
 

 

 

 

 

 

 
1. Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa 

Kieślowskiego 
 

2. Technikum Ekonomiczne im. Mikołaja Kopernika w Zespole 
Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 

 
3. Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 1 w Zespole Szkół nr 22 

im. Emiliana Konopczyńskiego 
 

4. Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława 
Mączeńskiego w Zespole Szkół nr 23 

 
5. Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława 

Noakowskiego w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych 
i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego 

 
6. Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza 

Pijanowskiego 

- Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 
    - Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia 
 

7. Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
- Technikum Poligraficzne  
- Branżowa Szkoła Poligraficzna I stopnia 

 
8. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1  

Szkoła Policealna nr 3 (technik administracji) 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
Technikum Kinematograficzno-Komputerowe 
im. Krzysztofa Kieślowskiego 
ul. Polna 7, 00-625 Warszawa 
tel.: 22 825 02 52 
 
e-mail: sekretariat@technikumpolna.pl 
strona internetowa: http://technikumpolna.pl 
 
kształcenie w zawodzie: 
- technik informatyk 
- technik realizacji nagrań 
- technik realizacji nagłośnień 
- technik programista  
 
nauczane języki: angielski, hiszpański, niemiecki, włoski 

 
 
 

 

 
Informatycy uczą się od podstaw montażu sprzętu komputerowego, 
zarządzania systemami operacyjnymi, 
projektowania sieci teleinformatycznych 
oraz tworzenia stron internetowych 
w połączeniu z bazami danych. Programiści 
na początku uczą się tworzenia 
i  zarządzania serwisami internetowymi 
oraz bazami danych. W dalszej części 
edukacji rozwijamy swoje umiejętności 
o  projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji webowych, 
desktopowych i mobilnych. 
Maja, klasa 2, technik programista 
 
 
Szkoła uczy nas wielu rzeczy, nie tylko tych z książek. Między innymi uczymy się 
współpracować z ludźmi, co jest nieodłącznym elementem naszego zawodu. 
Dzięki pracy w grupach uczymy się logicznego planowania zajęć, podziału 
obowiązków czy efektywnej współpracy, która jest tak ważna w dorosłym życiu. 
Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności i pasje, ponieważ szkoła oferuje 

również różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne. 
Każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. 
Poza przygotowaniem do matury, które jest 
w każdej szkole, nasza szkoła oferuje coś więcej: 
zawód realizatora nagrań oraz realizatora 
nagłośnień. Mamy wiele zajęć zawodowych, 
które skutecznie pomagają zdobyć umiejętności 

w zawodzie. Na kierunku realizacji nagrań można nauczyć się pracy przy 
tworzeniu muzyki, począwszy od przeprowadzenia nagrania w studio, przez 
postprodukcję w specjalistycznej pracowni, aż po wydanie płyty. Natomiast na 
kierunku realizacji nagłośnień uczymy się budowy, montażu, zasady działania 
i strojenia koncertowych systemów audio. 
Piotr, klasa 3, technik realizacji nagrań i nagłośnień 

mailto:sekretariat@technikumpolna.pl
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Technikum Ekonomiczne im. Mikołaja Kopernika  
w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 
ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa 
tel.: 22 831 16 83 
 
e-mail: zslie1@zslie1.edu.pl 
strona internetowa: http://www.zslie1.edu.pl 
  
kształcenie w zawodzie: 
- technik ekonomista 
- technik logistyk 
- technik rachunkowości 
 
nauczane języki: angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 
 
 

 

 
Nasza szkoła stawia zarówno na edukację 
w zakresie zawodu jak i na rozwijanie umiejętności 
społecznych, artystycznych czy sportowych. 
Osobiście miałam przyjemność brać udział 
w konkursach recytatorskich, które bardzo miło 
wspominam. Podczas przygotowań mogłam liczyć na wsparcie pań polonistek, 
co zdecydowanie pomogło mi rozwinąć swój talent. Takie połączenie nauki 
i pasji sprawia, że chodzenie do szkoły to sama przyjemność. Jest to placówka, 
w której panuje niezwykle przyjazna i motywująca atmosfera. 
Oliwia, klasa 3, technik logistyk 
 

Atmosfera jest fantastyczna, nauczyciele pomocni, a profil, który wybrałem, 
przyszłościowy i interesujący. Z każdym dniem coraz bardziej przekonuję się, że 
logistyka to kierunek, z którym wiążę przyszłość. Wiedza, którą uzyskałem na 
zajęciach, jest bardzo przydatna nawet w codziennym życiu. Nauczyciele 
przekazują wiedzę w ciekawy sposób, przez co aż chce się chodzić na zajęcia. 
Oprócz tego szkoła oferuje wiele konkursów, dzięki którym można rozwijać 
swoje pasje i umiejętności. 
Jan, klasa 3, technik logistyk 

   
Szkoła pomogła mi wydobyć ukryte 
ambicje i pozwoliła stać się lepszą osobą. 
Liczne wykłady, zajęcia edukacyjne, no 
i  oczywiście lekcje z przedmiotów 
zawodowych pozwoliły mi poszerzyć 

wiedzę na temat ekonomii i rachunkowości. Zdany egzamin zawodowy jest 
potwierdzeniem moich umiejętności dla przyszłych pracodawców. Oprócz 
wiedzy technikum nauczyło mnie współpracy i zorganizowania. Jestem pewna, 
że teoria i praktyczne umiejętności nabyte w szkole przydadzą mi się 
w przyszłości. Wierzę, że każdy znajdzie tutaj miejsce dla siebie, tak samo, jak 
ja odkryłam swoją pasję do rachunkowości. 
Weronika, klasa 4, technik ekonomista 
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Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 1  
w Zespole Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego 
ul. Emiliana Konopczyńskiego 4, 00-335 Warszawa 
tel.: 22 826 43 80 
 
e-mail: zs22@konopczynski.com 
strona internetowa: https://konopczynski.edupage.org 
 
kształcenie w zawodzie: technik elektronik 
 
nauczane języki: angielski, niemiecki 
 
 
 
 
 

Kto powiedział, że elektronik 
wykonuje nudną pracę, ten na 
pewno nie miał z nią nic do 
czynienia. Po ukończeniu technikum 
elektryczno-elektronicznego możesz 
znaleźć pracę na wielu ciekawych,     
a w dodatku dobrze płatnych 
stanowiskach. Jest to zawód 
przyszłości, bo w chwili obecnej nie 
ma zbyt wielu urządzeń, w których 
nie znalazłaby się odrobina elektroniki. Jest ona w sprzęcie powszechnego 
użytku: w pralkach, lodówkach, zmywarkach, telewizorach, monitorach, 
samochodach, komputerach. Dlatego elektronik jest potrzebny jako serwisant, 
sprzedawca, konstruktor czy kontroler jakości. Potrzebny jest do organizacji 
produkcji, eksploatacji, konserwacji, naprawy, obsługi urządzeń 
elektronicznych (…).  
Michał, klasa 2 
 
 
Ukończenie technikum nie tylko umożliwia zdobycie zawodu, ale również 
gwarantuje dobrze zdaną maturę – rozszerzenie z matematyki i fizyki 
gwarantuje otwarte drzwi na wiele uczelni. Specjalistyczne kształcenie 
i możliwość natychmiastowego podjęcia pracy nie zamykają drogi do dalszej 

edukacji. Dzięki solidnemu przygotowaniu 
i maturze możesz dostać się na 
wymagające kierunki politechniczne 
i  informatyczne. Takie przygotowanie da 
pewny start w dobrą przyszłość. 
Jakub, klasa 4 
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Technikum Budownictwa i Architektury nr 1  
im. prof. Zdzisława Mączeńskiego  
w Zespole Szkół nr 23 
ul. Górnośląska 31, 00-432 Warszawa 
tel.: 22 628 68 03 
 
e-mail: sekretariat@zs23.edu.pl 
strona internetowa: http://technikumbudowlane.edu.pl 
 
kształcenie w zawodzie: 
- technik budownictwa 
- technik renowacji elementów architektury  
 
nauczane języki: angielski, niemiecki, włoski 
 
 

 
 
 

Jest to szkoła z tradycjami i wspaniałą kadrą 
nauczycielską. (…) pomaga w rozwijaniu 
umiejętności logicznego i kreatywnego 
myślenia, pracy w grupie oraz zarządzania 
zespołem ludzi. Po zakończeniu edukacji jest 
wiele możliwości zatrudnienia w różnorodnych 
branżach budowlanych. Nauczyłam się tu 
nowoczesnych i przydatnych rozwiązań 
stosowanych w budownictwie i architekturze. 
Paulina, klasa 4 

 
Jeżeli interesujesz się architekturą, czujesz się pewnie w przedmiotach 
technicznych to nasze Technikum Budownictwa i Architektury będzie idealną 
szkołą dla ciebie. W tej szkole nauczysz się wszystkiego, co przyda ci się 
w zawodzie projektanta, od teorii aż po praktykę. Technikum rozwija w nas 
przede wszystkim umiejętności techniczne dzięki nauce rysunku odręcznego 
oraz w programie do projektowania CAD. Nauka w technikum dostarczyła mi 
wiele wiedzy i umiejętności, które przydadzą się na dalszej drodze edukacji oraz 
w przyszłej pracy, ta szkoła dała mi także wiele miłych wspomnień, które 
zostaną ze mną na zawsze. 
Oliwia, klasa 4 

 
Warto wybrać Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 w Warszawie, 
ponieważ można w nim spotkać  nauczycieli, którzy wiedzą, co robią i dlaczego 

chcą nauczać młodzież. Oprócz tego szkoła 
jest wyposażona w nowoczesne sprzęty 
i  różne, ciekawe pomoce ułatwiające naukę 
przedmiotów zawodowych. (…) uczę się 
projektowania różnych pomieszczeń, 
a rozszerzony program matematyki i fizyki 
wpływa na rozwój logicznego myślenia. 
Krzysztof, klasa 1 
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Technikum Architektoniczno-Budowlane  
im. Stanisława Noakowskiego  
w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych  
im. Stanisława Noakowskiego 
ul. Przyrynek 9, 00-219 Warszawa 
tel.: 22 831 06 96 
 
e-mail: sekretariat@tab.edu.pl 
strona internetowa: http://www.tab.edu.pl 
 
kształcenie w zawodzie: 
- technik budownictwa 
- technik inżynierii sanitarnej 
 
nauczane języki: angielski, hiszpański, niemiecki 
 
 

TAB warto wybrać z uwagi na możliwości, 
jakie otwiera przed nami szkoła. Wiedza, 
którą zdobędziemy w szkole, przyda nam 
się w życiu, niezależnie od tego, czy 
zdecydujemy się kontynuować naszą 
naukę w zakresie budownictwa. Kolejną 
zaletą jest fakt wysokiego poziomu 
nauczania przedmiotów rozszerzonych, 
które oferuje wybrany przez nas profil. 
Filip, klasa 3 
 
 
Można się tutaj nauczyć m. in.: obsługi programu AutoCAD; rysunku 
technicznego i trochę odręcznego; robienia kosztorysów, zestawień 
materiałów, przedmiarów; ogólnych zasad panujących na budowie itd. 
Marta, klasa 3 
 
 

W tej szkole przede wszystkim 
nauczysz się, jak po kolei budowane 
są obiekty budowlane, jakich 
materiałów się używa, jakie 
technologie są wykorzystywane, ale 
również kosztorysowania prac 
budowlanych, remontowych czy 
rozbiórkowych. (…) Przychodząc do 
szkoły można poznać lub rozwinąć 

swoje umiejętności czy to sportowe, humanistyczne, ścisłe czy artystyczne. 
Działa szkoła rysunku, która uczy od podstaw jak rysować, malować i tworzyć 
wspaniałe dzieła. 
Paweł, klasa 3 
 
 

mailto:sekretariat@tab.edu.pl
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Zespół Szkół Gastronomicznych 

im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego 
ul. Poznańska 6/8,  
00-680 Warszawa 
tel.: 22 628 56 28 
e-mail: sekretariat@admzsg.edu.pl 
strona internetowa: 
http://www.admzsg.edu.pl 
 

 
 
 
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 
 

kształcenie w zawodzie: 
- technik hotelarstwa 
- technik żywienia i usług gastronomicznych 
 

nauczane języki: angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 
 
 
Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia 
 

kształcenie w zawodzie: 
- cukiernik 
- kucharz 
 

nauczany język: angielski 
 
 
 
 

Uważam, że ZSG Poznańska to fantastyczna 
szansa na rozwój pasji. Odkryć tam można 
świat gastronomii, który wciąż się zmienia. To 
dobry początek rozwoju i kariery dla młodych 
osób w otoczeniu przyjaźnie nastawionych 
ludzi. Wybierając tę szkołę możesz rozwijać 
nie tylko swoje umiejętności kulinarne, ale 
również wszelkie zainteresowania – biorąc 
udział w różnych konkursach i kołach zainteresowań. Cieszę się, że wybrałam 
tę szkołę również ze względu na kadrę nauczycielską, a tym samym atmosferę 
panującą w szkole. Nauczyciele oprócz tego, że są bardzo mili, to również 
starają się w jak najlepszy sposób przekazać nam wiedzę. W szkole nie tylko 
rozwijam moje zainteresowania gastronomiczne, ale również uczę się 
kreatywnego myślenia, a także budowania nowych relacji z ludźmi. 
Zuzanna, klasa 2, technikum 
 
Podczas składania wniosków miałem ogromny dylemat, czy wybrać liceum 
i kierunek humanistyczny czy cukiernictwo. (…) Ostatecznie wybrałem szkołę 
branżową i właśnie tu zdobyłem wykształcenie cukiernicze. Dzięki niemu 
z łatwością otrzymałem swoją pierwszą pracę, w której świetnie się odnajduję, 
dzięki doświadczeniu wyniesionemu ze szkoły. (…) dzięki świetnym 
nauczycielom udało mi zakwalifikować się drugi raz z rzędu do programu 

mazowieckiego stypendium dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych. Podczas obecnej 
pandemii wraz z moją siostrą poszerzam 
swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną 
w domowym zaciszu. (…) Pracuję również 
nad stworzeniem swojego własnego bloga 
cukierniczego, gdzie będę się dzielił wiedzą 
i umiejętnościami.  
Kamil, klasa 3, szkoła branżowa I stopnia 
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Zespół Szkół Poligraficznych  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
ul. Stawki 14, 00-178 Warszawa 
tel. 22 831 17 12 
e-mail: sekretariat@zspoligraf.pl 
strona internetowa: 
http://www.zspoligraf.pl 
 

 
 
 

Technikum Poligraficzne  
 

kształcenie w zawodzie: 
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
- technik reklamy 
- technik procesów drukowania 
 

nauczane języki: angielski, niemiecki 
 
 
Branżowa Szkoła Poligraficzna I stopnia 
 

kształcenie w zawodzie: 
- drukarz offsetowy 
 

nauczany język: angielski 
 
 

 

 
Jeżeli masz duszę artysty, 
interesujesz się grafiką i poligrafią, 
to ta szkoła jest dla Ciebie. Poligraf 
jest miejscem do wyłaniania 
i  pielęgnowania talentów. Szkoła, 
w której się uczę, oferuje bogate 
możliwości kształcenia i nie żałuję 
swojego wyboru. 
Magda, klasa 3, technik grafiki i 
poligrafii cyfrowej 
 

 
Po trzech latach edukacji w Poligrafie wiem, że szkoła daje możliwości do 
indywidualnego rozwoju, a nauczyciele starają się nas dużo nauczyć. Mamy 
okazję brać udział w spotkaniach z różnymi ciekawymi i znanymi osobami, jest 
wiele uczniowskich inicjatyw i bez większego problemu mamy możliwość ich 
realizacji. 
Julia, klasa 4, technik reklamy 
 
 
 

Nie lubię wstawać rano, ale do Poligrafa 
zawsze mi się chciało. Nauczyciele 
i atmosfera w szkole super. Nigdy nie 
miałam problemu z nauką. Szkoła pobudza 
do aktywności. Jestem technikiem reklamy 
i dzięki wiedzy zdobytej w szkole, łatwiej mi 
w pracy i na studiach, bo potrafię myśleć 
nieszablonowo. 
Ewelina, absolwentka 
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CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1 

ul. Noakowskiego 6 
00-666 Warszawa 
tel.: 22 825 69 15 
e-mail: sekretariat@cku1.edu.pl 
strona internetowa: http://www.cku1.edu.pl 
 

 
- Szkoła Policealna nr 3, kształcąca w zawodzie technik administracji 
- LIII Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych 
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką edukacyjno-oświatową dla 
dorosłych, kształcącą na poziomie ponadpodstawowym, ponadgimnazjalnym 
i policealnym, umożliwiającą edukację osobom, które ze względu na wiek lub 
inne trudności nie mogą uczyć się w szkołach młodzieżowych.  
CKU współpracuje ze szkołami muzycznymi oraz klubami sportowymi, 
umożliwiając kontynuowanie edukacji i realizacji pasji (w takich przypadkach 
przyjmowani są uczniowie od 16 roku życia).  
Szkoła dysponuje kadrą pedagogiczną oraz zespołem wspomagania 
pedagogicznego (psycholog, pedagog, doradca zawodowy), dlatego 
w placówce naukę mogą pobierać osoby o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych (np. niedostosowane społecznie).  
Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym (trzy razy w tygodniu w godzinach 
8.00 – 14.00), zaocznym (dwa razy w tygodniu w godzinach 15.00 - 21.00) lub 
weekendowym (zajęcia w godzinach 8.00 - 16.00, zjazdy co dwa tygodnie).  
Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku; dokładne terminy ustala zarządzeniem 
Mazowiecki Kurator Oświaty. 
 
 
 
 

Wybrałem Centrum Kształcenia Ustawicznego 
nr 1 w Warszawie na moją szkołę policealną, 
ponieważ jestem absolwentem LO w tej 
placówce i chciałem kontynuować naukę w ten 
sposób, aby ucząc się, móc jednocześnie szukać 
pracy i pracować. Zdecydowałem się na wybór 
kierunku kształcenia technik administracji, bo 
przez 1,5 roku pracowałem jako pracownik 
biurowy w administracji publicznej i chciałbym 
ukończyć ten kierunek i zdobyć tytuł technika 
administracji, co na pewno pomoże mi w znalezieniu pracy w administracji. 
Jakub, klasa 1, semestr II 

 
 
Pierwszy raz trafiłam do CKU 1 w 2016 roku rozpoczynając naukę w LO dla 
dorosłych i wtedy głównym kryterium był dobry dojazd oraz pozytywne opinie, 
które do mnie dotarły. Nigdy nie żałowałam tego wyboru, ponieważ spotkałam 
w tej szkole nauczycieli, którzy są pomocni, wyrozumiali, przyjaźni uczniom. 
Dodatkowym atutem były małe grupy oraz pozytywny kontakt z nauczycielami 
i dobry poziom nauczania, a także ciekawie prowadzone zajęcia. Następnie 
chciałam skończyć szkołę policealną, więc wybór był oczywisty CKU 1. Znałam 
nauczycieli i dobrze wspominałam czas spędzony w liceum, udało mi się zdać 
maturę, więc byłam zadowolona. Dlatego też zdecydowałam się kontynuować 
naukę w tej placówce, mam zaufanie do nauczycieli. Wybrałam profil 

administracja, ponieważ uważam, że jest 
to kierunek wszechstronny. Każda firma, 
urząd, przedsiębiorstwo potrzebuje 
pracowników biurowych, więc myślę, że 
skończenie tej szkoły zwiększy moje 
szanse na rynku pracy. 
Jolanta, klasa 2, semestr IV 
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