyjny

dogodna
lokalizacja



strona internetowa

szkoły

 

szkolny

Facebook

 

szkolny kanał 

Youtube

 

Życzymy udanych wyborów, 

które w przyszłości zaowocują
satysfakcjonującą, ciekawą i dobrze

płatną pracą.

 

Z wyrazami szacunku
 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3
im. Kard. St. Wyszyńskiego

w Ostrołęce
 

Jeśli zainteresowała Cię oferta edukacyjna naszej szkoły zapraszamy do NAS

https://zsz3.ostroleka.edu.pl/
https://www.facebook.com/ZSZ.nr3.Ostroleka
https://youtu.be/0afhcCfX4CU
https://youtu.be/0afhcCfX4CU
https://youtu.be/0afhcCfX4CU

