
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Oferujemy naukę w następujących zawodach: 

❖ technik informatyk 

❖ technik organizacji reklamy 

❖ technik logistyk 

❖ technik spedytor 

❖ technik usług fryzjerskich 

❖ kelner 

 
Uczeń realizuje zajęcia w zakresie rozszerzonym, dokonując wyboru spośród 

następujących przedmiotów: 

▪ geografia i język angielski 

▪ biologia i język angielski 

▪ informatyka i język angielski 

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo 

Nauczane języki obce nowożytne: 

język angielski, język niemiecki 
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Oferujemy naukę w następujących zawodach: 

❖ technik informatyk 

❖ technik organizacji reklamy 

❖ technik logistyk 

❖ technik spedytor 

❖ technik usług fryzjerskich 

❖ kelner 

Uczeń realizuje zajęcia w zakresie rozszerzonym, dokonując wyboru spośród następujących 
przedmiotów: 

▪ geografia i język angielski 

▪ biologia i język angielski 

▪ informatyka i język angielski 

 

Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo 

 

Nauczane języki obce nowożytne: 

język angielski, język niemiecki 

✓ Logistyk to specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu, zajmujący się zarządzaniem, procesem 

planowania i przepływu surowców, półproduktów oraz produktów. 

✓ Jako technik logistyk możesz być zatrudniony w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. 

Możesz pracować jako specjalista do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu 

elektronicznego, obsługi klientów,  zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administrator taboru i 

organizator transportu. 

✓ W zawodzie technik logistyk możesz wybrać jedną z trzech kwalifikacji: 

 

1.  Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania. 

2. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. 

3. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych. 

 

 

 

 

✓ Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów  w kraju i za granicą. Technik spedytor organizuje transport 

kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się 



opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub 

załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. 

✓ Po ukończeniu szkoły możesz znaleźć pracę w: przedsiębiorstwach spedycyjnych; przedsiębiorstwach kurierskich; 

przedsiębiorstwach transportowych; przedsiębiorstwach transportowych krajowych i zagranicznych; agencjach celnych. 

✓ W zawodzie technik spedytor możesz wybrać jedną z dwóch kwalifikacji: 

1. Organizacja i nadzorowanie transportu. 

2. Obsługa klientów i kontrahentów. 

 

 

✓ Technik organizacji reklamy pozyskuje klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, określa cele reklamowe 

przedsiębiorstwa i wyznacza sposoby ich realizacji, gromadzi informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, tworzy 

przekazy reklamowe dla potrzeb różnych typów mediów, publikuje przekazy reklamowe w różnych typach mediów, organizuje 

działania promocyjne przedsiębiorstw. 

✓ Jako technik organizacji reklamy możesz być zatrudniony w specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu 

i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji, agencjach scenariuszowych, 

agencjach ds. kontaktów z prasą, studiach graficznych. 

✓ W zawodzie technik organizacji reklamy możesz wybrać jedną z dwóch kwalifikacji: 

1. Sprzedaż produktów i usług reklamowych. 

2. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. 

✓ Technik informatyk zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem. Nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania. Diagnozuje i eliminuje uszkodzenia w drukarkach, 

skanerach itp. oraz w urządzeniach sieciowych, np. serwerach, routerach. 

✓ Jako technik informatyk możesz znaleźć zatrudnienie we  wszystkich instytucjach, w których pracuje się przy komputerze 

oraz wykorzystuje się lokalne sieci informatyczne lub bazy danych, w firmach montujących i sprzedających komputery, firmach 

świadczących usługi informatyczne w zakresie budowy i eksploatacji systemów informatycznych. 

✓ W zawodzie technik informatyk możesz wybrać jedną z trzech kwalifikacji: 

1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. 

2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. 

3. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. 

 

✓ Technik usług fryzjerskich wykonuje usługi fryzjerskie zgodnie z oczekiwaniem klienta, doradza odpowiednią   do okazji 

i typu urody fryzurę, dba o kondycję włosów, zna nowatorskie metody wizualizacji wizerunku, potrafi zarządzać własnym 

salonem fryzjerskim.  

✓ Jako  technik usług fryzjerskich możesz znaleźć zatrudnienie w: zakładach i salonach fryzjerskich, teatrach, 

filharmoniach, wytwórniach filmowych, stacjach telewizyjnych. Możesz także pracować jako przedstawiciel handlowy produktów 

z branży fryzjerskiej, w perukarniach oraz współpracować ze stylistami mody. 

✓ W zawodzie technik usług fryzjerskich możesz wybrać jedną z dwóch kwalifikacji: 

      1. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich. 

      2.  Projektowanie fryzur. 



 

 

✓ Kelner wykonuje czynności związane z fachową i kompleksową obsługą konsumenta w różnorodnych zakładach 

gastronomicznych: doradza konsumentowi i udziela informacji na temat podawanych potraw, napojów. Kelner obsługuje 

wszelkiego rodzaju przyjęcia okolicznościowe, imprezy gastronomiczne, a także zajmuje się obsługą kongresów, targów, 

wystaw, bankietów, spotkań, konferencji  i innych imprez tego rodzaju.  

✓ Jako kelner możesz być zatrudniony przez różne podmioty gospodarcze, zajmujące się prowadzeniem działalności 

gastronomicznej, restauracje, kawiarnie, pensjonaty, domy wczasowe lub zakłady gastronomiczne prowadzone przez hotele. 

Ponadto kelnerzy mogą być zatrudnieni na statkach i promach oraz w wagonach restauracyjnych. 

✓ W zawodzie kelner możesz wybrać jedną z dwóch kwalifikacji: 

 
1. Wykonywanie usług kelnerskich. 

2. Organizacja usług gastronomicznych. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

  

  

• betoniarz – zbrojarz 

• blacharz samochodowy 

• cukiernik 

• dekarz 

• elektromechanik pojazdów 

samochodowych 

• elektryk 

• fotograf 

• fryzjer 

• introligator 

• kucharz 

• kuśnierz 

 

• lakiernik 

• mechanik pojazdów samochodowych 

• monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 

• monter sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych 

• obuwnik 

• piekarz 

• sprzedawca 

• stolarz 

• tapicer 

• wędliniarz 

• złotnik-jubiler 
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  klasa turystyczna 

Uczeń realizuje zajęcia w zakresie  rozszerzonym z przedmiotów: 

▪ język angielski i geografia 

przedmiot uzupełniający:  

historia i społeczeństwo 

 
 

 klasa humanistyczna 
 

Uczeń realizuje zajęcia w zakresie  rozszerzonym z przedmiotów: 

▪ język polski, WOS, historia 

przedmiot uzupełniający:  

przyroda 
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