
foto

TECHNIKUM
technik fotografi i i multimediów 

technik grafi ki i poligrafi i cyfrowej

fotograf
BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA I STOPNIA

Nauczysz się:

Nauczysz się:

Praca/
perspektywy:

Praca/
perspektywy:

przygotowania materiałów do druku, obsługi programów do składu 
komputerowego, komputerowej obróbki materiałów grafi cznych 
tj. fotografi a itp.; projektowania ulotek, gazet, książek, wykonania 
i publikacji internetowej projektów multimedialnych tj. bannery, 
buttony, strony internetowe.
agencje reklamowe, wydawnictwa, drukarnie, redakcje czasopism.

fi rmy usługowe, profesjonalne i przemysłowe laboratoria fotografi czne, 
wydawnictwa, telewizja, wytwórnie fi lmowe, agencje prasowe, 
fotografi czne i reklamowe, redakcje czasopism.

technik wykonywania fotografi i cyfrowej i analogowej, korekty, 
obróbki, montażu i publikacji fotografi i, organizacji planu zdjęciowego, 
przygotowania materiałów cyfrowych, obsługi oświetlenia studyjnego, 
wykonywania i publikacji projektów multimedialnych tj. strony internetowe.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KIELCACH
ogłasza nabór dla absolwentów szkoły podstawowej do:

Ważne atuty: • Szkoła realizuje staże zagraniczne w ramach programu 
ERASMUS PLUS.

• Uczniowie szkoły osiągający bardzo dobre wyniki w nauce oraz 
sukcesy sportowe mogą starać się o stypendium w ramach 
szkolnego Programu Stypendialnego PER ASPERA AD ASTRA.

• klasy mistrzostwa sportowego w dyscyplinach: piłka ręczna, piłka 
siatkowa dziewcząt i chłopców. Warunkiem przyjęcia jest pozytywne 
zaliczenie testu sprawnościowego

• klasa ogólnodostępna humanistyczna z  poszerzonym programem 
nauczania z przedmiotów: język polski, historia, język angielski

• klasa ogólnodostępna prawo i bezpieczeństwo wewnętrzne 
(mundurowa) z poszerzonym programem nauczania z przedmiotów: 
historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy

• technik fotografi i i multimediów
• technik grafi ki i poligrafi i cyfrowej
• technik budownictwa

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• fotograf

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godzinach 700-1500

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
ul. Jagiellońska 90, 25-734 KIELCE 
41 367 61 83 
zs2@zs2-kielce.pl
www.zs2-kielce.pl

Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia nr 6

Technikum nr 11

X Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego:

W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 WCHODZĄ:



graf

TECHNIKUM
technik fotografi i i multimediów 

technik grafi ki i poligrafi i cyfrowej

fotograf
BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA I STOPNIA

Nauczysz się:

Nauczysz się:

Praca/
perspektywy:

Praca/
perspektywy:

przygotowania materiałów do druku, obsługi programów do składu 
komputerowego, komputerowej obróbki materiałów grafi cznych 
tj. fotografi a itp.; projektowania ulotek, gazet, książek, wykonania 
i publikacji internetowej projektów multimedialnych tj. bannery, 
buttony, strony internetowe.
agencje reklamowe, wydawnictwa, drukarnie, redakcje czasopism.

fi rmy usługowe, profesjonalne i przemysłowe laboratoria fotografi czne, 
wydawnictwa, telewizja, wytwórnie fi lmowe, agencje prasowe, 
fotografi czne i reklamowe, redakcje czasopism.

technik wykonywania fotografi i cyfrowej i analogowej, korekty, 
obróbki, montażu i publikacji fotografi i, organizacji planu zdjęciowego, 
przygotowania materiałów cyfrowych, obsługi oświetlenia studyjnego, 
wykonywania i publikacji projektów multimedialnych tj. strony internetowe.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KIELCACH
ogłasza nabór dla absolwentów szkoły podstawowej do:

Ważne atuty: • Szkoła realizuje staże zagraniczne w ramach programu 
ERASMUS PLUS.

• Uczniowie szkoły osiągający bardzo dobre wyniki w nauce oraz 
sukcesy sportowe mogą starać się o stypendium w ramach 
szkolnego Programu Stypendialnego PER ASPERA AD ASTRA.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godzinach 700-1500

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
ul. Jagiellońska 90, 25-734 KIELCE 
41 367 61 83 
zs2@zs2-kielce.pl
www.zs2-kielce.pl

W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 WCHODZĄ:

X Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego:

Technikum nr 11

Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia nr 6

• klasy mistrzostwa sportowego w dyscyplinach: piłka ręczna, piłka 
siatkowa dziewcząt i chłopców. Warunkiem przyjęcia jest pozytywne 
zaliczenie testu sprawnościowego

• klasa ogólnodostępna humanistyczna z  poszerzonym programem 
nauczania z przedmiotów: język polski, historia, język angielski

• klasa ogólnodostępna prawo i bezpieczeństwo wewnętrzne 
(mundurowa) z poszerzonym programem nauczania z przedmiotów: 
historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy

• technik fotografi i i multimediów
• technik grafi ki i poligrafi i cyfrowej
• technik budownictwa

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• fotograf



moro

• klasy mistrzostwa sportowego w dyscyplinach: piłka ręczna, piłka 
siatkowa dziewcząt i chłopców. Warunkiem przyjęcia jest pozytywne 
zaliczenie testu sprawnościowego

• klasa ogólnodostępna humanistyczna z  poszerzonym programem 
nauczania z przedmiotów: język polski, historia, język angielski

• klasa ogólnodostępna prawo i bezpieczeństwo wewnętrzne 
(mundurowa) z poszerzonym programem nauczania z przedmiotów: 
historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy

• technik fotografi i i multimediów
• technik grafi ki i poligrafi i cyfrowej
• technik budownictwa

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• fotograf

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godzinach 700-1500

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
ul. Jagiellońska 90, 25-734 KIELCE 
41 367 61 83 
zs2@zs2-kielce.pl
www.zs2-kielce.pl

Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia nr 6

Technikum nr 11

X Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego:

W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 WCHODZĄ:

W tej klasie możesz liczyć na:
• poszerzony program nauczania z przedmiotów: historia, wiedza 

o społeczeństwie, język obcy;
• przygotowanie do studiów prawniczych, administracji publicznej, służb 

mundurowych;
• współpracę z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, 

Wojewódzką Komendą Policji w Kielcach, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym 
w Kielcach, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM 
w Kielcach, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych;

• zajęcia z samoobrony i strzelectwa sportowego;
• zajęcia z podstaw prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego;
• zajęcia z ratownictwa medycznego;
• dodatkowe 4 punkty w procesie rekrutacji do policji dla absolwentów;
• dodatkowe 2 punkty w procesie rekrutacji do szkół wyższych policji.

LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
klasa ogólnodostępna 
prawo i bezpieczeństwo wewnętrzne 
(mundurowa)

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KIELCACH
ogłasza nabór dla absolwentów szkoły podstawowej do:

Ważne atuty: • Szkoła realizuje staże zagraniczne w ramach programu 
ERASMUS PLUS.

• Uczniowie szkoły osiągający bardzo dobre wyniki w nauce oraz 
sukcesy sportowe mogą starać się o stypendium w ramach 
szkolnego Programu Stypendialnego PER ASPERA AD ASTRA.



budo

TECHNIKUM
technik budownictwa 

monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA I STOPNIA

Nauczysz się:

Praca/
perspektywy: fi rmy budowlane, wytwórnie prefabrykatów, państwowy nadzór 

budowlany, kierowanie robotami budowlanymi (częściowe), własna fi rma.

posługiwania się dokumentacją techniczną, rysunku technicznego, 
inwentaryzowania obiektów, projektowania elementów konstrukcji 
budowlanej, wykonywania przedmiarów i obmiarów budowlanych, 
sporządzanie kosztorysów budowlanych. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KIELCACH
ogłasza nabór dla absolwentów szkoły podstawowej do:

Ważne atuty: • Szkoła realizuje staże zagraniczne w ramach programu 
ERASMUS PLUS.

• Uczniowie szkoły osiągający bardzo dobre wyniki w nauce oraz 
sukcesy sportowe mogą starać się o stypendium w ramach 
szkolnego Programu Stypendialnego PER ASPERA AD ASTRA.

• klasy mistrzostwa sportowego w dyscyplinach: piłka ręczna, piłka 
siatkowa dziewcząt i chłopców. Warunkiem przyjęcia jest pozytywne 
zaliczenie testu sprawnościowego

• klasa ogólnodostępna humanistyczna z  poszerzonym programem 
nauczania z przedmiotów: język polski, historia, język angielski

• klasa ogólnodostępna prawo i bezpieczeństwo wewnętrzne 
(mundurowa) z poszerzonym programem nauczania z przedmiotów: 
historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy

• technik fotografi i i multimediów
• technik grafi ki i poligrafi i cyfrowej
• technik budownictwa

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• fotograf

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godzinach 700-1500

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
ul. Jagiellońska 90, 25-734 KIELCE 
41 367 61 83 
zs2@zs2-kielce.pl
www.zs2-kielce.pl

Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia nr 6

Technikum nr 11

X Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego:

W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 WCHODZĄ:

• szkoła zapewnia nieodpłatną praktykę zawodową;
• dofi nansowuje zakup odzieży roboczej;
• kieruje na bezpłatne badania lekarskie;
• organizuje współpracę z fi rmami budowlanymi; 
• pomaga w kontaktach z pracodawcami - Giełdy Pracy.



ręka

Praca/
perspektywy: zawodowa kariera zawodnicza, kontynuacja nauki na studiach 

o kierunkach takich jak: fi zjoterapia, dietetyka i inne kierunki medyczne, 
trener/nauczyciel.

• klasy mistrzostwa sportowego w dyscyplinach: piłka ręczna, piłka 
siatkowa dziewcząt i chłopców. Warunkiem przyjęcia jest pozytywne 
zaliczenie testu sprawnościowego

• klasa ogólnodostępna humanistyczna z  poszerzonym programem 
nauczania z przedmiotów: język polski, historia, język angielski

• klasa ogólnodostępna prawo i bezpieczeństwo wewnętrzne 
(mundurowa) z poszerzonym programem nauczania z przedmiotów: 
historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy

• technik fotografi i i multimediów
• technik grafi ki i poligrafi i cyfrowej
• technik budownictwa

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• fotograf

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godzinach 700-1500

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
ul. Jagiellońska 90, 25-734 KIELCE 
41 367 61 83 
zs2@zs2-kielce.pl
www.zs2-kielce.pl

Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia nr 6

X Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego:

Technikum nr 11

W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 WCHODZĄ:

W tych klasach możesz liczyć na:
• poszerzony program nauczania z przedmiotów: biologia, chemia, język angielski;
• swobodny dostęp do 2 hal sportowych, wielofunkcyjnego boiska Orlik, 

siłowni oraz sali fi tness;
• opieka psychologa sportowego, masażysty, fi zjoterapeuty, pielęgniarki, 

stomatologa
• 16 godzin tygodniowo zajęć sportowych z profesjonalistami;
• szkoła uczestniczy w projektach Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego 

Związku Piłki Siatkowej oraz Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
Oddziały Mistrzostwa Sportowego w dyscyplinach

piłka siatkowa
piłka ręczna

Ważne atuty: • Szkoła realizuje staże zagraniczne w ramach programu 
ERASMUS PLUS.

• Uczniowie szkoły osiągający bardzo dobre wyniki w nauce oraz 
sukcesy sportowe mogą starać się o stypendium w ramach 
szkolnego Programu Stypendialnego PER ASPERA AD ASTRA.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KIELCACH
ogłasza nabór dla absolwentów szkoły podstawowej do:



siata

Praca/
perspektywy: zawodowa kariera zawodnicza, kontynuacja nauki na studiach 

o kierunkach takich jak: fi zjoterapia, dietetyka i inne kierunki medyczne, 
trener/nauczyciel.

• klasy mistrzostwa sportowego w dyscyplinach: piłka ręczna, piłka 
siatkowa dziewcząt i chłopców. Warunkiem przyjęcia jest pozytywne 
zaliczenie testu sprawnościowego

• klasa ogólnodostępna humanistyczna z  poszerzonym programem 
nauczania z przedmiotów: język polski, historia, język angielski

• klasa ogólnodostępna prawo i bezpieczeństwo wewnętrzne 
(mundurowa) z poszerzonym programem nauczania z przedmiotów: 
historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy

• technik fotografi i i multimediów
• technik grafi ki i poligrafi i cyfrowej
• technik budownictwa

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• fotograf

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godzinach 700-1500

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
ul. Jagiellońska 90, 25-734 KIELCE 
41 367 61 83 
zs2@zs2-kielce.pl
www.zs2-kielce.pl

Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia nr 6

X Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego:

Technikum nr 11

W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 WCHODZĄ:

W tych klasach możesz liczyć na:
• poszerzony program nauczania z przedmiotów: biologia, chemia, język angielski;
• swobodny dostęp do 2 hal sportowych, wielofunkcyjnego boiska Orlik, 

siłowni oraz sali fi tness;
• opieka psychologa sportowego, masażysty, fi zjoterapeuty, pielęgniarki, 

stomatologa
• 16 godzin tygodniowo zajęć sportowych z profesjonalistami;
• szkoła uczestniczy w projektach Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego 

Związku Piłki Siatkowej oraz Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
Oddziały Mistrzostwa Sportowego w dyscyplinach

piłka siatkowa
piłka ręczna

Ważne atuty: • Szkoła realizuje staże zagraniczne w ramach programu 
ERASMUS PLUS.

• Uczniowie szkoły osiągający bardzo dobre wyniki w nauce oraz 
sukcesy sportowe mogą starać się o stypendium w ramach 
szkolnego Programu Stypendialnego PER ASPERA AD ASTRA.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KIELCACH
ogłasza nabór dla absolwentów szkoły podstawowej do:



human

• klasy mistrzostwa sportowego w dyscyplinach: piłka ręczna, piłka 
siatkowa dziewcząt i chłopców. Warunkiem przyjęcia jest pozytywne 
zaliczenie testu sprawnościowego

• klasa ogólnodostępna humanistyczna z  poszerzonym programem 
nauczania z przedmiotów: język polski, historia, język angielski

• klasa ogólnodostępna prawo i bezpieczeństwo wewnętrzne 
(mundurowa) z poszerzonym programem nauczania z przedmiotów: 
historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy

• technik fotografi i i multimediów
• technik grafi ki i poligrafi i cyfrowej
• technik budownictwa

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• fotograf

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godzinach 700-1500

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
ul. Jagiellońska 90, 25-734 KIELCE 
41 367 61 83 
zs2@zs2-kielce.pl
www.zs2-kielce.pl

Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia nr 6

Technikum nr 11

X Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego:

W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 WCHODZĄ:

LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
klasa ogólnodostępna humanistyczna

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KIELCACH
ogłasza nabór dla absolwentów szkoły podstawowej do:

W tej klasie możesz liczyć na:

• poszerzony program nauczania z przedmiotów: j. polski, historia, język 
angielski,

• przygotowanie do studiów polonistycznych, historycznych, pedagogicznych, 
psychologicznych oraz na kierunki artystyczne a także politologia, 
socjologia, kulturoznawstwo, 

• współpraca z wydziałem humanistycznym UJK Kielcach oraz Ośrodkiem 
Kultury Ziemowit,

• liczne wycieczki edukacyjne (teatr, kino fi lharmonia, sesje naukowe etc.), 

• dostęp do zbiorów mediateki szkolnej i kina szkolnego.

Ważne atuty: • Szkoła realizuje staże zagraniczne w ramach programu 
ERASMUS PLUS.

• Uczniowie szkoły osiągający bardzo dobre wyniki w nauce oraz 
sukcesy sportowe mogą starać się o stypendium w ramach 
szkolnego Programu Stypendialnego PER ASPERA AD ASTRA.


