
Internat

• pracownia komputerowa
• całodzienne wyżywienie 

• szybki Internet

Warunki i dokumenty związane 
z przyjęcie do internatu są dostępne na stronie 

• 120 miejsc w 2 i 3 osobowych 
pokojach 

Warunki rekrutacji

Certyfikat CCNA zapewnia możliwość 
pracy na wielu stanowiskach:
administratora sieci i centrum danych, 
specjalisty ds. bezpieczeństwa sieci, 
specjalisty ds. technologii wideo, montera

Profesjonalne 
kształcenie zawodowe    

Akademia CISCO

Uprawnienia SEP

• pracownia projektowania CAD 

• 10 pracowni komputerowych
• 2 x światłowodowe łącze internetowe
• urządzenia sieciowe CISCO
• serwery LINUX, WINDOWS, OSX
• pracownia elektroniki pojazdowej
• pracownia automatyki i robotyki
• pracownia hydrauliki i pneumatyki
• pracownia elektroniki precyzyjnej
• pracownia diagnostyki komputerowej

• pracownia techniki biurowej

• warsztat mechaniki pojazdowej
• pracownia ekonomiczno-rachunkowa

Kurs przygotowuje do pracy nie tylko 
elektryka ale również mechatronika, informatyka i technika  
pojazdów samochodowych. 

Każde działanie, nawet najprostsze, 
polegające na pracy z prądem, wymaga 
odpowiednich kwalifikacji i wiedzy. 
Oferujemy możliwość zdobycia uprawnień 
do pracy w sieciach elektroenergetycznych 
do 1kV.

         rozwiązań audio i wideo, administratora ds. 
       technologii głosowych, projektanta sieci oraz wielu    
   ciekawych pozycji związanych nawet ze sprzedażą i 
marketingiem. 
Dla naszych uczniów oferujemy 4 semestralny kurs CCNA.

www.internat.zseii.edu.pl

ul.Mickiewicza 27

11-500 Giżycko
tel.87 428 30 21
www.zseii.edu.pl

Z Sespół zkół 
Elektronicznych
 nformatycznych i I
im. KEN

       Ogłoszenie list kandydatów/kandydatek 
      przyjętych do poszczególnych klas  nastąpi 
     12 sierpnia 2020r. 

      - zaświadczenie o szczegółowych wynikach 
       egzaminu ósmoklasisty
       - laureaci/laureatki zaświadczenia 
        o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty 
         wydane przez komisje konkursowe. 

   Kandydaci/kandydatki umieszczeni na listach 
              osób przyjętych do szkół są obowiązani 
          potwierdzić wolę podjęcia nauki poprzez złożenie 
     w sekretariacie szkoły oryginału świadectwa 
 ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie 
do 18 sierpnia 2020r.
Ostateczne ogłoszenie listy uczniów/uczennic przyjętych do 
poszczególnych klas i nieprzyjętych nastąpi dnia 
19 sierpnia 2020r. do godz. 14.00.

Podanie o przyjęcie do szkoły oraz kwestionariusz osobowy 
składają kandydaci/kandydatki lub ich opiekunowie bezpośrednio 
        w sekretariacie szkoły od 15 czerwca do 4 sierpnia  
                 2020r. W terminie do 4 sierpnia 2020r. 
                      do podania absolwenci/absolwentki szkoły 
              podstawowej składają w sekretariacie szkoły:
   - świadectwo ukończenia szkoły 

Zostań Uczniem „ lektryka” E
- zdobądź maturę i zawód. 
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Prowadzi szkolenia, wdraża programy, opracowuje i ulepsza 
komputerowe systemy informacji. 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami 
internetowymi oraz bazami danych.

Kształcenie zawodowe odbywa się w kwalifikacjach:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych,    
urządzeń peryferyjnych i sieci.

Technik Informatyk zajmuje się 
administrowaniem systemami 
operacyjnymi i sieciami 
komputerowymi, projektowaniem baz 
danych, stron www, a także 
montażem i konfiguracją sprzętu 
sieciowego. 

Dyrektor ZSEiI
Jerzy Janowski

Kształcenie zawodowe odbywa się 
w kwalifikacjach:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji 
w jednostce organizacyjnej.
EKA.05.Prowadzenie spraw 
kadrowo-płacowych i gospodarki 
finansowej jednostek organizacyjnych.

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK MECHATRONIK

TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

TECHNIK GRAFIKI 
I POLIGRAFII CYFROWEJ

We create 
professionals

Technik Ekonomista organizuje pracę 
biura firmy, oblicza wskaźniki 
niezbędne do określenia sytuacji 
ekonomiczno-finansowej firmy, �
analizuje koszty i przychody. Określa 
sytuację ekonomiczno-finansową 
przedsiębiorstwa (wskaźniki 
rentowności, płynności, zadłużenia, 

wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku 
trwałego kapitałem własnym itd.).

Uzyskanie kwalifikacji Technika 
Mechatronika umożliwia m.in.: 
diagnozowanie i serwisowanie 
sprzętu mechatronicznego, podjęcie 
zatrudnienia w charakterze 
konstruktora, operatora i programisty 
obrabiarek CNC, programisty 
sterowników przemysłowych PLC. 

Podjęcie zatrudnienia w zakładach o zautomatyzowanym 
i zrobotyzowanym procesie produkcyjnym, w rolnictwie 
i leśnictwie, przemyśle spożywczym, energetyce 
i energoelektronice, przemyśle medycznym, lotnictwie czy 
żegludze.

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń 
i systemów mechatronicznych.

Kształcenie zawodowe odbywa się w kwalifikacjach:
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń 
i systemów mechatronicznych.

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów 
samochodowych.
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów 
samochodowych.

Uzyskanie kwalifikacji umożliwia m.in.: 
podjęcie zatrudnienia w stacjach 
obsługi pojazdów samochodowych, 
stacjach kontroli pojazdów, 
przedsiębiorstwach transportu 
samochodowego, instytucjach 
zajmujących się obrotem pojazdami 
samochodowymi i ich częściami, 

instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów 
samochodowych, ubezpieczeniem komunikacyjnym oraz 
przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego 
motoryzacji. Technik Pojazdów Samochodowych zdobywając 
uprawnienia SEP będzie przygotowany do obsługi technologii 
hybrydowych i nowoczesnej elektroniki pojazdowej. 

Kształcenie zawodowe odbywa się w kwalifikacjach:

Kształcenie zawodowe odbywa się w kwalifikacjach:
PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych 
i publikacji.
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej 
przygotowuje materiały do 
drukowania, obsługuje różnego 
rodzaju programy graficzne oraz 
wprowadza, korekty kolorów, 
formatowania tekstu i grafiki celem 
prawidłowego rozmieszczenia na 
arkuszu drukarskim

Dobiera procesy i ustala parametry w różnych technikach 
drukarskich, obsługuje cyfrowe systemy produkcyjne stosowane 
w poligrafii. Modeluje, drukuje i obrabia wydruki 3D.

  „Już od ponad 50 lat „Elektryk” 
          w Giżycku kształci zawodowo. 
       Nowoczesne pracownie, profesjonalne 
    wyposażenie, doświadczona kadra zapewnia 
              wysoką zdawalność egzaminu maturalnego 
           i kwalifikacji zawodowych.
        Oferta kształcenia jest zawsze dostosowana do 
    rynku pracy, ponieważ „Elektryk” nie kształci   
  bezrobotnych.”     


