
LOSY ABSOLWENTÓW  

W roku szkolnym 2017/2018  Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego ukończyło 88 absolwentów

W ZAWODACH: 

 TECHNIK INFORMATYK – 24 

 TECHNIK MECHATRONIK – 20 

 TECHNIK ELEKTRYK – 4 

 TECHNIK ELEKTRONIK - 3 

 TECHNIK SPEDYTOR – 13 

 TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY -5 

 TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – 19 

ZAWÓD – TECHNIK INFORMATYK  

 
 
 
ZAWÓD –TECHNIK MECHATRONIK 

 

liczba absolwentów 24

kontynuacja nauki kontynuacja nauki i praca podjęcie pracy brak danych

liczba absolwentów 20

kontynuacja nauki kontynuacja nauki i praca podjęcie pracy brak danych



ZAWÓD –TECHNIK ELEKTRYK 

 
ZAWÓD –TECHNIK ELEKTRONIK 

 
ZAWÓD –TECHNIK SPEDYTOR 

 
 
 
 

liczba absolwentów 4

kontynuacja nauki kontynuacja nauki i praca podjęcie pracy brak danych

liczba absolwentów 3

kontynuacja nauki kontynuacja nauki i praca podjęcie pracy brak danych

liczba absolwentów 13

kontynuacja nauki kontynuacja nauki i praca podjęcie pracy brak danych



ZAWÓD –TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY 

 
 
ZAWÓD –TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

 
 
 
 

Badanie losów absolwentów uznawane jest za priorytet w działalności Szkoły, wpływa 

na podwyższenie jakości kształcenia oraz jest próbą dostosowania oferty edukacyjnej. 

Realizowane, od wielu lat, badania dostarczają użytecznej wiedzy nie tylko dyrekcji szkoły, 

nauczycielom ale są również istotną informacją dla kandydatów, którzy chcą swoje kształcenie 

związać z ZST-CKZiU. 

W roku szkolnym 2017/2018  Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego ukończyło 88 absolwentów w siedmiu różnych zawodach. Dane do raportu 

zbierane były od uczniów telefonicznie lub osobiście.  Najczęściej wybieranymi kierunkami są 

kierunki inżynierskie. Największą popularnością wśród studiujących absolwentów naszej 

szkoły cieszy się Politechnika Poznańska i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie. 

Nasi absolwenci studiują także na UAM w Poznaniu, Politechnice Wrocławskiej,  

na Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Wyższej Szkole 

Bankowej w Poznaniu i Wyższej szkole Logistyki w Poznaniu.  

liczba absolwentów 5

kontynuacja nauki kontynuacja nauki i praca podjęcie pracy brak danych

liczba absolwentów 19

kontynuacja nauki kontynuacja nauki i praca podjęcie pracy brak danych


