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- W tegorocznym roku  Rankingu Perspektyw na najlepsze Technika w Polsce nasza szkoła 
otrzymała tytuł Srebrnej Szkoły.

- Uczniowie klas kształcących się w zawodzie technik przemysłu mody zdobywają liczne 
nagrody i wyróżnienia w organizowanych corocznie, w różnych miejscach naszego kraju, 
konkursach dla młodych projektantów, od lat zajmują również czołowe miejsca w finale 
Ogólnopolskiej Olimpiady z Zakresu Wiedzy i Umiejętności Projektowania i Wytwarzania 

Odzieży. Po ukończeniu nauki w naszej szkole mogą podjąć studia w Wyższej Szkole 
Technicznej na preferencyjnych warunkach;

- Uczniowie klas kształcących się w zawodzie technik ekonomista zajmują wysokie lokaty w 
konkursach i olimpiadach organizowanych na różnych szczeblach, w tym między innymi : w 
Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach organizowanym przez Krajową Izbę Doradców 

Podatkowych, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o 
Polskim i Europejskim Rynku Pracy czy też w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Statystycznej.

- Uczniowie klas kształcących się w zawodzie technik logistyk biorą corocznie udział w 
konkursach i olimpiadach organizowanych dla ich specjalności osiągając sukcesy między 
innymi w: Lidze Młodych Logistyków - ogólnopolskim konkursie organizowanym przez 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej , 
Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Logistyce, której organizatorem jest Akademia WSB, 

Olimpiadzie Logistycznej on-line Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we 
Wrocławiu.

- Uczniowie klas kształcących się w zawodzie technik reklamy podejmują się udziału w 
konkursach plastyczno-graficznych, graficzno-cyfrowych na arenie międzynarodowej, krajowej 

oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie Statystycznej organizowana przez GUS i UE w Katowicach. 
Największe sukcesy między innymi w: I, II, III miejsce kat. plakat w Międzynarodowym 

Konkursie Artystycznym pod patronatem Marszałek Sejmu RP, Kuratora Oświaty, 
organizowany przez CIVITAS CHRISTIANA oraz konkursach plastyczno-graficznych 

organizowanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach (konkurs na spot filmowy, 
pocztówkę, plakat, logo i hasło reklamowe do zawodów), Międzynarodowym Konkursie 

Plastycznym „Inne Spojrzenie”, którego organizatorem jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w 
Sosnowcu.

- Uczniowie klas policyjnych od lat zajmują wysokie miejsca w Finale Ogólnopolskiej 
Olimpiady Policyjnej organizowanej przez Wyższą Szkołę Policji ze Szczytna, biorą udział w 

rozprawach sądowych, akcjach organizowanych wspólnie z Bytomską Komendą Miejską Policji, 
czy też zabezpieczają biegi i maratony organizowane w naszym mieście.

- Uczniowie klas psychologii społecznej angażują się w inicjatywy społeczne organizowane na 
szczeblu miejskim i wojewódzkim. Aktywnie wspierają dzieci i młodzież o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. Aktywnie działają w szkolnym kole wolontariatu.

- Uczniowie wszystkich klas biorą udział w zajęciach organizowanych dla nich przez 
wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Akademii WSB, Wyższej Szkoły 

Zarządzania Ochroną Pracy czy też Uniwersytetu SWPS, Wyższej Szkole Technicznej.

Nabór do ZSAEiO odbywa się drogą elektroniczną. Informacje o zasadach rekrutacji znajdziesz na 
www.zsaeio.bytom.pl w zakładce „rekrutacja”. Wybierając naszą szkołę jako szkołe pierwszego 
wyboru (priorytet), zwiększasz swoje szanse na dołączenie do grona naszych uczniów.

PATRONUJĄ NAM

   Współpraca z pracodawcami: 
Branża odzieżowa: Zakłady Odzieżowe Tarnowskie Góry, NORMAN, prywatne 
    zakłady krawieckie.
Branża logistyczna: TSL Silesia, Schenker, Sped Trans, ID Logistic Polska S.A, 
    Transgourment Polska (Selgros Cash&Carry), Kopex - Przedsiębiorstwo Budowy,
    Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Branża ekonomiczna i rachunkowa: Urząd Miejski Bytom, Bytomska 
    Spółdzielnia Mieszkaniowa, „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, 
    Biura rachunkowe w Bytomiu i miastach ościennych, „KASA CENTRUM”, 
    Zakład Budynków Miejskich, Hotel Diament - Gliwice, Bytomskie 
    Przedsiębiorstwo Komunalne.
Branża reklamowa: REDEYE Piekary Śląskie, PROARTE Piekary Śląskie, Studio 
    Reklamy Egraf, Drukarnia OKAY, Drukarnia Wieloformatowa SOLPRINT, 
    Drukarnia MATURA, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji Bytom.
Branża handlowa: RESERVED, CCC S.A., Super-Pharm,
    Carrefour Polska, Transgourment Polska (Selgros Cash&Carry), Brico Marche. 
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Technik przemysłu mody to zawód dla osób,                                                        
które pasjonują się modą. Jeśli chcesz poznać, czym 
jest projektowanie, kreowanie, modelowanie i szycie 
odzieży, to jest to zawód dla Ciebie. Nauczysz się 
konstruować i szyć odzież, poznasz ciekawych 
kreatywnych ludzi, weźmiesz udział w pokazach mody, 
zajęciach warsztatowych organizowanych przez 
Wyższą Szkołę Techniczną, zdobędziesz doświadczenie 
zawodowe podczas praktyk w firmie Norma, a po
ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę lub 
kontynuować naukę na wybranej przez siebie uczelni
(np. WST na kierunku projektowanie mody).

Technik reklamy to osoba kreatywna i przebojowa. W trakcie nauki dowiesz się,  
 jak przeprowadzać wywiady, zbierać dane, opracowywać ankiety, tworzyć produkty reklamowe. 

Po ukończeniu szkoły będziesz mieć 
możliwość podjęcia pracy w agencji 
rek lamowej ,  rad iu ,  te l ew iz j i  na 
stanowisku agenta reklamowego, 
copywritera, art designera. Możesz też
ubiegać się o pracę w agencjach PR, 
działach marketingu lub reklamy różnych
firm. Z powodzeniem możesz podjąć 
dalsze studia na dowolnie wybranym 
przez siebie kierunku. 

Fotograf - to zawód, w którym będziesz mógł zająć się fotografią komercyjną i użytkową. 
Zdobędziesz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną. 

Nauczysz się wykonywać zdjęcia reklamowe, 
reportażowe, okolicznościowe. Poznasz tajniki dobrej, 
profesjonalnej fotografii.Będziesz specjalistą 
zajmującym s ię rejestrowaniem, obróbką, 
pow ie l an iem i  pub l i kowan iem obrazów z 
wykorzystaniem różnych technik oraz nośników 
obrazów. Uzyskasz możliwość zatrudnienia w 
redakcjach gazet, fotolaboratoriach, zakładach
fotograficznych, agencjach reklamowych lub 
założysz własną działalność usługową.

Magazynier-logistyk to jeden z bardziej poszukiwanych zawodów. Kształcąc się w tym zawodzie 
będziesz przygotowany do przyjmowania, wydawania, przechowywania towarów, prowadzenia 
dokumentacji magazynowej. W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikacje z zakresu obsługi różnych 
maszyn i programów komputerowych. Nauczysz się korzystać z narzędzi do znakowania, 
pakowania i zabezpieczania towarów. Uzyskasz możliwość zatrudnienia w firmach logistycznych, 
produkcyjnych, sklepach, hurtowniach, centrach logistycznych. 
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Technik ekonomista to świetny zawód, dający perspektywy zatrudnienia. Ucząc się w tej klasie 
poznasz, czym jest ekonomia, rachunkowość, finanse i prawo. Nauczysz się sporządzać rozliczenia, 
analizować finanse firm i prowadzić dokumentację. Zdobędziesz ciekawy zawód i możliwość 
zatrudnienia w instytucjach państwowych, firmach prywatnych, bankach lub będziesz mieć 
możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Technik logistyk to poszukiwany specjalista. Ucząc się w tej klasie odkryjesz, czym jest logistyka, 
gospodarowanie zapasami i magazynem, w jaki sposób można zorganizować transport ładunków, 
jak zarządzać różnymi procesami w firmie. Zdobędziesz ciekawy i dobrze płatny zawód, który da Ci 
możliwość zatrudnienia w firmach logistycznych, spedycyjnych, centrach dystrybucji, firmach 
produkcyjnych i dystrybucyjnych. 

Klasa psychologii społecznej: jej uczniowie zdobywają wiedzę z zakresy psychologii, 
socjologii i filozofii. Poszerzają kompetencje społeczne i w ciekawy sposób odpowiadają na 
pytanie kim jest człowiek i jak go zrozumieć. Poznają sposoby zastosowania psychologii w 
życiu codziennym. Uczniowie uczestniczą w wykładach w ramach współpracy z Uniwersytetem 
SWPS. Po ukończeniu nauki mogą podjąć studia wyższe np. na kierunku psychologia, 
pedagogika, socjologia. 
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