
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH  

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 
 WE WŁOCŁAWKU 

 

 

Szkoła z tradycjami.  Lider Edukacji Zawodowej. Posiada tytuł Szkoły Humanitarnej, Szkoły Odkrywców 
Talentów, Szkoły z Klasą oraz   wyróżnienie  w konkursie Pozytywista Roku 2010. Należy do Klubu 
Przodujących Szkół. Jest laureatką konkursu „ Super Szkoła 2001”.  Posiada nowoczesny obiekt dydaktyczny 
z  doskonałym zapleczem sportowym oraz własne warsztaty branży samochodowej do realizacji zajęć 
praktycznych. Przygotowuje kandydatów na kierowców do egzaminu państwowego na prawo jazdy. 
 

 

SZKOŁA POLICEALNA 
 

                         

zawód:  technik archiwista   441403 
 
Technik archiwista posiada wiedzę umożliwiającą między innymi zakładanie, organizowanie  

i prowadzenie archiwum; gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego; 

obsługę komputerowego systemu informacji archiwalnej; zarządzanie dokumentacją w 

kancelariach urzędów i innych jednostek organizacyjnych. 

 

Praca: Absolwenci szkoły mają możliwość podjęcia pracy w: archiwach zakładowych, 

archiwach urzędów państwowych i samorządowych, muzeach, bankach, szpitalach, sądach, 

kancelariach prawnych i notarialnych, prywatnych firmach zajmujących się wykonywaniem 

usług archiwizacyjnych oraz na bazie uzyskanych uprawnień zawodowych podjęcia własnej 

działalności gospodarczej. 

 

 
Nauka w szkole trwa 2 lata (4 semestry).  Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym. 

 

  Program nauczania obejmuje następujące przedmioty: 
  podstawy archiwistyki 

  metody pracy w archiwum zakładowym 

  prawo archiwalne 

  język obcy zawodowy w archiwistyce 

  prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych 

  wychowanie fizyczne 

  praktyki zawodowe  ( 4 tygodnie = 160 godzin ) 

 

Kwalifikacje: 
K 1 Organizacja i prowadzenie archiwum (A 63) – egzamin odbywa się na koniec II semestru. 

K 2 Opracowanie materiałów archiwalnych (A 64) – egzamin odbywa się na koniec IV semestru.  
 

Przyjmowani są absolwenci liceum ogólnokształcącego,  liceum profilowanego, technikum, u których 

lekarz medycyny pracy nie stwierdził   przeciwwskazań zdrowotnych  do nauki w danym zawodzie. 

 

Wymagane dokumenty: 
- podanie o przyjęcie do szkoły. 3 zdjęcia ( podpisane), 

- karta zdrowia,  

- świadectwo zdrowia stwierdzające przydatność do obranego zawodu, 
- kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia, 

- świadectwo ukończenia szkoły średniej 

 
 

Nasz  adres: 

Zespół Szkół Samochodowych  im. Tadeusza Kościuszki  

87-800 Włocławek  ul. Leśna 1A        

tel/fax (54) 232-58-13                                                   

                                                                                                                               Zapraszamy na  stronę  internetową  www.zss.q4.pl  

 


