
Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych 

im. Bohaterów Monte Cassino 

w Lubniu 

KIERUNKI  KSZTAŁCENIA 

PRZYJDŹ DO NAS,  
BY ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD  

GWARANTUJĄCY CIEKAWĄ PRACĘ 

BO LICZĄ SIĘ ZAWODOWCY 

Kształcenie w tym zawodzie przygotowuje 
do pracy w zakładach gastronomicznych  
na stanowiskach związanych z działalnością  
produkcyjną, handlowo-usługową, planowa-
niem i organizacją żywienia, upowszechnia-
niem wiedzy o żywieniu i żywności. 

Do podstawowych zadań zawodowych 
należą wszystkie czynności związane z fachową 
i kompleksową obsługą gościa hotelowego 
a ponadto: zbieranie danych, gromadzenie 
informacji, kreowanie rozwoju i planowanie 
różnego rodzaju usług hotelarskich na potrze-
by branżowych organizacji i stowarzyszeń.  

Jeżeli oprócz podróży, chcesz organizo-
wać przepływ informacji, transport i spedycję 
to kierunek dla Ciebie. Jest to zawód z przy-
szłością, dający duże perspektywy oraz możli-
wości na rynku pracy z uwagi na: łączenie  
ze sobą różnych rodzajów transportu, sztukę 
negocjacji w logistyce, marketing, zarządzenie 
działalnością logistyczną i przewozami  
międzynarodowymi itp  
Logistyk znajdzie pracę niemalże  

w każdej firmie! 

NOWOCZESNY ZAWÓD  
SZANSĄ NA INTERESUKĄCĄ PRACĘ  

www.zsoizlubien.kki.pl 
sekretariat@zsoizlubien.kki.pl 
32-433 Lubień 20, tel.18 2682020 

Gwarantujemy wszystkim uczniom  
darmowe praktyki zagraniczne  

podnoszące kwalifikacje zawodowe  
oraz umiejętności językowe.  

PORTUGALIA    GRECJA  

Absolwenci mogą także odbyć  

bezpłatny staż zagraniczny. 

 TECHNIKUM: 

♦   Technik żywienia 

            i usług gastronomicznych

♦  Technik hotelarstwa 

♦  Technik logistyk 

♦  Technik kelner 

♦  Technik grafiki 

i poligraficznych procesów cyfrowych

SZKOŁA BRANŻOWA: 

  Szkoła wielozawodowa 
dla młodocianych pracowników 

(do wyboru dowolny zawód) 

TECHNIK HOTELARSTWA 

TECHNIK LOGISTYK 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH

Lekcje odbywają się na 1 zmianę  
(800—1500) przez cały okres nauki 



TECHNIK KELNER 

Po ukończeniu szkoły absolwent może: 

 projektować  aranż aćję sal  
konsumpćyjnyćh 

 prowadżić  dżiałalnos ć  gastronomićżną 

 organiżować  obsługę prżyjęć  okolićżno-
s ćiowyćh, targo w, konferenćji, bankieto w 

 planować  i sporżądżać  karty menu 

 wykonywać  praćę na stanowisku kelnera, 
barmana lub sżefa obsługi kelnerskiej  

 organiżować  impreży w warunkaćh niety-
powyćh  

 kontynuować  naukę na każ dym kierunku 
studio w lub wybrać  studia żwiążane ż pro-
filem: hotelarstwo, turystyka, marketing i 

ekonomia, żarżądżanie. 

TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK GRAFIKI
I POLIGRAFICZNYCH PROCESÓW CYFROWYCH

Po ukończeniu szkoły absolwent może: 

 planować  i prowadżić  dżiałalnos ć   
gospodarćżą, 

 prowadżić  sprawy kadrowo-płaćowe, 

 podejmować  dećyżje ekonomićżne,  

 prowadżić  raćhunkowos ć , oblićżać   
podatki, sżaćować  sżkody 

 wykonywać  analiży i sporżądżać  
sprawożdania ż dżiałalnos ći podmioto w 
prowadżąćyćh dżiałalnos ć  gospodarćżą. 

 organiżować  i prżygotowywać  proćesy: 
żaopatrżenia, magażynowania, transportu, 
i sprżedaż y produkto w 

 kontynuować  naukę na każ dym kierunku 
studio w 

Po ukończeniu szkoły absolwent może: 

 prżygotowywać  publikaćje i praće grafićż-
ne do drukowania; 

 obsługiwać  ćyfrowe systemy produkćyjne 
stosowane w poligrafii; 

 prżygotowywać  preżentaćje grafićżne 
i multimedialne; 

 wykonywać  i wdraż ać  internetowe projek-
ty multimedialne; 

 prowadżać  proćesy drukowania. 

 opraćowywać  projekty grafićżne o ćharak-
terże informaćyjnym i reklamowym w 
prasie, telewiżji, Internećie, na billboar-
daćh, a takż e książ ek, foldero w, ulotek, 
wiżyto wek, plakato w, opakowan , etykiet.  

Perspektywy zatrudnienia: 

 żakłady produkćyjne 

 urżędy statystyćżne, 

 żakłady ubeżpiećżeniowe, 

 komo rki finansowe, 

 banki. 

Nabyte umiejętnos ći 
żawodowe umoż liwia-
ją absolwentowi utwo-
rżenie i prowadżenie 
własnej dżiałalnos ći 
oraż praćę na wielu 
stanowiskaćh w ro ż -
nyćh jednostkaćh or-
ganiżaćyjnyćh.  

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie 
technik cyfrowych procesów graficznych 
może podejmować pracę w:  

 agenćjaćh reklamowyćh, 

 studiaćh grafićżnyćh, wydawnićtwaćh, 

 firmaćh żajmująćyćh się obsługą
marketingową innyćh prżedsiębiorstw, 

 instytućjaćh badawćżyćh prży
dokumentaćji badan , 

 własnej firmie s wiadćżą-
ćej usługi ż żakresu 
grafiki komputerowej, 

 drukarniaćh 
RUSZ WYOBRAZ NIĘ   
W PHOTOSHOPIE , 

POCZARUJ W CORELU 

 Zawód technika kelnera stwarza duże 
szanse zatrudnienia między innymi w:

 restauraćjaćh, 

 kawiarniaćh, 

 hotelowyćh żakładaćh gastronomićżnyćh,

 baraćh sżybkiej obsługi, jadłodajniaćh, 

 gospodaćh, żajażdaćh,

 żakładaćh ż ywienia 
żbiorowego: pensjona-
taćh, domaćh wćżaso-
wyćh, 

 klubaćh i firmaćh 
ćateringowyćh,

 agroturystyće.




