
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego 

w Żelechowie



5 letnie

TECHNIK GEODETA

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

3 letnie

szkoły branżowe I stopnia



ATUTY   NAUKI   
w ZSP  w  ŻELECHOWIE

DOBRY ZAWÓD

DODATKOWE KWALIFIKACJE

PRAKTYKI  W  SZKOLE

PRAKTYKI ZA GRANICĄ

PRAKTYKI  W  FIRMIACH

DOBRA PRACA

MATURA

STUDIA

RÓŻNE  KWALIFIKACJE

PRZEDMIOTY

ROZSZERZONE

SZKOŁA  
Z TRADYCJAMI 

CHĘTNIE ODWIEDZANA 
PRZEZ ABSOLWENTÓW



Przedmioty rozszerzone:

• Matematyka

• Fizyka

• Geografia

• Biologia, Chemia

• Język angielski

Języki obce:

• Język angielski

• Język francuski

• Język niemiecki

• Język rosyjski

• Język angielski zawodowy

DWIE  KWALIFIKACJE  W KAŻDYM  ZAWODZIE



NAUKA ZAWODU JEST 
INTERESUJĄCA, ATRAKCYJNA 

A CZASEM WESOŁA



Uczniowie uczą się o pomiarach Ziemi, 
o budowie dróg, mostów, kolei, budynków itp.
Po ukończeniu technikum mogą pracować, 
studiować lub pracować i studiować 
równocześnie.

Najczęściej wybierane kierunki studiów to:
•geodezja
•budownictwo
•inżynieria środowiska
•architektura
•gospodarka nieruchomościami 



Ćwiczenia terenowe odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnego 

sprzętu geodezyjnego, praktyki zawodowe w firmach geodezyjnych



Wyjazdy na wyższe uczelnie geodezyjne



Zajęcia w Szkole 
i w Pracowni Zajęć Praktycznych.

Kształcenie zawodowe praktyczne w każdym roku 
nauki. Praktyki zawodowe w firmach Essem, Waryński 
Origin i innych.



Uczniowie uczą się o budowie i działaniu maszyn
i urządzeń, obsługują programy informatyczne, 
m. in. AUTO CAD, Mechanical, itp. 

Po ukończeniu technikum mogą pracować, 
studiować lub pracować i studiować równocześnie.
Najczęściej wybierane kierunki studiów to:
•mechanika,
•mechatronika,
•automatyka i robotyka,
•kosmonautyka i lotnictwo,
•inżynieria produkcji



Wyjazdy na Politechnikę Warszawską, 
Politechnikę Radomską i WAT,
MOTO SHOW



Zajęcia w Szkole 
i w Pracowni Zajęć 

Praktycznych.



Uczniowie uczą się o zasadach żywienia człowieka, 
o przygotowywaniu różnych potraw, diet 
i organizacji imprez okolicznościowych itp.

Po kończeniu technikum mogą pracować, studiować 
lub pracować i studiować równocześnie.

Najczęściej wybierane kierunki studiów to:
•technologia żywności
•dietetyka
•żywienie człowieka
•gastronomia i hotelarstwo,
•turystyka



Dodatkowe kwalifikacje, 
kursy i szkolenia.



Wyjazdy na uczelnie, 
wykłady i zajęcia 
laboratoryjne
na SGGW 



Otwarty  Konkurs Dekoracji Cukierniczych

Ogólnopolski konkurs DESER ZA DYCHĘ



Konkurs kulinarny - Bitwa na drobiowe smaki





Uczniowie uczą się  posługiwania systemami operacyjnymi,
obsługi sieci komputerowych oraz wybranych rodzajów baz 
danych, poznają języki programowania, metody doboru 
i konfiguracji sprzętu i oprogramowania, umiejętności obsługi 
urządzeń peryferyjnych (UPS, skanery, drukarki, plotery, 
kamery cyfrowe). itp.
Po kończeniu technikum mogą pracować, studiować 

lub pracować i studiować równocześnie.

Najczęściej wybierane kierunki studiów to:
•informatyka
•systemy operacyjne
•informatyka stosowana
•elektronika 
i techniki informacyjne
•inżynieria środowiska
•inne



Kształcenie zawodowe praktyczne 
w każdym roku nauki z podziałem na grupy.
Praktyki zawodowe w firmach 
informatycznych.



Nowoczesna pracownia informatyczna 

oddana do użytku w ubiegłym roku szkolnym.



Wyjazdy na uczelnie – zajęcia laboratoryjne.



Zmasowane zespoły informatyczne ☺ ☺ ☺



Kształcenie zawodowe praktyczne 
w każdym roku nauki z podziałem na grupy.
Praktyki zawodowe renomowanych hotelach.



Uczniowie uczą się zasad obsługi gościa w recepcji, 
przygotowania pokoi, obsługi gości w restauracji 
hotelowej, komunikacji z obcokrajowcami.
Po kończeniu technikum mogą pracować, studiować 
lub pracować i studiować równocześnie.

Najczęściej wybierane 
kierunki studiów to:
•hotelarstwo i gastronomia
•turystyka i rekreacja
•zarządzanie w
hotelarstwie i gastronomii
•agroturystyka
•geografia turystyczna
•fizjoterapia



Mistrzostwa Młodych Kelnerów

Konkurs barmański

Zwiedzanie hotelu



Uczniowie Technikum Hotelarstwa 
aktywnie uczestniczą w życiu szkoły 

i społeczności lokalnej



TECHNIKUM RACHUNKOWOŚCI



Uczniowie uczą się o ekonomii, przedsiębiorczości,
zasadach prowadzenia działalności gospodarczej, 
podatkach oraz obsługi programów do prowadzenia 
księgowości i rachunkowości .

Po kończeniu technikum mogą pracować, studiować 
lub pracować i studiować równocześnie.
Najczęściej wybierane 
kierunki studiów to:
•ekonomia
•rachunkowość
•finanse
•bankowość
•matematyka
•inne



Kształcenie zawodowe praktyczne 
w każdym roku nauki. 

Praktyki zawodowe w biurach rachunkowych, 
administracji i działach  finansowych firm.



Wyjazdy na wykłady na SGH 



• 3 lata nauki,

• praktyka poza 

szkołą,

• kursy zawodowe,

• praktyka w 

szkole,





90 miejsc, 2-3 osobowe pokoje z łazienkami, zapleczem 
kuchennym, jadalnią i świetlicą. 

A wszystko w najwyższym standardzie wyposażenia 
(wyżywienie 14zł/dzień)



Łazienki

Pokoje 
mieszkalne

Jadalnia



ŁĄCZNIK  - przejście do szkoły z internatu.



Obecnie realizujemy projekt:
Opracowania innowacji pedagogicznej 

w ramach projektu Zintegrowany rozwój szkolnictwa 
zawodowego dla zawodu technik geodeta.

W ramach projektu, w oparciu o zakupiony 
nowoczesny sprzęt geodezyjny i zorganizowane były 
specjalistyczne szkolenia geodezyjne dla uczniów 
i nauczycieli, przeprowadzono modernizację 
programu nauczania dla technika geodety. 



ERASMUS 2019-2022

Hiszpania i Włochy





Konkurs na100% frekwencję

Nagrodą jest dofinansowanie do prawa jazdy ☺



I miejsce

Powiatowy Turniej Szachowy

II miejsce Powiatowy Turniej 

Wiedzy Pożarniczej

III miejsce Powiatowe 

Igrzyska w halowej piłce 

nożnej dziewcząt



Honorowe 

krwiodawstwo

Caritas

WOLONTARIAT



Ślubowanie klas pierwszych



Mikołajki



KONCERT   KOLĘD

DZIEŃ 

CHŁOPAKA



Dni otwarte 





BOISKO 





Zajęcia

sportowe



WYCIECZKI

KAJAKI

ROWERY

NARTY

ŁYŻWY



HANGAR 646

ZAKOPANE

BIESZCZADY



www.zspzelechow.pl

Opracowała: Krystyna Wieczorkiewicz, Hanna Szaniawska

Jesteśmy na……

YouTube


