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Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku należy do nielicznej grupy placówek oświatowych, w których powstawanie każdego no-
wego kierunku poprzedzone było badaniami regionalnego rynku pracy. Uznając za priorytet przygotowanie uczniów do podjęcia 
studiów wyższych, kadra pedagogiczna realizuje jednocześnie programy dające młodzieży konkretne umiejętności zawodowe, 
pozwalające na elastyczne dostosowanie się do potrzeb pracodawców.

Atuty w edukacji, umiejętności w pracy

Zmieniająca się sytuacja gospo-
darcza kraju dla absolwentów ZSI 
nie jest zaskoczeniem, bowiem 
opuszczają oni mury szkoły przy-
gotowani do pracy w zawodach,  
w których studia wyższe mogą być 
kolejnym etapem rozwoju osobi-
stego i realizacji kariery zawodowej.  
W bardzo wielu sytuacjach propo-
zycje edukacyjne wkraczają w ak-
tualne nisze rynku pracy. Tak jest 
w wypadku Technikum Weteryna-
ryjnego, uruchomionego w 2007 
r., które należy do grupy bardzo 
nielicznych w kraju. Absolwenci 
znajdują zatrudnienie w zakładach 
przetwórstwa spożywczego, są 
zatrudniani jako asystenci lekarzy 
weterynarii. 

Podejmując studia wyższe na 
kierunkach weterynaryjnych mają 
znacznie bogatszą wiedzę zawo-
dową, niż ich koledzy – absolwen-
ci ogólniaków. Praktykę zawodo-
wą zdobywają w bardzo licznych 

placówkach współpracujących ze 
szkołą.

Istniejące od 11 lat Technikum In-
formatyczne wyróżnia się na tle szkół 
podobnego typu bardzo dużą ilością 
zajęć specjalistycznych. - Realizuje-
my innowacyjny autorski program, w 
którym zajęcia w konkretnych przed-
miotów informatycznych prowadzą 
wysokiej klasy specjaliści. Dotyczy to 
grafiki komputerowej, aplikacji inter-
netowej, administrowania sieciami, 
bazami danych – informuje Robert 
Zając, dyrektor administracyjny. 
– Ilość zajęć zawodowych zwiększy-
liśmy aż do 14 godzin tygodniowo. 
Ponadto nasi uczniowie mają dostęp 
do wielu profesjonalnych progra-
mów komputerowych, które z powo-
du wysokich kosztów są niedostępne 
dla uczniów szkół publicznych.

W działającym od 2003 r. Liceum 
Plastycznym uczniowie zdobywa-

ją zawodowe doświadczenie po-
zwalające na założenie własnych 
firm oferujących usługi dekorator-
skie, fotograficzne, projektowanie 
wnętrz czy grafiki komputerowej. 
Jednak większość uczniów wy-
biera drogę dalszej edukacji na 
uczelniach artystycznych. I nie ma 
się czemu dziwić, bowiem kadra 
dydaktyczna to przede wszystkim 
pracownicy naukowi uczelni gdań-
skich, koszalińskich i słupskich. - 
Jesteśmy bardzo dumni z sukcesów 
naszych uczniów na wielu ogólno-
polskich konkursach artystycznych 
– dodaje dyrektor Zając. - Świet-
nie sobie radzą z konkurentami, nie 
mają także problemów z zalicza-
niem przedmiotów na studiach pla-
stycznych.

Coraz większą popularność zdo-
bywa w regionie Liceum Policyjne, 
istniejące od 2009 r.

Zapewne duży wpływ ma bliska 
współpraca z jedną z najlepszych 

w Polsce słupską Szkołą Policji.  
W ramach specjalnej umowy. Ucz-
niowie odbywają praktyki zawo-
dowe razem z jej słuchaczami. 
Korzystają także z bazy i wiedzy 
wykładowców. Absolwenci mogą 
zasilić szeregi służb mundurowych 
– policji, straży pożarnej, straży gra-
nicznej lub wojska. Ambicją kierow-
nictwa liceum jest jak największa 
liczna absolwentów podejmujących 
studia. Niedawno podpisano umo-
wę z Akademią Pomorska w Słupsku 
zapewniającą młodzieży kontynua-
cję edukacji zawodowej na miejscu.

Zespół Szkół Informatycznych 
jest prywatną placówką edukacyjną, 
która daje niezamożnej młodzieży 
możliwości korzystania z bogatego 
systemu stypendialnego, a wśród 
wielu gratyfikacji uzyskiwanych za 
wysokie oceny są także zwolnienia 
z opłat czesnego.
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