
Technik informatyk 

 

 

Technik informatyk to kierunek nauczany w Zespole 

Szkół Ekonomicznych w Technikum 

Ekonomicznym. Uczniowie tego kierunku poznają: 

- tworzenie stron internetowych i grafiki 

komputerowej 

- technologie komputerowe i multimedialne 

- budowę, konfigurowanie i funkcjonowanie 

zestawu komputerowego 

- projektowanie sieci komputerowych 

i administrowanie nimi 

- różne środowiska systemów operacyjnych  

- programowanie nowoczesnych aplikacji. 

Proces dydaktyczny wspomagany jest profesjonalną 

platformą e-learningową, pozwalającą 

na ugruntowanie i poszerzanie wiedzy uczniów. 

W szkole funkcjonuje 6 multimedialnych pracowni 

komputerowych  z szerokopasmowym dostępem 

do sieci Internet oraz  2 centra multimedialne.  

Absolwenci tego kierunku mogą pracować w branży 

informatycznej oraz wszędzie, gdzie 

wykorzystywane są komputery. Są także zatrudniani 

w bankach, agencjach reklamy, zakładach 

graficznych oraz innych instytucjach  państwowych. 

Mogą ponadto prowadzić własną działalność 

usługową w dziedzinie TI – technologii 

informacyjnej. 

 

 

Technik obsługi turystycznej 

 

 

Technik obsługi turystycznej to kierunek nauczany 

w Zespole Szkół Ekonomicznych w dwóch 

poziomach kształcenia – w Technikum 

Ekonomicznym i Szkole Policealnej. 

Uczniowie tego kierunku w ramach kształcenia 

zawodowego zdobywają umiejętności: 

- samodzielnego opracowywania programów 

turystycznych 

- organizowania imprez turystycznych 

- przyjmowania i realizacji zindywidualizowanych 

zleceń od klientów ośrodków turystycznych  

- przygotowywania ofert turystycznych w języku 

polskim i obcym. 

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy 

w biurach podróży, ośrodkach informacji 

turystycznej lub domach wczasowych. Mogą 

znaleźć zatrudnienie w krajowych i unijnych 

organach administracji samorządowej związanych 

z turystyką. Mogą również prowadzić własną 

działalność gospodarczą w zakresie świadczenia 

usług turystycznych. 

 

                                

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie 

20-109 Lublin, ul. Bernardyńska 14 

telefon/fax : 0 (..) 81 532 53 13 

www: http://vetter.zse.lublin.pl 

e-mail : sekretariat@vetter.zse.lublin.pl 

O Szkole 

 
 Historia Szkoły sięga 1866 roku, kiedy 

Zgromadzenie Kupców m. Lublina powołało do życia 

Szkołę Niedzielno Handlową przeznaczoną 

dla terminatorów kupieckich z terenu miasta. Zajęcia 

odbywały się w niedziele i święta przez 4 godziny. 

Potrzeby związane z kształceniem coraz to nowych 

adeptów kupiectwa zrodziły potrzebę budowy własnego 

gmachu Szkoły. Do realizacji tego celu powołano 

Towarzystwo Pomocy dla Szkoły Handlowej, gromadząc 

środki na zakup terenu i budowę nowoczesnej szkoły. 

W 1906 roku rozpoczęto  nauczanie w nowym budynku 

usytuowanym przy ul. Bernardyńskiej 14.  

Jednymi z największych darczyńców Szkoły byli bracia 

August i Juliusz Vetterowie, wieloletni prezesowie Rady 

Opiekuńczej, którzy w swoich zapisach testamentowych 

przekazali duże kwoty na rzecz Szkoły. W 1927 roku 

Zgromadzenie Kupców m. Lublina zgłosiło oficjalny 

projekt, by nadać Szkole imię jej współtwórców 

i opiekunów. Po roku MWRiOP nadało Szkole imię 

„Gimnazjum Męskie im. A. i J. Vetterów”. 

Pod obecną nazwą Zespół Szkół Ekonomicznych 

im. A. i J. Vetterów funkcjonuje od 1974 roku, 

kontynuując bogate tradycje instytucji szkolnych 

działających w gmachu Szkoły. 

ZSE należy do Stowarzyszenia Najstarszych Szkół 

w Polsce. 

 

mailto:sekretariat@vetter.zse.lublin.pl


Organizacja Szkoły 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych jest ponadgimnazjalną 

placówką oświatową kierowaną przez dyrektor 

Marzennę Modrzewską–Michalczyk.  

Zespół tworzą trzy szkoły: 

- XVI Liceum Ogólnokształcące 

- Technikum Ekonomiczne 

- Szkoła Policealna nr 5 

Za Liceum Ogólnokształcące odpowiedzialna jest 

wicedyrektor Ewa Maziarz. Pracą Technikum 

Ekonomicznego nadzoruje wicedyrektor Małgorzata 

Żytomirska. Działania Szkoły Policealnej nadzoruje 

wicedyrektor Dorota Sokołek. 

 W trakcie nauki uczniowie Technikum 

Ekonomicznego i Szkoły Policealnej odbywają 

praktyki zawodowe, które teoretyczną wiedzę 

uzupełniają praktycznymi umiejętnościami. 

Dodatkowym atutem jest możliwość odbycia 

zagranicznych praktyk zawodowych we Francji, 

Niemczech i Hiszpanii w ramach projektu Leonardo 

da Vinci, finansowanego ze środków unijnych. 

W ZSE organizowane są także wyjazdy młodzieży 

do Bułgarii, Turcji, Grecji, Hiszpanii oraz na Węgry, 

wynikające z realizacji unijnego programu Comenius. 

 

 
 

 

 

Współpraca zagraniczna 

Inicjatywa kształcenia ukraińskiej młodzieży 

w Zespole Szkół Ekonomicznych wpisuje 

się  w realizowaną od lat współpracę zagraniczną. 

Jest  ona jedną z metod podnoszących jakość 

kształcenia w tej placówce. 

Dotychczas nawiązana została współpraca z: 

- Gimnazjum im. Konrada Heresbacha w Mettmann 

- Liceum Stanislas w Nancy 

- Instytutem Vatel w Nimes 

- Szkołą hotelarską w Montlucon 

- Szkołą hotelarsko-turystyczną Kathe Kollwitz Schule  

  w Marburgu. 

- z Węgier – Madach Imre Szakkozepiskola, 

Szakiskola es Kollegium 

- z Turcji – Yildirim Beyazit Anadolu Lisesi 

- z Hiszpanii - IES Reino Aftasida 

- z Bułgarii – Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte 

  „Hristo Botev” 

- z Grecji – 4th General Lyceum of EGALEO 

 

Od września 2011 roku w ZSE zostanie 

zainaugurowana nowa forma współpracy 

zagranicznej, w ramach której uczniowie z Ukrainy 

rozpoczną naukę na kierunkach: technik obsługi 

turystycznej oraz technik informatyk. 

W obu przypadkach będą to klasy tworzone przez 

młodzież polską i ukraińską. Podobnie jak polscy 

uczniowie, ich ukraińscy koledzy będą się uczyć 

bezpłatnie, ponadto będą mieli zagwarantowane 

dodatkowe lekcje języka polskiego opłacane przez 

Urząd Miasta. Inicjatywa realizowana przez ZSE jest 

pierwszym takim porozumieniem zawartym 

w Lublinie, które pozwala na kształcenie uczniów 

z Ukrainy w szkole ponadgimnazjalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porządek dnia 

12.00 Powitanie zaproszonych gości  

 Prezentacja Szkoły  

 

12.15 Konferencja prasowa  

 

12.45 Muzyczny przerywnik w wykonaniu 

uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych

 im. A. i J. Vetterów  

 

Równolegle:  

 

13.00 – 14.00 Spotkanie przedstawicieli Władz 

 Oświatowych z Lublina i Kowla  

 

13.00 – 14.00 Rozmowa kwalifikacyjna 

  z kandydatami z Kowla  

 

13.00 – 14.00 Zebranie z rodzicami uczniów 

z Kowla  

 

14.00 – 14.30 Zwiedzanie szkoły  

Spotkanie młodzieży z Kowla 

z uczniami Zespołu Szkół 

Ekonomicznych  

 
 


