




W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy kształcenie 
w następujących zawodach:

technik hotelarstwa
technik usług kelnerskich 
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
technik żywienia i usług gastronomicznych.

Szkoła Branżowa I stopnia- wielozawodowa



Nauka w technikum trwa 5 lat i składa się z trzech 
integralnych, równolegle realizowanych części:

 kształcenie ogólne, 

 kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne,

 praktyki zawodowe które trwają cztery tygodnie i 
są organizowane przez szkołę dwa razy 
•



TECHNIK HOTELARSTWA
Technik hotelarstwa to zawód, który przygotowuje absolwentów do pracy w sektorze
przemysłu turystycznego. Hotelarz zajmuje się organizacją i świadczeniem usług
noclegowych i gastronomicznych oraz innych usług związanych z pobytem gościa w
obiekcie hotelarskim. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie,
analizuje oferty konkurencji i na bieżąco obserwuje rynek hotelarski.
Kierunek adresowany jest do uczniów zainteresowanych wykonywaniem pracy w hotelach,
pensjonatach, biurach turystycznych, na lotniskach i promach.

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w:
 firmach oferujących usługi noclegowo-żywieniowe,
np. hotelach, hostelach, pensjonatach, domach
wczasowych;
 stowarzyszeniach i organizacjach hotelarskich
i turystycznych;
 firmach zajmujących się ruchomą bazą

hotelarską: lotniczą, morską i kolejową;
 biurach podróży i informacji turystycznej.







TECHNIK USŁUG KELNERSKICH
Technik usług kelnerskich to zawód związany z bardzo dynamicznie rozwijającą się branżą
gastronomiczną. Kierunek adresowany jest do uczniów zainteresowanych wykonywaniem
zawodu kelnera, baristy, barmana oraz osób, które chcą pracować w profesjonalnej
obsłudze przyjęć, bankietów, konferencji, restauracji.

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w:

 firmach zajmujących się profesjonalną obsługą
przyjęć, bankietów, konferencji;
 branży związanej z cateringami, gastronomią
i hotelarstwem;
 restauracjach, pubach, hotelach, pensjonatach,
kawiarniach;
 profesjonalnych firmach baristycznych i barmańskich.









TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód idealny dla osób mających
zainteresowania kulinarne i chcących poznać zasady zdrowego odżywiania. Kierunek
adresowany jest do uczniów, którzy chcą pracować w firmach zajmujących się
żywieniem, układaniem jadłospisów i przygotowywaniem potraw, np. w firmach
cateringowych, cateringu dietetycznym, w restauracjach hotelowych, stołówkach itp.

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w:
 firmach zajmujących się organizacją żywienia;
 branży związanej z cateringami, gastronomią

i hotelarstwem;
 restauracjach, hotelach, pensjonatach;
 przedsiębiorstwach zajmujących się
pobieraniem, zabezpieczaniem i przechowywaniem
próbek kontrolnych żywności;
 zakładach produkcji produktów spożywczych.





TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW 
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód uwzględniający obecny rozwój
nowych technologii w dziedzinie energetyki odnawialnej. Kierunek adresowany jest do uczniów
zainteresowanych systemami związanymi z: kolektorami słonecznymi, pompami ciepła, kotłami na
biomasę, elektrowniami wodnymi i wiatrowymi, panelami fotowoltaicznymi.

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w:

 przedsiębiorstwach zajmujących się montażem kolektorów słonecznych,
paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę;
 zakładach wytwarzających i przetwarzających
energię elektryczną i cieplną;
 biogazowniach i ciepłowniach geotermalnych;
 administracji publicznej, bankach,
organizacjach pozarządowych, instytutach badawczych;
 działach nadzoru technicznego,
serwisach zapewniających prawidłowe funkcjonowanie
instalacji systemów energii odnawialnej.





PRAKTYKI ZAWODOWE

 Hotel Marriott, Sheraton, Westin,

 nadmorskie ośrodki wczasowo -
wypoczynkowe, 

 pływające obiekty hotelarskie - prom Unity 
Line na trasie: Świnoujście –Szwecja 

 Hotel Alpen Rose w Austrii.



PRAKTYKI ZAWODOWE

firmy cateringowe, 

catering dietetyczny, 

restauracje hotelowe

AZEnergia



W poszczególnych zawodach punktowane są następujące 
przedmioty: 

TECHNIK HOTELARSTWA

 język polski

 język obcy

 matematyka

 geografia

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 

GASTRONOMICZNYCH

 język polski

 język obcy

 matematyka

 biologia

TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

 język polski

 język obcy

 matematyka

 biologia

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW 

ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 język polski

 język obcy

 matematyka

 informatyka



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
 Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy

 Zawody: fryzjer, cukiernik, piekarz, kucharz, sprzedawca, fotograf, 
mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, lakiernik samochodowy, 
magazynier-logistyk, betoniarz-zbrojarz, blacharz, blacharz samochodowy, 
cieśla, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, 
monter sieci i instalacji sanitarnych (hydraulik), kowal, krawiec, 
mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-
monter maszyn i urządzeń, mechanik-operator pojazdów i maszyn 
rolniczych, monter izolacji przemysłowych, monter konstrukcji 
budowlanych, kamieniarz, monter systemów rurociągowych, monter 
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, 
obuwnik, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, 
optyk-mechanik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pszczelarz, 
rolnik, stolarz, ślusarz, wędliniarz.



Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata. 

Klasy są wielozawodowe, zatem uczeń sam wybiera zawód w jakim chce 

się kształcić.

Nauka zawodu składa się z trzech integralnych, równolegle realizowanych 

części:

• kształcenie ogólne, które odbywa się w szkole;

• kształcenie zawodowe teoretyczne, w szkole lub na miesięcznych kursach 

dokształcających poza szkołą;

• kształcenie zawodowe praktyczne czyli tzw. praktyczna nauka zawodu, 

odbywa się u pracodawcy na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

rodzicami ucznia i pracodawcą;

Uczniowie posiadający orzeczenia z poradni psychologiczno -

pedagogicznej praktyczną naukę zawodu kucharz mogą odbywać w 

pracowni szkolnej.



CO MOŻESZ ROBIĆ DALEJ?

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia możesz:

• otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzymać 

wykształcenie zasadnicze branżowe.

• rozpocząć dobrze płatną pracę w zawodzie,

• uczyć się dalej w branżowej szkole II stopnia, w której po zdaniu egzaminu 

zawodowego z drugiej kwalifikacji otrzymasz tytuł technika 

oraz będziesz miał możliwość zdawania egzaminu maturalnego,

• uczyć się dalej w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, a po zdaniu 

matury możesz kontynuować kształcenie na studiach wyższych,

• zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych 

i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.





Czym dysponujemy?











Co nas wyróżnia?









https://zs2.lukow.pl/

https://www.facebook.com/Z
espół-Szkół-nr-2-w-Łukowie

https://www.instagram.com/
zslukow/


