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WIĘCEJ NIŻ SZKOŁA

Drodzy RODZICE, Szanowni ABSOLWENCI szkół 

podstawowych. Przed Wami ważna, życiowa 

decyzja, od której może zależeć Wasza przyszłość. 

By być może ułatwić Wam wybór, chcemy zaprosić 

Was do nas i przekonać, że Zespół Szkół nr 1 

w Swarzędzu to WIĘCEJ NIŻ SZKOŁA, a niniejszym 

informatorem w paru słowach przybliżyć Wam 

naszą ofertę edukacyjną. Proponujemy naukę 

w szkole prowadzaną przez Powiat Poznański, która 

już od lat stanowi jeden z najważniejszych punktów 

na edukacyjnej mapie Wielkopolski. W szkole, 

którą charakteryzuje nowoczesne podejście do 

kształcenia zawodowego, nowatorska baza 
dydaktyczna, a przede wszystkim stworzenie 

młodym ludziom perspektyw do dalszego 

rozwoju zawodowego i  zaistnienia na rynku 

pracy.  Zatem

Zobacz, Przeczytaj, Zdecyduj!

“Można powiedzieć, że “Można powiedzieć, że 

rzeczywistośćrzeczywistość przerosła  przerosła 

w tym przypadku w tym przypadku marzeniamarzenia. “. “
Przemysław Jankiewicz Dyrektor  Szkoły 

podczas uroczystego otwarcia Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 1 

Swarzędzu, 16.10.2018 r. 



TECHNIK AUTOMATYK
Nikt już nie potrafi sobie chyba wyobrazić współczesnego 

przemysłu bez maszyn i robotów. Zautomatyzowanie i robotyzacja 

wielu dziedzin gospodarki stały się zjawiskiem powszechnym, 

zwiększając tym samym popyt na ekspertów w tej dziedzinie. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów oraz rynkom pracy, 

proponujemy klasę o profilu technik automatyk. Absolwenci tego 

kierunku zdobywają gruntowne wykształcenie politechniczne, 

w skład którego wchodzą: podstawy elektrotechniki, elektroniki 

i automatyki, programowanie urządzeń mikroprocesorowych 

do zdalnego sterowania maszynami oraz szeroko rozumiany serwis 

urządzeń automatyki przemysłowej. Nauka tego zawodu bazuje 

przede wszystkim na stronie praktycznej. Na przyszłych automatyków 

czekają innowacyjne pracownie wyposażone w nowoczesny 

sprzęt, nie sposób pominąć tutaj przemysłowego manipulatora 

KUKA KR6 R700 oraz sterowników PLC SIEMENS SIMATIC 1500.

Jedną z istotnych właściwości wykształcenia jest również 

doświadczenie. Wszyscy uczniowie naszego technikum kierowani 

są na praktyki zawodowe, gdzie tworzą swój techniczny suport tak 

bardzo potrzebny w poszukiwaniu pracy. Miejsce odbycia praktyk 

uczeń może wybrać samodzielnie lub skorzystać z rekomendacji 

szkoły i poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w jednej z firm 

kooperujących. Należą do nich takie koncerny jak SKF Polska, 

Twinings, Blum czy Solaris.

Pięcioletnią naukę w zawodzie technik automatyk kończy egzamin 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz tradycyjny egzamin 

maturalny. Z powodu „genetycznego powiązania” tego kierunku 

z przedmiotami ścisłymi przyszli abiturienci przygotowani są do 

egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki 

oraz fizyki. Ponadto uczą się również języka angielskiego oraz 

niemieckiego. Przy rekrutacji brane są pod uwagę tzw. przedmioty 

punktowane. W przypadku kierunku technik automatyk należą do 

nich: język polski, matematyka, fizyka oraz język obcy nowożytny.

Jeśli zatem pragniesz poznać tajniki perspektywicznego Jeśli zatem pragniesz poznać tajniki perspektywicznego 
zawodu przyszłości, interesują Cię przedmioty ścisłe zawodu przyszłości, interesują Cię przedmioty ścisłe 
lub po prostu ciekawi Cię automatyka i robotyka,  lub po prostu ciekawi Cię automatyka i robotyka,  
a dodatkowo chciałbyś uczyć się w nowoczesnej szkolea dodatkowo chciałbyś uczyć się w nowoczesnej szkole
 z innowacyjną bazą dydaktyczną, to ta oferta skrojona jest  z innowacyjną bazą dydaktyczną, to ta oferta skrojona jest 
na na Twoją miaręTwoją miarę. Nie zwlekaj więc i dołącz do nas!!!. Nie zwlekaj więc i dołącz do nas!!!



Naukowcy nie mają wątpliwości, że energia z paliw 

kopalnych ma charakter anachroniczny. Przyszłość, 

a w zasadzie już teraźniejszość stanowią odnawialne 

źródła energii. To one stają się filarem polityki 

energetycznej wielu gospodarek. Niektórzy nazywają 

to nawet trzecią rewolucją przemysłową. Dzięki OZE 

energia ulega, by tak rzec, demokratyzacji, nie stanowi 

tylko domeny wielkiego przemysłu, ale jest również 

dostępna dla każdego. Powszechność i popularność 

energetyki odnawialnej skłoniła nas kilka lat 

temu do poszerzenia oferty edukacyjnej o specjalność 

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Kształcenie specjalistów OZE w Zespole Szkół nr 1 

w Swarzędzu odbywa się zarówno na poziomie 

teoretycznym, jak i praktycznym. Poznawanie 

meandrów energetyki odnawialnej przyszli technicy 

rozpoczynają od poznania jej podstaw oraz korelacji 

ze środowiskiem naturalnym. Uczą się oni również, 

jak działają urządzenia OZE. Wyposażeni w wiedzę 

teoretyczną rozpoczynają „zmagania” praktyczne. 

W ich ramach monitorują i nadzorują działanie 

urządzeń systemów energetyki odnawialnej oraz 

dokonują wyceny instalacji OZE. Warto nadmienić, 

że edukacja tego zawodu odbywa się w nowocześnie 

wyposażonych, nowatorskich pracowniach. Ponadto 

z myślą o kształceniu przyszłych specjalistów OZE na 

dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego 

zainstalowano turbinę wiatrową oraz generator 

fotowoltaiczny o mocy 9kW. Na dziedzińcu szkoły  

zbudowano również dwa funkcjonalne kolektory 

słoneczne pozwalające śledzić zachodzące zjawiska 

fizyczne w różnych fazach nasłonecznienia. 

Niewątpliwym atutem profilu technik urządzeń 

i systemów energetyki odnawialnej jest patronat firmy 

Viessmann oraz współpraca z Wydziałem Elektrycznym 

Politechniki Poznańskiej oraz Wydziałem Inżynierii 

Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Pięcioletnia edukacja w zawodzie technik urządzeń 

i systemów energetyki odnawialnej opiera się przede 

wszystkim na przedmiotach ścisłych. Poziom 

rozszerzony obejmuje matematykę. Lingwistyczne 

umiejętności uczniowie doskonalą na zajęciach 

języka angielskiego i niemieckiego. Ósmoklasiści 

zainteresowani tym kierunkiem powinni skupić się 

tradycyjnie już na języku polskim oraz matematyce, 

a także na fizyce i języku obcym nowożytnym. To 

właśnie te przedmioty brane są pod uwagę przy 

obliczaniu punktów w systemie rekrutacji. 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW 
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Otwarcie kierunku 
technik urządzeń 

i systemów energetyki 
odnawialnej było 
dla nas swoistym 

kamieniem 
milowym. 
Wkraczaliśmy na 

nieznane wody, ale 
dzisiaj możemy śmiało 

stwierdzić, że było 
warto, a Tobie polecamy 

sprawdzić, czy nie 
blefujemy.



Słowa Konfucjusza co prawda stały się dla nas 

mottem, coś byśmy jednak w nich dodali. Cieśla poza 

ostrymi narzędziami potrzebuje jeszcze jednego, 

gruntownego i solidnego wykształcenia, co oczywiste 

zdobędzie je tylko w Zespole Szkół nr w Swarzędzu.   

Trudna sztuka stolarska od wielu już lat przeżywa 

w naszym kraju swoisty renesans. Z każdym rokiem 

rośnie popyt, a drewno staje się stałym elementem 

naszego codziennego życia. Trudno dziwić się tej 

tendencji, gdyż jest to materiał solidny i trwały, 

a przy tym niezwykle piękny. Praca z nim wymaga 

jednak bardzo solidnego przygotowania i to zarówno 

teoretycznego jak i praktycznego. Z tego też względu 

uważamy, że przygotowanie odpowiedniej kadry 

fachowców, technologów drewna ma charakter 

kluczowy.    

W Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu przyszli adepci 

zawodu technik technologii drewna poznają, jak 

trudną i przez to piękną sztuką jest obróbka drewna. 

W procesie edukacji zdobywają solidne fundamenty 

wiedzy teoretycznej i praktycznej, począwszy od 

podstaw stolarstwa, poprzez wytwarzanie wyrobów 

z drewna i materiałów drewnopochodnych, a na 

wykonywaniu prac związanych z obsługą i konserwacją 

maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie 

skończywszy. Ważnym elementem procesu edukacji 

przyszłych technologów drewna jest również 

przywracanie blasku w ramach napraw i renowacji 

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że każdy 

technik skupia się na matematyce, zatem kandydaci 

na techników technologii drewna powinni zwrócić 

szczególna uwagę na ten właśnie przedmiot. Ponadto 

przy rekrutacji brane są również pod uwagę język 

polski, informatyka oraz język obcy nowożytny. 

Kształcenie języków obcych obejmuje kontynuację 

nauki języka angielskiego.  W przypadku kierunku 

technik technologii nie da się pominąć przedmiotów 

ścisłych, zatem przygotowanie do egzaminu 

maturalnego na poziomie rozszerzonym obejmuje  

matematykę.

Cieśla, który chce dobrze Cieśla, który chce dobrze 

robotę robotę wykonać, musi wykonać, musi 

wpierw wpierw naostrzyćnaostrzyć swe  swe 

narzędzianarzędzia..



TECHNIK LOGISTYK
  

„Istnieją rzeczy na świecie, o których nie śniło się nawet i filozofom” (W. Szekspir), 

ale istnieją również takie rzeczy, które trzeba rozplanować odpowiednio dużo 

wcześniej, biorąc pod uwagę różne kluczowe kryteria. Wówczas pojawia 

się zapotrzebowanie na specjalistów, którzy możliwie jak najbardziej skrócą 

i przyspieszą wszystkie procesy na każdym etapie. Zminimalizują koszty 

transportu, a także zoptymalizują działania, prowadzące do osiągnięcia 

zamierzonych celów w jak najszybszy i najlepszy możliwy sposób. Takich właśnie 

specjalistów, najlepszych w swoim fachu,  kształci Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu.

Pięcioletnia nauka w zawodzie technik logistyk w Swarzędzkiej Jedynce 

obejmuje planowanie, realizowanie, a także kontrolowanie przepływu 

określonego towaru. Ta swoista logistyczna filozofia ma na celu przygotować 

ich do samodzielnego podejmowania takich decyzji, dzięki którym w życiu 

zawodowym, przy zachowaniu zasad ergonomii i ekonomii, przyniosą 

danemu przedsiębiorstwu lub osobie względnie jak największe możliwe 

korzyści i jak najmniej strat. Niewątpliwym atutem profilu technik logistyk są 

patronaty lokalnych firm. Wymienić tutaj należy miejscowych potentatów 

logistycznych: Imperial Logistic, Clip Group oraz Colian Logistic. Kooperacja 

szkoły z wyżej wymienionymi podmiotami pozwala przyszłym specjalistom 

od logistyki na zdobycie cennego doświadczenia, które bez wątpienia

 wzbogaci ich zawodowe CV.

Trudno wyobrazić sobie logistyka bez dobrej znajomości geografii, więc 

ocena z tego przedmiotu jest szczególnie ceniona na świadectwie ukończenia 

klasy ósmej. Ponadto tradycyjne już w procesie rekrutacji punktowane są 

język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny. Dobrze wykształcony 

logistyk powinien biegle posługiwać się językiem obcym. W ZS1 na 

tym kierunku nauczany jest język angielski. Przygotowanie do poziomu 

rozszerzonego egzaminu maturalnego obejmuje geografię oraz język angielski.

Żelazną zasadą logistyki jest tzw. zasada 7W. Mając Żelazną zasadą logistyki jest tzw. zasada 7W. Mając 

nadzieję, że logistycy nam wybaczą, skrócimy ją do nadzieję, że logistycy nam wybaczą, skrócimy ją do 

zasady 3W: zasady 3W: WWłaściwa szkoła, łaściwa szkoła, WWłaściwy kierunek, łaściwy kierunek, 

wwłaściwa przyszłość!!! Zapraszamy.łaściwa przyszłość!!! Zapraszamy.



Etymologicznie słowo ekonomia sięga czasów 

starożytnych. Jego autorstwo niektórzy przypisują 

Ksenofontowi, inni zaś twierdzą, że jest dziełem jednego 

z trzech tenorów antycznej filozofii, Arystotelesa. 

Wyraz powstał z połączenia wyrazu oikos „dom” 

i nomos „prawo, reguła”, co oznaczało zarządzanie 

gospodarstwem domowym lub państwem-miastem 

(Atenami). Można zatem powiedzieć, że zawód 

ekonomisty ma charakter klasyczny.

Klasyczny charakter ma również w naszej szkole. 

Od wielu już lat w Zespole Szkół nr 1 klasa w zawodzie 

technik ekonomista stanowi jedną z najważniejszych 

pozycji w edukacyjnej ofercie szkoły. Wynika to 

z kilku powodów. Primo rokrocznie kierunek ten 

cieszy się dużym, i co najważniejsze, niesłabnącym 

zainteresowaniem wśród młodzieży. Secundo klasa 

ta ma status akademicki. Patronat Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu umożliwia uczniom udział 

w różnego rodzaju zajęciach akademickich, od 

wykładów i prelekcji począwszy, a na spotkaniach 

kół studenckich skończywszy. Tertio drużyna 

ekonomistów Zespołu Szkół nr 1 od lat zajmuje 

czołowe miejsca w ogólnopolskich konkursach 

wiedzy ekonomiczn e j ,  a  w  O g ó l n o p o l s k i m 

Ko n ku r s i e  W i e d z y  z Rachunkowości nasi 

uczniowie nie raz uzyskiwali tytuły laureatów, 

zdobywając tym samym indeksy akademickie. 

Podczas pięcioletniej nauki w Zespole Szkół nr 1 

TECHNIK EKONOMISTA

przyszli ekonomiści uczą się, w jaki sposób zarządzać 

zasobami ludzkimi i ekonomicznymi, poznają meandry 

polityki kadrowej, gospodarki finansowej oraz 

przepisów ekonomiczno-prawnych. Ważnym filarem 

edukacji ekonomicznej w Zespole Szkół nr 1 jest 

również przygotowanie do prowadzenia działalności 

organizacji oraz praktyki zawodowe. Wyróżniający 

się uczniowie otrzymują oferty praktyk i wakacyjnych 

staży w działach finansowo-księgowych, np. w IKEA 

Business Service Center sp. z o.o.

Mimo swoich humanistycznych korzeni ekonomia to 

jednak dziedzina nauki nierozerwalnie związana 

z matematyką, zatem by zostać uczniem klasy 

technik ekonomista w Swarzędzkiej Jedynce należy 

mieć możliwie jak najwyższą ocenę z tychże zajęć. 

Oprócz królowej nauk przedmiotami punktowanymi 

są: język polski, geografia oraz język obcy nowożytny. 

Lingwistyczne zdolności uczniowie kierunku technik 

ekonomista poszerzają na zajęciach z języka 

angielskiego oraz niemieckiego. Przygotowanie do 

poziomu rozszerzonego na egzaminie maturalnym 

obejmuje geografię oraz język angielski.

Gdyby komuś zdarzyła Gdyby komuś zdarzyła 
się jeszcze chwila się jeszcze chwila 
hamletowskiego hamletowskiego 
zwątpienia „być zwątpienia „być 

ekonomistąekonomistą, czy nie , czy nie 
być”, podpowiadamy, być”, podpowiadamy, 
zdecydowanie być!!!zdecydowanie być!!!



Stephen King pisał, że „życie człowieka sprowadza Stephen King pisał, że „życie człowieka sprowadza 
się przede wszystkim do tego, że musi dokonywać się przede wszystkim do tego, że musi dokonywać 
wyborów oraz płacić rachunki, kiedy nadchodzi pora.” wyborów oraz płacić rachunki, kiedy nadchodzi pora.” 
W opozycji do mistrza literatury grozy namawiamy W opozycji do mistrza literatury grozy namawiamy 
- Dokonaj zatem wyboru, zostań technikiem - Dokonaj zatem wyboru, zostań technikiem 
rachunkowości i nie płać za to rachunkowości i nie płać za to rachunku!!!rachunku!!!

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Albert Einstein twierdził, że „do podatków nie wystarczy umysł mate-

matyka, tutaj potrzebny jest filozof.” Swoimi słowami ten wybitny fi-

zyk uświadomił nam, że w naszej ofercie edukacyjnej znajduje się 

kolejna synergia z pogranicza humanistyki i nauk ścisłych. Tech-

nik rachunkowości to nasza najnowsza i najświeższa propozycja. 

Wyrosła na gruncie niewątpliwego sukcesu oraz popularności kie-

runku technik ekonomista i stanowi, naszą tradycyjną już, odpowiedź 

na potrzeby młodych ludzi planujących swoją zawodową karierę, 

a przede wszystkim rynków pracy.

W odróżnieniu od swojego kierunku matki technik rachunkowości 

skupiony jest bardziej za sferze finansowej, na stosunkach ekono-

micznych polegających na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu 

zasobów pieniężnych. Podczas pięcioletniej edukacji przyszli techni-

cy rachunkowości uczą się, jak sporządzać sprawozdania finansowe 

i prowadzić analizy finansowe. Poznają tajniki dokumentowania pra-

cy i płacy, przygotowania sprawozdań podatkowych oraz rozliczeń 

ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Podobnie jak w przypadku 

kierunku technik ekonomista klasa otrzymała patronat akademicki 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, co czyni ją odziałem 

prestiżowym i niezwykle atrakcyjnym.

Podobieństwo tego kierunku z profilem technik ekonomista sprawia, 

że preferencje rekrutacyjne również są zbliżone. Do przedmiotów 

punktowanych na świadectwie zalicza się: matematykę, język polski, 

geografię oraz język obcy nowożytny. Przygotowanie do poziomu 

rozszerzonego egzaminu maturalnego obejmuje geografię oraz 

język angielski. Kontynuacja nauki języków obcych zawiera język an-

gielski.



TECHNIK INFORMATYK
Yoneji Masuda, socjolog a zarazem informatyk stawiał tezę, że XXI 

wiek będzie „cywilizacją informacyjną (…) opartą na niewidocznych 

dla oka systemach, mocy ukrytej w miniaturowych elementach 

i potędze ludzkiego rozumu.” O tym, jak bardzo ten japoński wizjoner 

się nie mylił, przekonywać prawdopodobnie nikogo nie trzeba. Nie 

istnieje chyba żadna dziedzina gospodarki, która nie zostałaby objęta 

procesem informatyzacji. Właśnie z tego względu od wielu już lat 

w ofercie edukacyjnej naszej szkoły można znaleźć klasę o profilu 

technik informatyk.

Nauczanie informatyki w Zespole Szkół nr 1 ma charakter dualistyczny 

i obejmuje zarówno strefę hardware’ową jak i software’ową. Podczas 

pięcioletniej edukacji przyszli informatycy uczą się, jak przygotować 

stanowisko komputerowe, poznają tajniki montażu i eksploatacji 

komputerów oraz urządzeń peryferyjnych. Ponadto projektują, 

wykonują, a potem administrują lokalne sieci komputerowe oraz 

tworzą struktury baz danych. Ważnym elementem edukacji jest 

również tak zwany webmaster ing związany z tworzeniem 

i  administrowaniem zarówno stron www, jak i aplikacji internetowych. 

Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi uczniowie 

kierunku technik informatyk mają możliwość poszerzania swoich 

zawodowych kompetencji podczas wielu kursów i szkoleń. Obejmują 

one grafikę komputerową, projektowanie AUTO-CAD, druk 3D oraz 

programowanie sterowników maszyn. Niewątpliwym atutem naszej 

szkoły jest udział w CISCO Networking Academy, w ramach której 

uczniowie zdobywają certyfikaty wzbogacające ich zawodowe CV.

Od przyszłych naszych informatyków oczekujemy dobrej znajomości 

przedmiotów ścisłych. Do tak zwanych przedmiotów punktowanych 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej należą matematyka 

oraz fizyka. Brane są również pod uwagę oceny z języka polskiego 

oraz informatyki. W przypadku egzaminu maturalnego przygotowanie 

do poziomu rozszerzonego w zawodzie technik informatyk 

obejmuje matematykę oraz informatykę. Ponadto kontynuowane 

jest nauczanie języka angielskiego i niemieckiego, a edukację kończy 

egzamin zawodowy potwierdzający uzyskanie tytułu technika.

Zatem jeśli nie chcesz być Zatem jeśli nie chcesz być 
lameremlamerem, dołącz do nas , dołącz do nas 
i zostań i zostań informatycznym informatycznym 
d e s i g n e r e md e s i g n e r e m ! ! !! ! !
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Polskie dziedzictwo kulturowe obfituje w wiele 

skarbów. Jednym z nich jest tradycyjna, polska 

kuchnia. Pomimo upływu lat  dalej  święci  ona 

tr iumfy w polskich domach i restauracjach, zmienia 

się jednak świadomość tego, co jemy. Salvador Dali 

mawiał, że „można nie jeść wcale, ale nie można 

jeść źle”. Tego jak dobrze, nowocześnie i smacznie 

gotować można nauczyć się w Zespole Szkół 

nr 1 w Swarzędzu. W ramach absolutnego klasyka 

naszej oferty edukacyjnej proponujemy kierunek 

technik żywienia i usług gastronomicznych.

W Swarzędzkiej Jedynce przyszli mistrzowie 

kulinariów uczą się, jak planować żywienie i produkcję 

gastronomiczną. Poznają podstawy gastronomii 

oraz sposoby wyposażenia technicznego zakładów 

gastronomicznych. Ważną częścią edukacji kulinarnej 

są również podstawy żywienia dietetycznego. W ich 

ramach uczniowie uczą się, jak przyrządzać wiktuały 

mądrze i zdrowo.

Ponoć sercem każdego domu jes t  kuchn ia . 

W Swarzędzkiej Jedynce nowoczesna 

i profesjonalnie wyposażona pracownia 

gastronomiczna również jest jednym z najważniejszych 

miejsc. To tutaj powstają tradycyjne, polskie 

przysmaki, ale również nowoczesne i odważne 

eksperymenty kulinarne, które później szkolna brać 

ma okazję kosztować.

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest 

jednym z niewielu kierunków w naszej szkole,    

w którym można znaleźć chwilę wytchnienia od 

cyfr, obliczeń i wzorów. Przygotowanie do poziomu 

rozszerzonego egzaminu maturalnego obejmuje 

biologię oraz język angielski. Przedmiotami 

punktowanymi na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej są: język polski, matematyka, biologia 

oraz język obcy. Nauka języków obcych natomiast 

obejmuje język angielski i niemiecki.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH

Jeśli zatem kończysz 
szkołę podstawową 
i marzysz o zostaniu 

wirtuozem gotowania, 
to rozwiązanie jest tylko 

jedno – ZS1 Swarzędz. 
Wszak „rozkosze 

związane 
z dobrą kuchnią 
zaczynają się jeszcze 

przed jedzeniem, 
bo gotowanie 

jest zapowiedzią 
przyjemności.” 

(Umberto Eco).



TECHNIK MECHATRONIK
  

Współczesna technika ma charakter interdyscyplinarny i polega na współpracy 

wielu dziedzin, chociażby inżynierii mechanicznej z elektroniką. W świecie tym 

jest jeden obszar, który w swojej polifonii zdecydowanie wyprzedza pozostałe. 

To właśnie mechatronika stanowi połączenie mechaniki, inżynierii elektrycznej, 

elektroniki, automatyki, robotyki oraz programowania. Podstawy tego właśnie 

trudnego, ale jakże prestiżowego i przyszłościowego kierunku można poznawać 

w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, ucząc się na kierunku technik mechatronik.

Zadaniem mechatronika nie jest wymiana konkretnego elementu

mechanicznego lub elektrycznego, lecz ich diagnozowanie, serwis oraz 

regulacja. Z tego względu przyszli technicy w naszej szkole uczą się 

analizować pracę układów mechatronicznych. Poznają również tajniki 

montażu zespołów i podzespołów mechatronicznych, hydraulicznych 

oraz pneumatycznych. Ważną częścią edukacji mechatronicznej jest 

również tworzenie i testowanie programów do sterowników PLC. W swoich 

poszukiwaniach mechatronicy w naszej szkole mają do dyspozycji manipulator 

przemysłowy KUKA KR6 R700, sterowniki PLC SIEMENS SIMATIC 1500 

oraz stanowisko do programowania linii produkcyjnej w nowej generacji 

PRZEMYSŁ 4.0. Niewątpliwym atutem tego kierunku jest możliwość odbycia 

praktyk zawodowych w firmach: Volkswagen Poznań, SKF Polska, Solaris, Twinings 

lub Taskoprojekt. Sposobność ta wynika z kooperacji Swarzędzkiej Jedynki z tymi 

podmiotami.

Trudno wyobrazić sobie mechatronikę bez królowej nauk i jej „krewnych”, 

zatem, jak łatwo się domyślić, poza językiem polskim oraz językiem 

obcym nowożytnym, ocenami punktowanymi na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej są noty z język polski, język obcy, matematyki 

oraz fizyki. Nauka również tych dwóch ostatnich przedmiotów 

w technikum obejmuje poziom rozszerzony. Przyszli technicy mechatronicy 

w naszej szkole kontynuują lingwistyczną przygodę z językiem angielskim.

  MechatronikaMechatronika jest jak  jest jak 

symfoniasymfonia. By wybrzmiała potrzebny do . By wybrzmiała potrzebny do 

niej jest tylko dobrze przygotowany i wykształcony niej jest tylko dobrze przygotowany i wykształcony 

dyrygentdyrygent. Już wiesz . Już wiesz kogo kogo mamy na myśli. mamy na myśli. 



Mechanikę znali już starożytni Mechanikę znali już starożytni 
Grecy. Ty jednak nie musisz Grecy. Ty jednak nie musisz 

udawać udawać GrekaGreka, wystarczy , wystarczy 
tylko zameldować się tylko zameldować się 

u nas i bez jakiegokolwiek u nas i bez jakiegokolwiek 
prawdopodobieństwa błędu prawdopodobieństwa błędu 

zostać zostać mechanikiemmechanikiem!!! !!! 

Wiliam Wharton mawiał, że „zadaniem mechaniki 

jest uczynienie wszystkiego tak przewidywalnym, 

jak tylko to możliwe, zlikwidowanie jakiegokolwiek 

prawdopodobieństwa błędu.” Słowa autora „Ptaśka” 

wskazują na istotę mechaniki ,  na je j  powagę 

i odpowiedzialność. Skoro więc każdy musi mieć 

swój cel, uznal i śmy,  że  zadaniem Zespołu 

Szkół  nr  1  w Swarzędzu jest kreowanie techników 

mechaników, w y k u w a n i e  i c h  z  e d u k a c y j n e g o 

k a m i e n i a ,  by w przyszłość stali się specjalistami 

realizującymi zadania mechaniki.   

Kształcenie techników mechaników w Swarzędzkiej 

J e d y n c e  o p a r t o  n a  p o ł ą c z e n i u  t r a d y c j i 

z nowoczesnością. Poznają oni podstawy konstrukcji 

maszyn, techniki wytwarzania. Uczą się również 

obróbki skrawaniem. W późniejszych latach edukacji 

wdrażają się w tajniki organizacji i nadzorowania 

procesów produkcyjnych, zapoznają się z podstawami 

programowania i obsługi obrabiarek sterowanych 

numerycznie. Podobnie jak pozostali uczniowie 

Swarzędzkiej Jedynki tak i przyszli technicy 

mechanicy swoją edukację realizują w nowatorskich 

pracowniach wyposażonych w najnowocześniejszy 

sprzęt, który pozwala im zdobyć, tak cenne w przyszłości, 

doświadczenie praktyczne.   

TECHNIK MECHANIK
PROGRAMISTA-OPERATOR OBRABIAREK NUMERYCZNYCH CNC

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że mechanika 

opiera się na matematyce oraz fizyce, zatem 

kandydaci na techników mechaników powinni zwrócić 

szczególna uwagę na te właśnie przedmioty. Ponadto 

przy rekrutacji brane są również pod uwagę język 

polski oraz język obcy nowożytny. Kształcenie 

języków obcych obejmuje kontynuację nauki 

języka angielskiego.  W przypadku kierunku technik 

mechanik nie da się pominąć przedmiotów ścisłych, 

zatem przygotowanie do egzaminu maturalnego na 

poziomie rozszerzonym skupia się na matematyce. 



dgdg ”Widzieć wszystko bez patrzenia, słyszeć wszystko 
bez słuchania. Być usłużnym ale nie służalczym. Zgadywać 

życzenia nie będąc niedyskretnym” – tak brzmi fragment 
regulaminu dla pracowników sieci luksusowych hoteli. Wynika 
z niego, że hotelarstwo to niełatwy zawód, sztuką jest bowiem 

ugościć kogoś tak, by poczuł się jak w domu. Tego skądinąd 
trudnego zawodu można również uczyć w Zespole Szkół nr 1 

w Swarzędzu,w ramach bardzo popularnego profilu technik 
hotelarstwa. 

Pięcioletnia nauka tego kierunku nie jest tylko i wyłącznie 
nastawiona na poznawanie przez uczniów filozofii hotelarstwa. 

Duży nacisk kładzie się również na umiejętność sprawnej  
organizacji wszelkiego rodza

ju spotkań, eventów, konferencji. W trakcie edukacji przyszli 
absolwenci poznają zasady prowadzenia dokumentacji hotelowej 

oraz recepcji. Uczą się sztuki obsługi gości hotelowych oraz 
funkcjonowania hotelu. Ważnym elementem jest również nauka 

zawodowej ogłady poprzez poznanie tajników savoir-vivre’u. 
Na uwagę zasługuje również fakt, że uczniowie tego kierunku 
w ramach doskonalenia zawodowego mogą poszerzać swoje 

kwalifikacje na kursach organizowanych przez szkołę. Wymienić 
tu należy chociażby kurs baristyczny, barmański lub kelnerski.  

Technik hotelarstwa jest jednym z niewielu kierunków, gdzie 
przedmioty ścisłe nie obejmują poziomu rozszerzonego. Liczą 

się natomiast geografia oraz języki obce, których nauka odbywa 
się na poziomie rozszerzonym. Na świadectwie ukończenia 

“Widzieć wszystko bez patrzenia, słyszeć wszystko bez 

słuchania. Być usłużnym, ale nie służalczym. Zgadywać 

życzenia nie będąc niedyskretnym” – tak brzmi 

fragment regulaminu dla pracowników jednej z sieci 

luksusowych hoteli. Wynika z niego, że hotelarstwo 

to niełatwy zawód. Sztuką jest bowiem ugościć kogoś 

tak, by poczuł się jak w domu. Tego skądinąd trudnego 

zawodu można również uczyć się w Zespole Szkół nr 1 

w Swarzędzu w ramach bardzo popularnego profilu 

technik hotelarstwa.

 

P ięc io letn ia  nauka tego k ierunku n ie  jest  ty lko 

i wyłącznie nastawiona na poznawanie przez uczniów 

filozofii hotelarstwa. Duży nacisk kładzie się również na 

umie ję tność  sprawne j   o rgan izac j i  wsze lk iego

rodzaju spotkań, eventów, konferencji. W trakcie edukacji 

przyszli absolwenci poznają zasady prowadzenia 

dokumentacji hotelowej oraz recepcji. Uczą się sztuki 

obsługi gości hotelowych oraz funkcjonowania hotelu. 

Ważnym elementem jest również nauka zawodowej 

ogłady poprzez poznanie tajników savoir-vivre’u. 

Na uwagę zasługuje również fakt, że uczniowie 

tego kierunku w ramach doskonalenia zawodowego 

mogą poszerzać swoje kwalifikacje na kursach 

organizowanych przez szkołę. Wymienić tu należy 

chociażby kurs baristyczny, barmański lub kelnerski.  

Technik hotelarstwa jest jednym z niewielu 

kierunków, gdzie przedmioty ścisłe nie obejmują 

poziomu rozszerzonego. Liczą się natomiast 

geografia oraz język angielski, których nauka odbywa 

się na poziomie rozszerzonym. Na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej punktowane są 

język polski, matematyka, język obcy nowożytny 

oraz geografia. Nauka języków obcych obejmuje 

kontynuację języka angielskiego.

TECHNIK HOTELARSTWA „Podróż tysiąca 
mil zaczyna się 

od jednego 
kroku” - pisał 

Konfucjusz. Zrób zatem 
pierwszy krok 

i daj się ugościć, a my 
nauczymy Cię 

gościć innych.



Szkoła branżowa I stopnia to propozycja dla 

uczniów, którzy możliwie jak najszybciej chcą 

zdobyć kwalifikacje zawodowe i tym samy podjąć 

pracę zarobkową. Na tym etapie edukacyjnym 

oferujemy kształcenie dualne w wybranym zawodzie. 

P rzygotowan ie  teore tyczne  uczeń  zdobywa 

w szkole lub podczas kursów, umiejętności zawodowe 

natomiast kształci w ramach praktyk. Nauka w szkole 

branżowej I stopnia trwa trzy lata. Jej ukończenie oraz 

zdanie egzaminu zawodowego, przygotowanego 

przez Centralną Komisję Egzaminacyjną lub Izbę 

Rzemieślniczą,  daje możl iwość podjęcia pracy 

w wyuczonym zawodzie. Pracując, można również 

podjąć dalszą naukę w szkole branżowej II stopnia 

lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, co w 

persepktywie kilku lat pozwala uzyskać wykształcenie 

średnie (ukończenie szkoły branżowej II stopnia 

gwartantuje tytuł technika) oraz przystąpić do 

egzaminu maturalnego. 

Szeroka  o fer ta  edukacy jna  szkoły  branżowej 

I stopnia w Swarzędzkiej Jedynce ma charakter 

konsensusowy. Z jednej strony, odpowiadając 

na potrzeby uczniów, chcemy uczyć zawodów 

ciekawych i przyszłościowych. Z drugiej natomiast 

reagujemy na zapotrzebowanie pracodawców, 

kształcąc uczniów w profesjach użytecznych. 

W naszej szerokiej ofercie edukacyjnej znajdziesz 

następujące zawody:   

BRANŻOWA 

SZKOŁA  I STOPNIA

• automatyk - patronat VOLKSWAGEN POZNAŃ i inne 

firmy   

• elektomechanik pozjazdów samochodowych -

patronat VOLKSWAGEN POZNAŃ i inne firmy 

•  mechatronik ( z elementami odlewnictwa) -

patronat firmy VOLKSWAGEN POZNAŃ

•  mechatronik

• magazynier-logistyk - patronat  

IMEPRIAL LOGISTICS, COLIAN LOGISTIC i inne firmy

•  mechanik pojazdów samochodowych

•  stolarz

•  tapicer

•  kucharz

•  klasa wielozawodowa

. 



KUCHARZELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

MAGAZYNIER-LOGISTYKAUTOMATYK/MECHATRONIK

 W ofercie naszej szkoły bardzo dużą popularnością 

cieszą się zawody automatyk oraz mechatronik. 

Przyszli facowcy tych profesji  podczas trzyletniej 

eduakcji uczą się programowania i diagnostyki robotów 

przemysłowych, obsługi sterowników oraz układów 

elektropneumatycznych. Klasy automatyk i mechatronik 

objęte są patronem koncernu Volkswagen oraz innych firm.   

Propozycja przygotowana i skierowana do 

pasjonatów motoryzacji. Komputerowa diagnostyka 

układów elektronicznych pojazdów, czytanie 

schematów instalacji elektrycznych i elektronicznych 

to umiejętności, których uczą się uczniowie tej klasy. 

Profesja objęta patronatem koncernu Volkswagen 

Poznań oraz innych firm. 

Od wielu już lat w naszej ofercie edukacyjnej gości 

zawód kucharz. Nowoczesne i świetnie wyposażone 

zaplecze gastronomiczne zawsze przyciąga do nas wielu 

młodych adeptów sztuki kulinarnej. Poznanie podstaw 

technologii gastronomicznej, wyposażenia zakładów 

gastronomicznych oraz zasad żywienia człowieka to tylko 

niektóre umiejętności, których uczą się w naszej szkole 

przyszli mistrzowie kuchni.

Magazynier-logistyk to stosunkowo nowy zawód 

w naszej ofercie edukacyjnej. Powstanie niezwykle 

rozbudowanej bazy logistycznej w okolicach Swarzędza 

zrodziło zapotrzebowanie na fachowców w tej dziedzinie. 

Szeroka współpraca szkoły ze światowymi koncernami 

logistycznymi mającymi lokalnie swoje siedziby sprawiła, 

że profesja ta w ofercie naszej szkoły cieszy się szerokim  

zainteresowaniem i niezwykle dużą popularnością.   



„Dzisiaj w 2018 roku 

oddajemy coś  zupełnie 

nowego, coś na 

miarę XXI wieku 

i na miarę Powiatu 
Poznańskiego.”

Jan Grabkowski Starosta Poznański 
podczas uroczystego otwarcia Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, 16.10.2018 r. 

        

Zgodnie z arystotelesowską zasadą decorum istota 

piękna tkwi w zachowaniu harmonii formy z treścią. 

Nie twierdzimy bynajmniej, że nasza szkoła wyznacza 

kanon piękna, ale na pewno tę zasadę realizuje. Wiecie 

już doskonale, jakich treści nauczamy, nadszedł zatem 

czas, by kilka słów powiedzieć o formie,  w jakiej to 

robimy.     

O tym, że zaawansowana baza dydaktyczna stanowi 

podstawę nowoczesnego nauczania, nikogo chyba 

przekonywać nie trzeba. Nieustanny rozwój nauk 

ścisłych, a przede wszystkim techniki oraz  technologii 

wymaga od szkoły kształcącej przyszłych specjalistów 

przygotowania i zapewnienia odpowiedniego miejsca, 

gdzie będą mogli oni rozwijać swoje umiejętności i pasje. 

Takie podejście stało się fundamentem naszych  

marzeń o stworzeniu wyjątkowej przestrzeni, w której 

zdobywanie przez młodzież kwalifikacji zawodowych 

odbywać się będzie na najwyższym poziomie.  Pracę 

nad realizacją naszych marzeń rozpoczęliśmy w 2012 

roku, by sześć lat później, przy nieocenionej pomocy 

Starosty Poznańskiego i Powiatu Poznańskiego, 

pokazać światu jedną z najnowocześniejszych w Polsce 

baz techniczno-dydaktycznych, Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. 

Poznajcie je zatem.  

Na przestrzeni prawie 3800 metrów kwadratowych 

udało nam się stworzyć 22 w pełni wyposażone 

pracownie. Ich specyfikę zorganizowaliśmy tak, 

CKZ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

by w pełni oddawały one realia rzeczywistych miejsc 

i warunków pracy. W szerokim zbiorze naszych 

technicznych atelier  znajdziecie  między innymi: 

pracownie diagnostyki ,  budowy i  eksploatacj i

p o j a z d ó w   s a m o c h o d o w y c h ,  p r a c o w n i ę

informatyczną CAD/CAM/CNC, pracownię obsługi 

urządzeń sterowanych numerycznie CNC oraz 

pracownię eksploatacji urządzeń i systemów 

mechatronicznych. Wart podkreślenia jest również 

fakt, że Centrum Kształcenia Zawodowego nie  prowadzi 

tylko i wyłącznie kształcenia zawodowego w ramach 

zajęć lekcyjnych. W miejscu tym uczniowie rozwijają 

również swoje zainteresowanie i realizują techniczne 

pasje. W ramach niezwykle szerokiej i bogatej oferty 

różnego rodzaju kursów, szkoleń oraz seminariów nie 

tylko miłośnicy nowoczesnych technologii znajdą coś 

dla siebie.

Centrum Kształcenia Zawodowego to bez wątpienia 

nasz największy atut. To on pozwolił nam  przenieść 

praktyczną naukę zawodu w inny, nowoczesny wymiar. 

Dodatkowo dał nam możliwość wszechstronnego 

wykształcenia specjalistów tak bardzo pożądanych na 

rynku pracy. Sprawił również, że nauka przedmiotów 

technicznych może być efektowna i efektywna 

zarazem. Zatem jeśli chciałbyś uczyć się zawodu 

w jednym z najnowocześniejszych ośrodków edukacji 

technicznej w Polsce, to przypominamy,  że to miejsce 

jest w Twoim zasięgu. 



Dobrze jest znaleźć 

sobie pasję, 

która tak człowieka 

wciąga, i sprawia, 

że z radością 
czeka się na kolejny 

tydzień, zamiast ponuro 

liczyć dni.
(Cecelia Ahern).

Jesteśmy świadomi, jak ważne w życiu 
człowieka są pasje i zainteresowania, 
jak bardzo potrzebuje on oderwania od 
codzienności liczb, wzorów i  słów. Wszak 
pamiętamy, że nie samą nauką żyje człowiek. 
By umożliwić Tobie odnalezienie i rozwój 
Twoich pasji, przygotowaliśmy bogatą ofertę 
kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych. 
Ich celem jest pokazać, że rzeczywistość 
ucznia to nie tylko prawa i obowiązki, a szkoła 
nie jest tylko miejscem, gdzie zdobywa 
się wiedzę. Pragniemy uświadomić Tobie, 
że szkoła jest przestrzenią, gdzie można 
rozwijać swoje zainteresowania, cieszyć się 
pasją i doskonalić samego siebie.       
 

HOBBY,

ZAINTERSOWANIA, PASJE



““LudzieLudzie tworzą miejsca,  tworzą miejsca, 

a a miejscemiejsce tworzy ludzi.” tworzy ludzi.”

(John Green)(John Green)

Wachlarz propozycji kół zainteresowań oraz zajęć pozalekcyjnych 

w  Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu jest bardzo szeroki. 

Począwszy od kształcenia umiejętności technicznych, poprzez 

aktywność sportową, na rozwoju humanistycznym skończywszy. 

Mocnym punktem w naszej ofercie jest bez wątpienia program 

CISCO Networking Academy, który dostarcza umiejętności 

konfigurowania sprzętu komputerowego, a docelowo konfiguracji 

sieci komputerowych. Ponadto rozwój umiejętności 

informatycznych w Zespole Szkół nr 1 obejmuje zarządzanie 

szkolną siecią komputerową, tworzenie stron internetowych 

oraz projektowanie baz danych. Dla pasjonatów informatyki 

czekają również laboratorium światłowodowe oraz zajęcia 

z grafiki komputerowej. Miłośnicy robotyki i mechatroniki skrzydła 

rozwijać mogą na warsztatach z programowania Arduino i RaspberryPi. 

Uzupełnieniem oferty techniczno-matematycznej jest prężnie 

działające „pogotowie matematyczne”, które nie jednego ucznia 

przywróciło do matematycznego życia. 

Od lat Swarzędzka Jedynka sportem stoi. Miłośnicy aktywności 

fizycznej znajdą u nas bogatą ofertę zajęć sportowych, dzięki którym 

każdy osiągnie olimpijską formę. W szkole działają sekcje piłki nożnej, 

koszykówki, unihokeja oraz pływania. Artystycznym duszom 

proponujemy zajęcia taneczne z elementami aerobiku. W szkole 

do dyspozycji jest również świetnie wyposażona siłownia, w której 

można doskonalić tężyznę fizyczną.

Dla miłośników rozwoju intelektualnego mamy natomiast niezwykle 

bogatą w księgozbiory bibliotekę oraz zajęcia polonistyczne uczące, 

jak „rozprawić się z rozprawką”. Na sympatyków języków obcych 

czekają potyczki czytelnicze, konkursy piosenki, a przede wszystkim 

liczne wymiany i staże, które, poza okazją do poznania innych kultur 

i tradycji, stanowią również bardzo cenny warsztat językowy. 

Altruiści także znajdą u nas coś dla siebie. W szkole bardzo prężnie działa 

koło wolontariatu, które organizuje liczne zbiórki i akcje charytatywne. 

W inicjatywy potrzebującym angażują się zarówno nauczyciele, 

jak i uczniowie, co nas solidaryzuje, powodując, że Zespół Szkół nr 1 

w Swarzędzu to jedna wielka Rodzina.    



“Ten, kto skacze do 
nieba, może upaść, 

to prawda. Ale 
może też poszybować 

w górę.“

(Lauren Oliver)

Niezwykle ważnym elementem rozwoju i edukacji 

młodego człowieka jest możliwość sprawdzenia 

przez niego swoich umiejętność w rywalizacji poza 

przestrzenią szkoły. Zależy nam na tym, żeby nasi 

uczniowie pokazali światu, co potrafią, sławiąc tym 

samym dobre imię Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. 

Nieustannie dajemy im możliwość i namawiamy ich, 

by czynnie uczestniczyli w rożnego rodzaju konkursach, 

potyczkach czy inicjatywach, by ujawnili światu swoje 

talenty.

 

Od wielu już lat Swarzędzka Jedynka informatyką 

stoi. Nasi młodzi adepci trudnej sztuki komputerowej 

regularnie zostawiają swój ślad na informatycznej 

mapie województwa, całego kraju a także i świata. 

30-sekundowa animacja komputerowa dotycząca 

historii Polski, szeroka wiedza o bezpieczeństwie 

użytkowania systemu Linux, czy zakwalifikowanie się 

do czołówki młodych polskich programistów w konkursie 

Pix Programming Challenge to tylko niektóre 

najświeższe efekty prac naszych informatyków, które 

dały im wysokie miejsca w rywalizacji na poziomie 

wojewódzkim i ogólnopolskim.

Znaczące sukcesy osiągamy również na sportowej 

n iwie .  Można powiedz ieć ,  że  jes teśmy jednym 

z najmocniejszych punktów na wojewódzkiej mapie 

gier zespołowych. 

Nasze dziewczęta od lat zajmują najwyższe miejsca 

w koszykówce, panowie natomiast w ramach 

powiatu nie mają sobie równych w piłce nożnej, 

a w województwie są trzecią siłą. W regionie 

jesteśmy również niepokonani w damskim i męskim 

unihokeju oraz pływaniu drużynowym. 

Nasi uczniowie od lat są również laureatami 

olimpiad ekonomicznych. Rokrocznie zajmują oni 

czołowe miejsca na Ogólnopolskim Konkursie 

Wiedzy z Rachunkowości organizowanym przez 

Wydział  Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK 

w Toruniu. Ponadto znaczące sukcesy osiągamy 

również w olimpiadach logistycznych. Nasi 

uczniowie regularnie meldują się w finałach etapu 

centralnego Olimpiady Logistycznej organizowanej 

przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz 

Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej 

pod patronatem Wydziału Ekonomicznego 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

Powyższe informacje stanowią tylko niewielką 

część sukcesów naszych uczniów, nie sposób 

wymienić tutaj wszystkich ich osiągnięć. Niemniej 

jednak każdy nawet najmniejszy wysiłek  naszych 

podopiecznych w pracy nad swoim rozwojem 

stanowi dla nas wartość największą i czyni nas 

niezwykle dumnymi.      

     

LAURY, WYRÓŻNIENIA, TROFEA



W Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu doskonale 
wiemy, jak ważna jest integracja naszych uczniów. 
Zdaje sobie również sprawę, że świetnym 
sposobem konsolidacji uczniowskiej braci są 
r o ż n e g o  r o d z a j u  w y j ś c i a ,  w y j a z d y 
i wycieczki. To w ich czasie, z dala od szkolnych 
murów nasi uczniowie poznają historię, tradycję 
i ciekawe miejsca, świetnie się przy tym bawiąc. 
W obecnym roku szkolnym dzięki nieocenionemu 
wsparciu Powiatu Poznańskiego udało nam się 
zorganizować wiele ciekawych peregrynacji 
w różne zakątki Polski. Bez wątpienia były to 
wspaniałe lekcje, których wspomnienia zostaną 
z nami na długo.  Wszak nie samą naukę żyje 
człowiek.

. 

“ N A L E Ż Y  P O D R Ó Ż O WA Ć ,  B Y  S I Ę  C Z E G O Ś  N A U C Z Y Ć ”
MARK TWA IN

Miejsce, w którym 
jesteś, staje się 
w pewien sposób 
częścią Ciebie.

Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu kryje 

w sobie wiele ciekawych miejsc, 

w których każdy znajdzie coś dla siebie. 

Miłośnicy książek chwilę wytchnienia 

znajdą w szkolnej bibliotece. Pasjonaci 

aktywności fizycznej ukojenia bez 

wątpienia poszukają w sali sportowej. 

Wielbiciele rozrywek natomiast 

spokój odnajdą w szkolnej świetlicy, 

w której wolny czas można spędzić 

na potyczkach zręcznościowych 

lub towarzyskich pogawędkach. 



STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH  

Ponoć „sukces to nie przypadek. To ciężka praca, wytrwałość, 

nauka, analiza, poświęcenie, a przede wszystkim miłość do tego, co 

robisz”. Wiedzą o tym doskonale nasi uczniowie, a tych których praca 

przynosi wyróżniające efekty, doceniamy szczególnie. Uznanie dla 

ich osiągnięć wyraża również powiat poznański. Rokrocznie, podczas 

uroczystej Sesji Rady Powiatu nagradzani zostają Ci uczniowie, 

którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce, uzyskując średnią na 

świadectwie powyżej 5,0. Szczególnym wyróżnieniem jest Nagroda 

Starosty Poznańskiego, którą przyznaje się najzdolniejszej młodzieży 

z naszego powiatu, w tym, co oczywiste:), również uczniom 

Swarzędzkiej Jedynki. Poza uznaniem, stypendium wiąże się 

również z gratyfikacjami finansowymi, które mają być wsparciem 

dla ich osobistego rozwoju. Warto nadmienić, że kandydatami 

zgłaszanymi przez szkołę do stypendiów Rady Powiatu Poznańskiego 

są zarówno uczniowie technikum oraz szkoły branżowej I stopnia. 

U nas żaden sukces nie jest przypadkiem i zawsze zostanie doceniony.      
„Nie ma „Nie ma pożytku pożytku z nielubianej z nielubianej pracypracy. . 

Słowem: to Słowem: to studiujstudiuj, co naprawdę , co naprawdę 

lubisz”.lubisz”.
W. SzekspirW. Szekspir



NASI PARTNERZY

Poznaliście już naszą szkołę bardzo szeroko. Wiecie już 

czego uczymy, jak uczymy i co możecie robić w czasie 

wolnym. Nadszedł zatem czas, byście poznali naszych 

partnerów, we współpracy z którymi kształcimy Was, 

czyli przyszłych specjalistów.

Wysoki poziom nauczania oraz nowoczesna baza 

dydaktyczna to tylko połowa sukcesu.  Niezwykle 

ważnym elementem w zdobywaniu przez Was kwalifikacji 

zawodowych jest kooperacja szkoły z zakładami pracy. 

Od kilkunastu już lat intensywnie współpracujemy 

z wiodącymi firmami z całego powiatu poznańskiego. 

Robimy to po to, by stworzyć Wam perspektywy do 

rozwoju zawodowego i zaistnienia na rynku pracy. 

Dzięki wspraciu naszych partnerów możecie zobaczyć, 

jak pracuje się w danym zakładzie pracy, macie 

możliwość odbycia różnego rodzaju praktyk i staży. 

Uczęszczanie do tzw. “klas patronackich” na poziomie 

szkoły branżowej czyni z naszych uczniów tzw. 

pracowników młodocianych, co po ukończeniu szkoły 

daje absolwentom możliwość pracy w zakładach pracy. 

To tylko niektóre korzyści związane ze współpracą 

z naszymi partnerami. Więcej opowiedzą oni sami, zatem 

oddajmy im głos.   



Nasza szkoła od 2005 roku współpracuje z firmą 

Volkswagen Poznań. Współpraca realizowana jest 

na wielu płaszczyznach, ale przede wszystkim 

w obszarze kształcenia zawodowego. W ramach 

tej współpracy kształcimy 

w zawodach:

  

• automatyk (z elementami mechatroniki)

• elektromechanik pojazdów samochodowych

• mechatronik ( z elementami odlewnictwa)

Nauka w każdej z klas trwa 3 lata. Uczniowie są 

młodocianymi pracownikami firmy Volkswagen 

Poznań na  podstawie  podp isanych  umów 

o pracę.

Obok podstawowych obowiązków, które czekają 

uczniów, Volkswagen Poznań i Swarzędzka 

Jedynka oferują ponadto szereg dodatkowych 

aktywności:

JESZCZE UCZEŃ, 

A JUŻ PRACOWNIK 

• możliwość wymiany uczniów z kolegami z innych 

krajów europejskich (Niemiec, Czech) w celu doskonalenia 

umiejętności zawodowych,

• egzaminy przed Polsko-Niemiecką Izbą 

Przemysłowo-Handlową AHK, których zdanie nadaje 

prestiżowe certyfikaty uprawniające do wykonywania 

zawodu w innych krajach, 

•  wyjazdy do innych zakładów produkcyjnych,

• możl iwość dalszego zatrudnienia absolwentów 

w Volkswagen Poznań po ukończeniu kształcenia 

i spełnieniu kryteriów (do tej pory firma przyjęła do pracy 

wszystkich absolwentów spełniających kryteria naboru),

• uczeń z najlepszymi wynikami w danym roczniku 

ma możliwość udziału w międzynarodowym zjeździe 

absolwentów uczestniczących w programach kształcenia 

zawodowego prowadzonych przez inne marki koncernu 

Volkswagen,

• najlepszy absolwent może również wziąć udział 

w rozwojowym programie „Wędrowiec”, który polega 

na rocznej  pracy i  zdobywaniu doświadczenia 

w jednym z zagranicznych zakładów koncernu 

Volkswagen. 

•  s z e r s z y  p r o g r a m  n a u k i  j ę z y k a  n i e m i e c k i e g o 

i przedmiotów technicznych w szkole, 

Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zawodowego  

oferowanego we współpracy z firmą Volkswagen Poznań można 

uzyskać:

Volkswagen Poznań Sp.z o.o.  

ul. Warszawska 349, 61-060 Poznań Telefon: (+48 61) 881 973 864 



ELEKTROMECHANIK  POJAZDÓW SAMOCHOWYCH

Jeśli pasjonujecie się motoryzacją, to klasa 

elektromechanika jest właśnie dla Was. U nas zdobędziecie 

szeroką praktyczną wiedzę, abyście mogli stać się 

elektromechanikami o cennych umiejętnościach. 

Nauczycie się znajdować i usuwać usterki w układach 

elektronicznych pojazdów samochodowych. Dowiecie 

s ię,  jak czytać schematy instalacj i  e lektrycznych

 i elektronicznych samochodów, będziecie mogli wymienić 

zepsute podzespoły. Nauczycie się wykorzystywać 

komputerowe urządzenia diagnostyczne. Praktyki 

zrealizujecie nie tylko na terenie naszej fabryki, ale także w 

serwisach samochodowych takich jak Skoda, Audi czy 

Porsche, z którymi współpracujemy – waszym zadaniem 

będzie m.in. wymienianie zepsutych podzespołów w 

autach używanych. Jeżeli elektromechanika Was 

fascynuje, to znak, że jest zawodem dla Was!

Interesujesz się automatyzacją, ale po części także 

mechatroniką? Chciałbyś zostać automatykiem, 

któremu nie są obce elementy mechaniki? To 

świetnie! Dołącz do tej klasy! Nauczymy Cię 

nie tylko automatyki, ale dzięki modyfikacjom 

programu również wielu obszarów mechatroniki! 

Nauczysz się obróbki mechanicznej, poznasz 

podstawy elektroniki, mechaniki i pneumatyki. 

Ponadto będziesz potrafił serwisować maszyny czy 

urządzenia. Zdobędziesz niezwykłe umiejętności 

praktyczne z zakresu programowania i diagnostyki 

robotów przemysłowych, sterowników czy układów 

elektropneumatycznych. Będziesz miał styczność 

z profesjonalnymi robotami, wykorzystywanymi 

przy produkcji samochodów. Dodatkowo będziesz 

miał możliwość uczestniczenia w specjalistycznych 

szkoleniach, dzięki którym wzbogacisz swoją wiedzę 

z zakresu automatyki i mechatroniki. Dołożymy 

wszelkich starań, aby Twoje kształcenie i umiejętności 

umożliwiły zadowalający start w życie zawodowe. 

Czekamy na Ciebie.

AUTOMATYK 

(Z ELEMENTAMI MECHATRONIKI)

MECHATRONIK (Z ELEMENTAMI ODLEWNICTWA)

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak zbudowane są maszyny

i urządzenia, poznać zasadę ich działania i zdobyć 

umiejętność naprawy – tego nauczysz się w klasie 

mechatronika. Tu zdobędziesz niezbędną wiedzę 

teoretyczną do wykonywania tego zawodu oraz bezcenną 

praktyczną. Oprócz mechatroniki poznasz również jedną 

z niezastąpionych technik powstawania części – odlewanie. 

Od drugiej klasy przygotowaliśmy dla Was miejsce praktyk 

w najnowocześniejszej i jednej z największych w Polsce 

i Europie – Odlewni Volkswagen Poznań. Będziecie mieli 

szansę wziąć udz ia ł  w dodatkowych szkoleniach 

i wymianach międzynarodowych, które umożliwiają nie 

tylko poznanie innych technologii, zakładów w koncernie 

ale również ludzi i kraje. 

Mechatronik – maszyny i urządzenia stają się prostsze.



SKF Polska Spółka Akcyjna jest integralną częścią Grupy 

SKF. Fundamentami specjalizacji SKF są projektowanie, 

konstruowanie i wytwarzanie łożysk, uszczelnień oraz 

systemów smarowania oraz świadczenie usług oceny 

eksploatacyjnej kondycji maszyn, konstruowania 

układów oraz regeneracji i przebudowy. 

W poznańskiej fabryce wytwarzane są – zgodnie ze 

standardami SKF – łożyska walcowe i stożkowe oraz 

komponenty łożyskowe. Produkcja obejmuje obszar 

Produkcji Odkuwek, Produkcji Wałków, Produkcji 

Pierścieni oraz Produkcji Łożysk. Całość przeznaczona 

jest na eksport, głównie do krajów Unii Europejskiej  

i USA. Wśród największych klientów fabryki znajdują 

się światowi producenci segementów przemysłu 

kolejowego, budownictwa, elektrowni wiatrowych, 

samochodów ciężarowych, rolnictwa oraz maszyn 

wydobywczych.

Fabryka posiada certyfikat IATF 16949:2016, certyfikat 

Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodny z wymaganiami 

ISO 14001:2007 oraz Zdrowiem i Bezpieczeństwem 

zgodny z wymaganiami normy OHSAS 18001:2007, 

a także certyfikat na System Zarządzania Energią, 

zgodnie ze standardem ISO 50001:2011. Jest laureatem 

Wielkopolskiej Nagrody Jakości, otrzymała także wiele 

wyróżnień od klientów, między innymi za dynamikę 

rozwoju, za tworzenie wzorców kultury jakości, za 

jakość wyrobów. Spółka nie poprzestaje na działalności 

produkcyjnej i handlowej; angażuje się również na rzecz 

społeczeństwa, wspierając akcje charytatywne, sport, 

rekreację, oświatę i kulturę. SKF Polska S.A. proponuje 

SKF POLSKA S. A. 

INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ

uczniom, którzy mają zainteresowania techniczne, 

chcą pracować w zespole, uczyć się i rozwijać swoje 

umiejętności, kształcenie w zawodzie operator 

obrabiarek skrawających (dawniej szlifierz – tokarz). 

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, w klasie 

operator obrabiarek skrawających, podczas 3-letniej 

nauki zawodu, będą mieli podpisaną z firmą SKF Polska 

S.A. umowę o praktyczną naukę zawodu. Z takiej umowy 

wynika prawo do comiesięcznego wynagrodzenia 

w czasie trwania praktycznej nauki zawodu, wyższego 

niż określone przepisami oraz do korzystania z wielu 

przywilejów na prawach pracownika SKF Polska S.A., 

np. z funduszu socjalnego. Uczniowie podczas praktyk 

zawodowych w SKF mają możliwość nabycia wiedzy 

w centrum kształcenia między innymi z zakresu 

dokumentacji jakościowej, rysunku technicznego, czy 

zagadnień związanych z Utrzymaniem Ruchu. 

W roku szkolnym 2017/2018 SKF rozpoczęło współpracę 

ze Swarzędzką Jedynką w zakresie przygotowania 

uczniów technikum w zawodzie technik mechatronik 

do pracy na stanowisku inżyniera dla SKF Polska S.A.

Co roku organizowana jest wymiana międzynarodowa 

we współpracy z SKF Tekniska Gymnazjum, gdzie 

nasi najlepsi uczniowie mają okazję poznać proces 

rozwijania i pracy w SKF w Szwecji.

Najlepsi absolwenci klasy o profilu operator obrabiarek 

skrawających czy technik mechatronik w ZS nr 1 

w Swarzędzu  będą  mogl i  kontynuować pracę 

w SKF Polska S.A. jako wykwalifikowani pracownicy na 

podstawie umowy o pracę, z uprawnieniami nabytymi 

przez lata nauki, np. staż pracy czy nagroda jubileuszowa. 

Ci, którzy będą chcieli kontynuować naukę w trybie 

zaocznym, mogą l iczyć na dalszą pomoc f i rmy 

w zakresie dofinansowania kształcenia lub/i urlop 

szkolny.

Pracownikom zatrudnionym po zakończeniu nauki 

przysługuje pakiet benefitów.



z jakością i 

pasją w przyszłość 

Współpraca pomiędzy szkołą oraz firmą Imperial Logistics 

sp. z o.o. rozpoczęła się w 2013 roku. Początkowo objęto 

patronatem jedną klasę, jednak już w kolejnym roku, 

ze względu na zwiększone zainteresowanie uczniów 

pracą w zawodzie logistyka otwarto kolejną klasę o tym 

profilu. Ilość oraz profile klas zmieniały się w kolejnych 

latach zależnie od aktualnych wymagań rynku oraz 

samych zainteresowanych, czyli uczniów. Dzięki temu 

firma ma możliwość tworzenia profesjonalnego zaplecza 

kadrowego, a uczniowie, oprócz zgłębiania wiedzy 

z zakresu szeroko  pojętej logistyki, mogą poznawać 

praktyczną stronę zawodu już na etapie szkoły średniej. 

Warsztaty i wycieczki dodatkowo uatrakcyjniają naukę. 

Imperial stara się stale współpracować ze szkołą 

oraz zapewniać wsparcie w postaci różnego rodzaju 

pomocy naukowych, wykładów prowadzonych przez 

pracowników-ekspertów oraz praktyk szkolnych dla 

uczniów. W związku z nowoutworzonym profilem 

zawodowym dla klas branżowych (magazynier/logistyk) 

w roku szkolnym 2018/19 przyjęliśmy grupę uczniów 

z klasy pierwszej, zapewniając im praktyki. Obecnie 

kontynuowana jest praktyczna nauka zawodu na 

wszystkich poziomach nauki, czyli w klasach branżowych 

od 1 do 3. Najlepszym uczniom oferujemy umowy o pracę 

po zakończeniu nauki w szkole. 

Od 2004 roku firma wspiera również szkolnictwo wyższe 

aktywnie współpracując z Wyższą Szkołą Logistyki 

w Poznaniu. Pierwsza grupa studentów rozpoczęła naukę 

w systemie dualnym w październiku 2014 roku, a po 

3 latach zatrudniliśmy pierwszych absolwentów w naszej 

spółce. Jesteśmy również członkiem Rady Pracodawców 

działającym przy WSL. Rokrocznie wspieramy 

Ogólnopolską Olimpiadę Logistyczną, a ostatnie dwa lata 

z rzędu zaszczyceni zostaliśmy tytułem Złotego Sponsora. 

Nasza spółka jest częścią uznanego na całym świece 

dostawcy usług logistycznych w zakresie outsourcingu, 

zintegrowanego zarządzania ładunkami, logistyki 

kontraktowej oraz dystrybucji - Imperial Logistics Limited. 

Grupa notowana jest na giełdzie JSE w RPA i zatrudnia 

ponad 25.000 osób w 26 krajach. Koncentruje się na 

pięciu kluczowych  branżach: Healthcare, Consumer, 

Automotive, Chemicals oraz Industrial. Bogate 

doświadczenie Grupy i zdolność dostosowywania 

rozwiązań do potrzeb klientów zapewnia stałą 

aktualność i konkurencyjność. Dzięki temu Grupa 

znajduje się w światowej czołówce Top-30 dostawców 

logistycznych.

Obecnie spółka Imperial Logistics z główną siedzibą 

w Swarzędzu  oferu je  swoje  us ług i  log i s tyczne 

w motoryzacji, transporcie i od niedawna lotnictwie. 

W firmie wdrożony został Zintegrowany System 

Zarządzania, oparty na aktualnych wymogach norm 

ISO 9001, 14001 oraz VDA 6.2. Pod koniec 2016 

roku wprowadzono również normę ISO 50001 

koncentrującą się na efektywności energetycznej 

spółki. Zintegrowany System Zarządzania zapewnia 

kierowanie przedsiębiorstwem w sposób zorientowany 

na procesy oraz potrzeby klienta, stały monitoring 

i ciągłą poprawę jakości usług, a także działania mające 

na celu bezpieczeństwo i higienę pracy. 

W czasie pandemii wprowadzono dodatkowo szereg 

procesów oraz działań w walce przeciwko Covid-19. 

Pracownicy są otoczeni niezbędną opieką, a przede 

wszystkim na bieżąco informowani oraz wyposażeni 

w środki, aby ograniczyć ryzyko zakażenia w czasie 

pracy. Bardzo duże znaczenie odgrywa dla nas 

profesjonalne i zgodne z obowiązującymi trendami 

zarządzanie zasobami ludzkimi. Obejmuje ono między 

innymi możliwości edukacji, szkoleń i kształcenia 

ustawicznego, jak również programy pozwalające 

naszym pracownikom na rozwój własnych kompetencji. 

Tworzymy dobre warunki pracy oraz systemy 

motywacyjne. Za wzorową politykę personalną, 

ciekawe rozwiązania w zakresie HR, jak również 

działania związane ze społeczną odpowiedzialnością 

biznesu firma została już trzykrotnie wyróżniona 

mianem Solidnego Pracodawcy.



Od ponad 75 lat PIÓREX S.A. produkuje najwyższej 

jakości wyroby pościelowe, doceniane przez 

wymagających klientów zarówno w kraju, jak i za 

granicą. Tradycja wytwarzania w Swarzędzu kołder 

i poduszek z wypełnieniem naturalnym z polskiego 

puchu i pierza albo z wypełnieniem syntetycznym 

sięga 1945 roku.

Doświadczenie i wiedzę zdobytą na przestrzeni lat 

PIÓREX S.A. łączy z nowoczesnymi rozwiązaniami 

technicznymi i modnym designem. Oferowane 

klientom wyroby pościelowe charakteryzują się 

starannie dobranym wypełnieniem, doskonałymi 

tkaninami oraz oryginalnym wzornictwem. 

Wysokie standardy jakości produktów opatrzonych 

logo „PIÓREXU” zostały wielokrotnie uhonorowane 

prestiżowymi certyfikatami. PIÓREX S.A. jest 

zdobywcą Certyfikatu Oeko-Tex® Standard 100, 

GRS – Global Recycled Standard, Nomite dla 

osób uczulonych na kurz domowy, Daunafresh, 

RDS – Responsible Down Standard, Gazeli 

Biznesu, Medalu Międzynarodowych Targów 

Poznańskich. PIÓREX S.A. należy do europejskich 

(EDFA) i międzynarodowych (IDFB) organizacji 

branżowych, zrzeszających producentów 

wyrobów pościelowych. 

PIÓREX S.A.– NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

W naszej filozofii prowadzenia biznesu nie ograniczamy się do 

działalności produkcyjnej i handlowej, staramy się być aktywni 

i działać użytecznie w społeczności lokalnej. Wspieramy akcje 

charytatywne, sport, kulturę i oświatę. A jako, że PIÓREX S.A. to 

przede wszystkim ludzie, kładziemy duży nacisk na dobre warunki 

pracy, przyjazną atmosferę i bezpośredni kontakt z pracownikami. 

Ambitnym pracownikom stwarzamy możliwość szkoleń i kształcenia 

ustawicznego.

PIÓREX S.A. proponuje uczennicom i uczniom, którzy szukają 

pewnej i stałej pracy po zakończeniu nauki, kształcenie w zawodach 

krawiec i automatyk. Tym uczennicom i uczniom Zespołu Szkół 

nr 1 w Swarzędzu, którzy podejmą się 3-letniej nauki zawodu, 

proponujemy podpisanie umowy o praktyczną naukę zawodu. 

Oferujemy wyższe, niż wynikające z przepisów miesięczne 

wynagrodzenie z tytułu praktycznej nauki zawodu, a także 

możliwość korzystania z wielu przywilejów przysługujących 

pracownikom PIÓREX S.A. 

Absolwentom szkoły proponujemy stabilne zatrudnienie na 

podstawie umowy o pracę, z zachowaniem uprawnień nabytych 

przez lata nauki.



Firma Twinings powstała w 1706 roku w Londynie i należy do 

globalnego koncernu spożywczego Associated British Foods 

– jednego z największych producentów żywności w Europie.  

Fabryka w Swarzędzu rozpoczęła działalność w 2011 roku.  

Produkujemy ponad 400 różnych mieszanek herbat i cały 

czas poszerzamy szeroki wachlarz naszych produktów.  Marka 

Twinings znana jest doskonale konsumentom herbaty na całym 

świecie, a do najbardziej znanych mieszanek należą Earl Grey, 

Lady Grey i English Breakfast.   Szybko się rozwijamy, obecnie 

zatrudniamy ponad 400 osób, a nasza fabryka w ostatnim czasie 

stała się największą fabryką herbaty w Europie! 

Co oferujemy uczniom szkoły? 

- Praktyki dla uczniów z klasy objętej patronatem w zawodzie 

mechatronik 

- Organizujemy wycieczki dydaktyczne dla uczniów szkoły 

na terenie zakładu

- Zapewniamy odpowiednie stanowiska szkoleniowe, miejsca 

pracy, pomieszczenia, urządzenia, narzędzia i materiały 

umożliwiające realizację programu nauczania, a także szkolenie 

BHP, odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej 

i środków higieny, przewidzianych w przepisach 

- Uczniom odbywającym zajęcia praktyczne zapewniamy 

możliwość korzystania ze stołówki 

- Stawiamy na Wasz rozwój - uczniowie klasy patronackiej 

uczestniczyć będą w doskonaleniu pozwalającym uzyskać 

dodatkowe uprawnienia zawodowe

- Po zakończeniu okresu edukacji najlepszym zaoferujemy pracę 

w naszym zespole

Oferujemy uczciwe, konkurencyjne na rynku pracy i odpowiadające 

zajmowanemu stanowisku wynagrodzenie podstawowe i system 

premiowy, który wspiera nie tylko realizacje celów, ale także 

nasze wartości:  współpracę, samodzielność, inicjatywę 

i zaangażowanie.  

Jesteśmy dumni z naszej kultury organizacyjnej, pozbawionej 

zbędnych formalności, w której wszyscy zwracamy się do 

siebie po imieniu, niezależnie od stanowiska, a biuro szefa jest 

zawsze otwarte dla każdego pracownika. Szukamy młodych 

ludzi, po kierunkach technicznych, najchętniej automatyków 

lub mechatroników, pełnych zapału i nowych pomysłów, którzy 

chcą dołączyć do autonomicznych zespołów produkcyjnych, 

pracujących w przyjaznej atmosferze i wśród nowoczesnej 

technologii, w miejscu pięknie pachnącym herbatą.  

Mamy bogaty pakiet socjalny, kantynę z szerokim wyborem 

dań, dofinansowujemy letni wypoczynek, zapewniamy opiekę 

medyczną również rodzinom naszych pracowników.  Chętni 

mogą korzystać z kart MultiSport lub mieć zniżki na bilety do 

kina, teatru czy na koncert.Lubimy razem spędzać czas, więc 

organizujemy wiele imprez integracyjnych - imprezy taneczne, 

Dzień Rodziny, Dni Bezpieczeństwa. 

Cenimy równowagę pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym 

– dniami dodatkowo wolnymi od pracy są wigilia oraz sylwester.

Zapewniamy każdemu, kto tu pracuje możliwość rzeczywistego 

przyczyniania się do naszego rozwoju. Popieramy nowe 

inicjatywy oraz kreatywne rozwiązania. Stawiamy na stały rozwój 

i wspieramy tych, co chcą się rozwijać. Wartości Twinings to nie 

ścienne dekoracje czy puste deklaracje, ale to ten nieuchwytny 

pierwiastek fruwający w powietrzu, zauważalny przez każdego 

kto przekracza nasze progi. To one pomagają nam tworzyć 

tę niepowtarzalną atmosferę i to „coś” co wyróżnia nas na tle 

innych pracodawców.  

Zadzwoń. Napisz. Może właśnie czekamy właśnie na Ciebie. 

Tel: 504 267 519  

e-mail: rekrutacja@twinings.pl 

lub wrzuć CV do skrzynki przy ochronie, Rabowicka 29/31, 62-

020 Swarzędz - Jasin

Sprawdzaj aktualne oferty pracy na: www.twinings.pl/kariera

Twinings – pracuj w pełni zautomatyzowanej 
i największej fabryce herbaty w Europie!



Energetyka odnawialna jest kierunkiem przyszłościowym. Viessmann to firma ze 

100-letnią tradycją. Na rynku polskim działa już 25 lat. Światowy lider nowoczesnych 

technik grzewczych Viessmann w 2016 r. rozpoczął współpracę z ZS nr 1 w Swarzędzu. 

Szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt firmy Viessmann. Zaplecze dydaktyczne 

Viessmann oferuje uczniom instalację solarną składającą się z kolektorów płaskich 

i próżniowych, które są połączone z instalacją wodną szkoły. W nowo powstałym 

laboratorium systemów energetyki odnawialnej na uczniów czekają nowocześnie 

wyposażone stanowiska ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pompy 

ciepła. Dla najlepszych uczniów chcących rozpocząć naukę w Swarzędzkiej Jedynce 

przygotowaliśmy specjalną ofertę, która daje szansę zapisania się do klasy patronackiej 

firmy Viessmann. 

Klasie pod tym patronatem umożliwiamy praktyki zawodowe, staże z wykorzystaniem 

najnowszej technologii, a także uczestnictwo w niepowtarzalnych wycieczkach 

edukacyjnych do obiektów energetycznych w Polsce i Europie. Absolwenci kierunku 

energetyka odnawialna znajdują pracę w wielu gałęziach przemysłu, tj. w firmach 

zajmujących się techniką grzewczą, wodną oraz instalacją systemów solarnych, 

geotermicznych i fotowoltaicznych. Stała współpraca z Politechniką Poznańską 

i Politechniką Warszawską umożliwia dalsze kształcenie na kierunku systemów energetyki 

odnawialnej. 



Spółka Colian Logistic należy do Grupy Colian, 

wiodącego podmiotu na krajowym i międzynarodowym 

rynku spożywczym. Grupa skupia renomowane marki 

słodyczy, przypraw, napojów i lodów, cenione przez 

pokolenia konsumentów. Portfolio obejmuje popularne 

i lubiane marki, takie jak Goplana, Solidarność, Śliwka 

Nałęczowska, Grześki, Jutrzenka, Familijne, Akuku!, 

Hellena i Appetita. Do tego grona dołączyły luksusowe 

brandy z brytyjskim i irlandzkim rodowodem - Elisabeth 

Shaw i Lily O’Briens. 

Colian Logistic jest polskim operatorem logistycznym 

obecnym na rynku TSL od 2009 roku. Kilkanaście lat 

doświadczenia w kompleksowej obsłudze logistycznej 

w Grupie Colian oraz dla klientów zewnętrznych, 

zaowocowało wieloma wyróżnieniami w prestiżowych 

rankingach.

Spółka posiada oddziały w Kostrzynie Wielkopolskim, 

Kaliszu, Nowej Wsi Wrocławskiej, Lublinie, Bydgoszczy, 

Strykowie, Katowicach, Pruszkowie, Wykrotach, Gdańsku 

i Robakowie. 

Działalność firmy opiera się na 3 filarach:

- usługach magazynowania

- usługach spedycji i transportu

- usługach customer service

PARTNERSTWO I ZAUFANIE

Nasz Zespół to pracownicy o zróżnicowanych talentach 

i szerokim wachlarzu kompetencji, którzy z powodzeniem 

realizują swoje ambicje zawodowe w kilkunastu 

lokalizacjach w całej Polsce. Chętnie dzielą się wiedzą 

i są otwarci na współpracę z uczniami i studentami, 

którzy wkrótce postawią pierwsze kroki na swoich 

ścieżkach zawodowych. 

Współpraca firmy Colian Logistic z Zespołem Szkół nr 1 

w Swarzędzu rozpoczęła się dzięki absolwentce szkoły, 

która po trzymiesięcznym stażu w firmie otrzymała 

propozycję zatrudnienia i pracuje do dziś w Dziale 

Obsługi Klienta.

Patronat polega na realizacji miesięcznych praktyk 

w firmie, stwarza również możliwość wyjazdu do 

zakładów produkcyjnych w Grupie, dzięki czemu 

praktykant otrzymuje możliwość zapoznania się z branżą 

logistyczną w szerokim zakresie: od planowania,

zaopatrzenia, produkcji poprzez magazynowanie, transport, 

spedycję i obsługę klienta. Co za tym idzie, praktyki w Colian 

Logistic odbywają się w każdym dziale, 

a uczniowie mogą poznać systemy, procedury, 

dokumentację oraz różnorodne procesy. Zakończenie 

praktycznej współpracy kończy się otrzymaniem certyfikatu 

ukończenia praktyk sygnowany przez Zarząd Colian 

Logistic.

Jesteśmy dumni, że możemy wpływać na jakość edukacji 

i stwarzać uczniom atrakcyjne warunki do rozwoju. Dzisiaj 

rynek pracy wymaga od kandydatów wielu wszechstronnych 

kompetencji, dlatego warto dać młodym ludziom szansę na 

odpowiedni start w przyszłość. 

Aktualnie wspieramy klasę branżową o profilu magazynier 

oraz jedną klasę patronacką z technikum logistycznego. 

Nasza współpraca cały czas się rozwija, o czym świadczą 

m.in. wakacyjne staże dla uczniów czy konkursy. Odwiedzają 

nas także uczniowie ze szkoły podstawowej, aby przed 

wyborem przyszłego zawodu mogli dobrze zapoznać 

się ze specyfiką pracy w branży TSL. Jako firma i zespół 

fachowców stawiamy przede wszystkim na rozwój, dlatego 

zachęcamy uczniów do poszerzania swoich kompetencji, 

aby w przyszłości mogli wykonywać swój zawód z pasją. 



CLIP Group S.A. to największe w tej części Europy 

centrum logistyczne prowadzące działalność w zakresie 

magazynowania, transportu intermodalnego (kontenerowego) 

i usług dodatkowych, m.in. obsługi celnej. Częścią CLIP Group 

S.A. jest CLIP Logistyka sp. z o.o. – firma logistyczna, działająca w 

Swarzędzu. Dużym atutem jest lokalizacja. Firma jest położona 

przy trasie najważniejszego korytarza transportowego – 

linii E20, czyli II transeuropejskiego korytarza łączącego 

Rotterdam, Antwerpię, Warszawę, Moskwę i Pekin, a także 

przy trasie korytarza Bałtyk-Adriatyk oraz blisko autostrady A2 

Berlin-Warszawa i przy krajowej S5. Tereny inwestycyjne CLIP 

Group, zajmują powierzchnię 80 hektarów, objęte są strefą 

ekonomiczną, co pozwala na skorzystanie z ulg podatkowych 

dla inwestorów. Obecnie działalność firmy prowadzona 

jest w siedmiu obiektach magazynowych, zajmujących 

około 420.000 metrów kwadratowych. Jeden z magazynów 

jest wyposażony w suwnicę o ogromnych możliwościach 

przeładunkowych. Obsługuje dwa tory kolejowe, znajdujące się 

pod zadaszeniem.

Wszystkie magazyny zawierają system wysokiego składowania 

oraz nowoczesny transport wewnętrzny. Ponadto są całodobowo 

chronione i monitorowane systemem telewizji przemysłowej CCTV. 

Częścią CLIP Group S.A. jest Centrum Logistyczno Inwestycyjne 

Poznań II Sp. z o.o., na którego terenie znajduje się w ogromny 

terminal intermodalny (około 8 hektarów) oraz bocznica kolejowa. Na 

początku lutego 2020 r. uruchomiono pociąg kontenerowy pomiędzy 

Poznaniem a Luksemburgiem, co przyczyniło się do dwu-krotnego 

zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Pociąg będzie kursował cztery 

razy w tygodniu. W niedalekiej przyszłości jego częstotliwość będzie 

zwiększona do sześciu razy w tygodniu. 

CLIP Logistyka sp. z o.o. od początku działalności 

specjalizuje się w obsłudze logistycznej VW Poznań. Ponadto 

dzięki międzynarodowej licencji transportowej spółki możliwe jest 

zaoferowanie klientom transportu ich towarów w kraju i za granicą 

Polski. 

CLIP Logistyka wspiera Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców 

Wielkopolskich w Swarzędzu, umożliwiając uczniom wykorzystanie 

zdobytej wiedzy w praktyce. Klasa patronacka odbywa praktyki 

przez trzy miesiące w roku, podczas których poznaje różne obszary 

działalności centrum logistycznego. Najaktywniejsi uczniowie 

wygrywają ciekawe nagrody, a spośród absolwentów kilkoro zdobyło 

już stałe zatrudnienie.

Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne to 

lokalne przedsiębiorstwo działające w dwóch 

przestrzeniach na terenie Swarzędza. Od 2013 roku 

zajmuje się selektywną zbiórką odpadów, prowadząc  

Składowisko Odpadów Komunalnych oraz Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 

Rabowicach przy ul. Świerkowej 17. Firma jest 

również operatorem Swarzędzkiej Komunikacji 

Autobusowej. 

Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne ma 

swoją siedzibę przy ulicy Transportowej w Garbach. 

Tam znajduje się również świeżo zmodernizowana 

zajezdnia autobusowa. Jej atuty stanowią: 

siedem stanowisk obsługowo-naprawczych, 

stanowisko okręgowej stacji kontroli pojazdów, 

myjnia autobusów, warsztat elektryczny, warsztat 

naprawy ogumienia oraz pełne zaplecze socjalne. 

Mieszczą się tam również pomieszczenia obsługi 

informatycznej oraz biurowe łącznie z księgowością. 

Szeroka baza techniczna przedsiębiorstwa sprawia, 

że doświadczenie zawodowe mogą w nim zdobyć 

zarówno przyszli technicy ekonomiści i informatycy 

oraz mechanicy i elektromechanicy na poziomie 

szkoły branżowej. 

SWARZĘDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

NOWOCZESNE CENTRUM LOGISTYCZNE



Cech Rzemiosł Włókienniczych jest jedną z najstarszych 

organizacji samorządu gospodarczego w Polsce, 

działającą od 1428 roku. Zrzesza zakłady rzemieślnicze 

z wieloletnią praktyką oraz tradycją o wysokich 

kwalifikacjach zawodowych, świadczących swoje 

usługi na wysokim poziomie. 

TAPICER – rzemieślnik, oferuje wykonanie mebli 

tapicerowanych na specjalne zamówienie oraz 

świadczy usługi projektowe, dotyczące wyposażenia 

wnętrz. Mając na uwadze dbałość o środowisko 

naturalne, tapicer wykorzystując swoje umiejętności 

wykonuje renowacje mebli dając im „drugie życie”. 

Jeśli poszukujesz swojej ścieżki zawodowej, rozważ 

zawód tapicera. Po ukończeniu szkoły możesz 

założyć własną działalność lub zatrudnić się w firmie 

produkującej meble tapicerowane, natomiast jeżeli 

chcesz kontynuować rozwijanie swoich umiejętności 

projektowych, polecamy kierunek „Projektowanie 

Mebli” na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. 

Dla najlepszych czeladników oferujemy możliwość 

bezpłatnego pobytu w Cechowym Ośrodku 

Wypoczynkowym nad morzem. 

CECH RZEMIOSŁ WŁÓKIENNICZYCH 

W POZNANIU
STOLARZ to zawód z długoletnią tradycja. Ludzie 

nie mogą żyć bez mebli, zatem zapotrzebowanie na 

fachowców, którzy potrafią je robić, będzie zawsze.  

Aby robić je dobrze, trzeba wytężonej nauki, która  

przyniesie satysfakcję i zadowolenie. Coraz częściej 

doceniani są prawdziwi, wykwalifikowani specjaliści, 

potrafiący wytworzyć z drewna prawdziwe dzieła 

sztuki, wykonane z rzemieślniczą precyzją i będące 

w stanie zachwycić oraz wzbudzić podziw u odbiorców. 

Do szerokiego wachlarza zadań wykonywanych 

przez stolarza należy zarówno praca z dokumentacją lub 

rysunkiem technicznym, jak i obsługa nowoczesnych 

maszyn pozwalających na obróbkę lub łączenie 

elementów z drewna.

Chcąc zapewnić sobie stabilną przyszłość zawodową, 

warto zainteresować się profesją stolarza, która 

przyniesie wiele satysfakcji i nie pozwoli wkraść się 

do życia monotonii. Ponieważ moda w meblarstwie 

zmienia się podobnie jak w odzieży, przed stolarzami 

stawiane są ciągle nowe wyzwania, które pozwalają 

się rozwijać oraz testować umiejętności nabywane 

przez lata. 

Warto zastanowić się nad stolarstwem podczas 

wybierania swojej drogi zawodowej.

CECH STOLARZY W SWARZĘDZU



CZY JUŻ JESTEŚ PEWIEN, ŻE 

TA SZKOŁA 

NIE JEST DLA CIEBIE? 

Zespół Szkół nr 1 / Mielżyńskiego 5A/ 62-020 Swarzędz / tel. +48 61 8172281, zs1swarzedz@powiat.poznan.pl

www.zs1swarzedz.powiat.poznan.pl

znajdziesz nas również na fb 


