
KIERUNKI KSZTAŁCENIA 
dla ósmoklasistów 

5-LETNIE TECHNIKUM 

 TECHNIK HOTELARSTWA 

 TECHNIK INFORMATYK 

 TECHNIK REKLAMY 

 TECHNIK ROLNIK 

 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

3-LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

 MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN 

ROLNICZYCH 



KWALIFIKACJE: 

 

 HGT.03.Obsługa gościa w obiekcie 

świadczącym usługi hotelarskie 

 

HGT.06.Realizacja usług w recepcji 

TECHNIK HOTELARSTWA 



TECHNIK HOTELARSTWA 
W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych: 

rezerwacja usług hotelarskich 

 udzielanie informacji turystycznej 

rozliczania  kosztów pobytu w hotelu 

przygotowania imprez okolicznościowych i konferencji 

przygotowania i dekoracji potraw oraz napojów  

nakrywania i dekorowania stołów 

współpraca w zespole 

obsługi programów komputerowych 

języka obcego zawodowego 



TECHNIK HOTELARSTWA 

Technik hotelarstwa może podejmować pracę w: 

 hotelach 

pensjonatach 

ośrodkach wypoczynkowych 

zakładach uzdrowiskowych 

zajazdach i schroniskach 

 na promach wycieczkowych 

prowadzić własne obiekty noclegowe 



TECHNIK HOTELARSTWA 
8 tygodniowa  praktyka zawodowa oraz staże zawodowe 

w renomowanych hotelach w Polsce i krajach UE  
w ramach projektu Erasmus+ 



TECHNIK INFORMATYK 

KWALIFIKACJE: 
INF.02. Administracja i eksploatacja 
systemów komputerowych, urządzeń 
peryferyjnych i lokalnych sieci 
komputerowych 
 
INF.03. Tworzenie i administrowanie 
stronami i aplikacjami internetowymi oraz 
bazami danych 
  

 



TECHNIK INFORMATYK 

Obsługa, naprawa i konserwacja komputerów typu PC 
oraz komputerów i urządzeń mobilnych, 

Montaż oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci 
komputerowych i urządzeń peryferyjnych, 

Programowanie aplikacji internetowych, 

Projektowanie, tworzenie i administracja stron WWW i systemów zarządzania treścią,  

Wykonanie oraz nadzór prac lokalnych sieci komputerowych oraz 
projektowanie, opracowanie, administrowanie i użytkowanie baz danych; 



TECHNIK INFORMATYK 

8 tygodniowa  praktyka zawodowa oraz staże zawodowe 
w Polsce i krajach UE w ramach projektu Erasmus+ 

URZĘDY 

BANKI 

FIRMY 

DZIAŁY KSIĘGOWOŚCI 



KWALIFIKACJE: 

PGF.07. Wykonanie przekazu reklamowego, 

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową 

 

 

TECHNIK REKLAMY 



TECHNIK REKLAMY 
Zawód, który łączy w sobie inne zawody,  

a tym samym daje wiele możliwości na rynku pracy 

Produkcja reklamy 

Realizacja kampanii reklamowej 

Kreacja reklamowa 

Praca w zespole 

Grafika komputerowa 

Fotografia i obróbka zdjęć 

Przygotowanie strategii reklamowej 

Planowanie kampanii reklamowej 

Badania przekazu reklamowego  

Marketing 

Kreowanie wizerunku 

Modelowanie 3D 



TECHNIK REKLAMY 
8 tygodniowa  praktyka zawodowa oraz staże zawodowe w Polsce  

i krajach UE w ramach projektu Erasmus+ 



TECHNIK ROLNIK 

KWALIFIKACJE: 

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej 

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie 

produkcji rolniczej 
 



TECHNIK ROLNIK 

Uzyskasz uprawnienia rolnicze, które umożliwią Ci zakup ziemi,  
 jej dziedzicznie oraz korzystanie ze środków finansowych Unii 

Europejskiej.  



TECHNIK ROLNIK 
8 tygodniowa  praktyka zawodowa oraz staże zawodowe w Polsce i krajach UE  

w ramach projektu Erasmus+ 



KWALIFIKACJE: 

HGT.02. Przygotowanie  

i wydawanie dań 

 

HGT.12. Organizacja żywienia  

i usług gastronomicznych 

       TECHNIK ŻYWIENIA  
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 



TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych: 

przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów, 

stosowania receptur gastronomicznych, 

układania i oceny jadłospisów, 

organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych, 

stosowania technik nakrywania stołu, 

wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych 
do przygotowywania i serwowania potraw, 

przechowywania i utrwalania żywności, 

planowania i kalkulowania kosztów produkcji, 



TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

szef kuchni 

manager zakładu gastronomicznego 

doradca żywienia 

organizator imprez i usług cateringu  

restauracje, kawiarnie i bary szybkiej obsługi 

 

firmy cateringowe 

własna działalność gospodarcza w zakresie usług gastronomicznych 

zakładach produkcji produktów i półproduktów spożywczych 

zakłady gastronomiczne 

pensjonaty, domy wczasowe 



TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

8 tygodniowa  praktyk zawodowa oraz staże zawodowe 
w hotelach i restauracjach w Polsce i krajach UE  

w ramach projektu Erasmus+ 



3-letnia Branżowa Szkoła Zawodowa 

KWALIFIKACJA: 

 ROL. 02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, 

urządzeń  i narzędzi stosowanych  

w rolnictwie 

Prawo jazdy kat. T 

Prawo jazdy kat. B 



 3-letnia Branżowa Szkoła Zawodowa 

    MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 

użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń 
stosowanych w produkcji rolniczej, 
 

obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, 
maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, 

oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych, 

wykonywania prac pojazdami samochodowymi  
    i ciągnikami rolniczymi; 



60 miejsc, w których młodzież ma bardzo dobre  warunki  mieszkaniowe,  

2-3 osobowe pokoje, umeblowane,  z łazienkami, 

 Internet, 

Sala telewizyjna  

Bilard 

Zajęcia integracyjne 

Wspólna nauka 
 

 

INTERNAT 



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Ludowie Polskim 


