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Technik Przemysłu Mody
Technik Usług Fryzjerskich
Technik Fotografii i Multimediów

Technikum nr 7 
Projektowania i Stylizacji Ubioru

Technik Ekonomista
Technik Organizacji Reklamy
Technik Handlowiec 

  NOWOŚĆTechnik Weterynarii

Technikum nr 1 
Ekonomiczne
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Technik Hotelarstwa
Technik Obsługi Turystycznej
Kelner
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Nasze szkoły:

Technikum nr 3 
Gastronomiczno - Hotelarskie



Technik Ekonomista
To zawód dla tych,którzy chcą podjąć pracę na średnich szczeblach zarządzania 
we wszystkich podmiotach gospodarczych występujących w gospodarce rynkowej

Miejsca 
pracy

Ścieżka 
kształcenia

Pracodawcy w regionie

dział finansów
pracownik banku
pośrednik kredytowy
biuro rachunkowe
własna firma
kolejne kwalifikacje

statystyka
zarządzanie
administracja
prawo pracy
rachunkowość
marketing

Uczelnie wyższe w regionie

Technik Ekonomista

Nabyte
umiejetności

Nauczysz się:
posługiwać się terminologią ekonomiczną i księgową,
zarządzania finansami,
obsługi specjalistycznych programów księgowych,
stosować zasady rachunku ekonomicznego,
poprawnie redagować korespondencję kancelaryjną,
prowadzenia własnej działalności.



Technik Organizacji Reklamy
To zawód dla tych, którzy chcą kreować rzeczywistość wykorzystując 

różne środki przekazu.

Pracodawcy w regionie Uczelnie wyższe w regionie

Technik Organizacji Reklamy

Miejsca 
pracy

Ścieżka 
kształcenia

grafik
pracownik kreatywny
copywriter
poligraf
kreator wizerunku
własna firma

grafika
public relations
plastyka
edytorstwo
poligrafia
marketing

Nabyte
umiejetności

Nauczysz się:
posługiwać językiem reklamy,
prawnych podstaw prowadzenia kampanii,
obsługi programów graficznych,
umiejętności prezentowania projektów,
rozróżniania technik rysunku,
prowadzenia własnej działalności.



Technik Handlowiec
To zawód dla tych, którzy chcą organizować działalność handlową w 

przedsiębiorstwie, analizować rynek ze względu na oczekiwania i potrzeby klientów.

Miejsca 
pracy

Ścieżka 
kształcenia

Pracodawcy w regionie

kierownik działu handlowego
przedstawiciel handlowy
merchandiser -przedstawiciel handlowy 
zajmujący się organizacją ekspozycji 
produktów na wystawach sklepowych
specjalista ds. obsługi klienta
własna firma

zarządzanie
prawo pracy
administracja
rachunkowość
marketing
inne wybrane kierunki

Uczelnie wyższe w regionie

Nabyte
umiejetności

Nauczysz się:
prowadzenia działań promocyjnych,
analizowania potrzeb rynku,
rachunkowości handlowej,
zarządzania działalnością handlową,
poprawnie prowadzić skuteczne negocjacje,
prowadzenia własnej działalności.



Technik Weterynarii
To zawód dla tych, którzy chcą sprawować opiekę nad zwierzętami 

w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych oraz wykonywać zabiegi fizykoterapeutyczne.

Miejsca 
pracy

Ścieżka 
kształcenia

Pracodawcy w regionie

przychodnie weterynaryjne
laboratoria weterynaryjne
zakłady hodowli zwierząt
inspektoraty weterynaryjne
ogrody zoologiczne

weterynaria
zootechnika
agrobiznes
technologia żywności
rolnictwo
inne wybrane kierunki

Uczelnie wyższe w regionie

Nabyte
umiejetności

Nauczysz się:
prowadzenia chowu i hodowli zwierząt 
wykonywania zabiegów inseminacji 
wykonywania czynności pomocniczych dotyczących 
diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego 
z przyczepą (przyczepami).





Technik Hotelarstwa
To zawód dla tych, którzy  chcą dogłębnie poznać funkcjonowanie infrastruktury 
hotelowej, nauczyć się fachowo i kompleksowo obsługiwać gościa hotelowego.

Miejsca 
pracy

Ścieżka 
kształcenia

Pracodawcy w regionie

hotele
ośrodki wypoczynkowe
uzdrowiska
pensjonaty
zajazdy
schroniska
kwatery prywatne
baza ruchoma (promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza)
własna firma

hotelarstwo i gastronomia hotelowa
turystyka i rekreacja
marketing i zarządzanie
filologia i języki stosowane
inne wybrane kierunki

Uczelnie wyższe w regionie

Nabyte
umiejetności

Nauczysz się:
fachowo i kompleksowo obsługiwać gościa hotelowego 
rozróżniać nazwy i pojęcia stosowane w hotelarstwie, 
turystyce oraz gastronomii
sporządzać dokumenty związane z przygotowaniem 
i realizacją sprzedaży i rozliczania usług hotelarskich
stosować zasady i instrumenty marketingu



Technik Obsługi Turystycznej
To zawód dla tych, którzy są ciekawi świata, pragną podróżować 

prezentując uroki turystyki innym.

Miejsca 
pracy

Ścieżka 
kształcenia

Pracodawcy w regionie

biura podroży 
pilot wycieczek
obsługa turystyczna w hotelach, 
sanatoriach 
oraz uzdrowiskach 

turystyka międzynarodowa
turystyka regionalna
turystyka uzdrowiskowa
i odnowa biologiczna
hotelarstwo  i gastronomia
turystyka zdrowotna
filologia i języki stosowane
inne wybrane kierunki

Uczelnie wyższe w regionie

Nabyte
umiejetności

Nauczysz się:
przygotowywać pełną ofertę turystyczną dla klienta 
indywidualnego lub grupy turystów
charakteryzować walory turystyczne i obiekty zabytkowe 
Polski i wybranych regionów turystycznych świata
czytać plan oraz mapę geograficzną i fizyczną
posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu 
prawa i marketingu dotyczących usług turystycznych
korzystać z aktów prawnych i określać procedury związane 
z działalnością biura podróży.



Kelner
To osoba o wysokiej kulturze osobistej, która nie tylko zrealizuje zamówienie, 

ale także potrafi doradzić  i stworzyć  przyjazną atmosferę, 
by zachęcić gości do ponownej wizyty w restauracji

Miejsca 
pracy

Ścieżka 
kształcenia

Pracodawcy w regionie

restauracje
kawiarnie
pensjonaty
domy wczasowe
hotele
bary
na statkach, promach
firmy cateringowe

turystyka i rekreacja, 
technologia żywności i żywienia człowieka
inne wybrane kierunki

Uczelnie wyższe w regionie

Nabyte
umiejetności

Nauczysz się:
technik obsługi konsumenta
właściwego nakrywania stołu, układania naczyń 
oraz sztućców zgodnie z zasadami savoir vivre`u
 stosować nazwy i pojęcia z zakresu obsługi kelnerskiej
różnych sposobów przyjmowania i rejestrowania 
zamówień oraz zasad rozliczania gotówkowego 
i bezgotówkowego.



Technik Żywienia 
i Usług Gastronomicznych

To zawód dla tych, którzy chcą poznać tajniki sztuki kulinarnej, 
lubią gotować, eksperymentować w kuchni, pracować w zespole.

Miejsca 
pracy

Ścieżka 
kształcenia

Pracodawcy w regionie

restauracje
kawiarnie
bary
pizzerie
lodziarnie
bufety
stołówki pracownicze
stołówki szkolne
własna firma

studia na kierunkach: 
technologia żywności i żywienia człowieka, 
dietetyka
biotechnologia, towaroznawstwo, 
hotelarstwo i turystyka, 
organizacja i zarządzanie w gastronomii
inne wybrane kierunki

Uczelnie wyższe w regionie

Nabyte
umiejetności

Nauczysz się:
planować i oceniać jadłospisy dla różnych grup ludności 
kalkulować ceny potraw, napojów i całodziennego 
wyżywienia 
organizować i planować produkcję potraw
sporządzać  i ekspediować potrawy i napoje
obsługiwać gości.





Technik Przemysłu Mody
To zawód niezwykle atrakcyjny dla osób kreatywnych, 

otwartych na zmiany, interesujących się modą 
i projektowaniem odzieży.

Miejsca 
pracy

Ścieżka 
kształcenia

Pracodawcy w regionie

konstruktor odzieży
stylista
PERSONAL SHOPPER – osobisty stylista
VISUAL MERCHANDISER – projektant witryn
technolog procesów produkcyjnych
organizator pokazów mody
projektant mody 
projektant tkanin
marketing mody

projektowanie
architektura wnętrz
profile artystyczne
organizacja pokazów
wzornictwo
włókiennictwo
lub na innych wybranych 
kierunkach

Uczelnie wyższe w regionie

Nabyte
umiejetności

Nauczysz się:
projektowania i stylizacji ubioru w oparciu 
o nowoczesne programy komputerowe 
uwzględniając najnowsze trendy mody, 
doboru tkanin i dodatków, wykonywania modeli 
wyrobów odzieżowych,
rozpoznawania instrumentów promocji 
stosowanych na rynku mody,
 organizacji pokazów kolekcji wyrobów odzieżowych
aranżacji przestrzeni wystawowej i sprzedażowej 
salonów odzieżowych,
poznasz zasady obsługiwania maszyn i 
urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów 
odzieżowych oraz organizowania, kontrolowania procesów 
wytwarzania wyrobów odzieżowych.



Technik Usług Fryzjerskich
To zawód dla tych, których fascynuje pomaganie innym 

w doborze fryzur, makijażu oraz stroju.

Miejsca 
pracy

Ścieżka 
kształcenia

Pracodawcy w regionie

stylista fryzur,
profesjonalne zakłady fryzjerskie,
prowadzenie działalności marketingowej 
i promocyjnej,
teatr, telewizja, 
charakteryzatornie
własny salon fryzjerski 
 

charakteryzacja
technologia fryzjerska
stylizacja
kosmetologia
marketing
lub na innych wybranych kierunkach

Uczelnie wyższe w regionie

Nabyte
umiejetności

Nauczysz się:
Świadczyć usługi fryzjerskie w pełnym zakresie.
Doradza w zakresie wyboru modelu i kolorystyki fryzury.
Wykonywać usługi dla celów reklamowych, prasy 
czy fotografii artystycznej.
Projektować i urządzać zakład fryzjerski zgadnie 
z zasadami bhp, przeciwpożarowymi oraz sanitarnymi.
Kierować zespołem pracowniczym oraz kontrolować 
przebieg świadczonych usług. 

Pracodawcy w regionie



Uczelnie wyższe w regionie

Technik fotografii i multimediów
To zawód dla tych, którzy uwielbiają rejestrować aparatem ludzi, miejsca, zdarzenia.

Miejsca 
pracy

Ścieżka 
kształcenia

laboratoria fotograficzne,
zakłady przemysłu fotooptycznego 
i optycznego, fotochemicznego, 
wydawnictwa i drukarnie, 
przemysł optoelektroniczny, 
komputerowy i informatyczny, 
telewizja i wytwórnie filmowe.
Możesz prowadzić własny 
zakład fotograficzny. 
Znajdziesz również zatrudnienie: 
w laboratoriach naukowo – badawczych, 
kryminalistycznych, medycznych, 
archeologicznych, geologicznych, 
w ośrodkach historycznych, archiwach, 
muzeach itp., w agencjach fotograficznych 
i reklamowych

 dziennikarstwo, 
fotografia artystyczna, 
produkcja filmowa, 
grafika reklamowa, 
realizacja obrazu, 
multimedia
inne wybrane kierunki

Nabyte
umiejetności

Nauczysz się:
zasad rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazów 
oraz zdjęć, wykonywania zapisu oraz przetwarzania i 
wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach 
fotograficznych usługowych, profesjonalnych, 
przemysłowych, organizowania planu zdjęciowego. 
poznasz techniki wykonywania zdjęć do legitymacji, 
portretowych, reklamowych, reportażowo-prasowych, 
dokumentacyjnych, fotokopii pism i dokumentów.
przygotujemy Cię do tworzenia prezentacji graficznych 
i multimedialnych oraz wykonywania i wdrażania 
internetowych projektów multimedialnych. 
Będziesz miał możliwość sprawdzić się jako fotograf 
podczas pokazów mody, które organizujemy.

Pracodawcy w regionie





STYPENDIA MOTYWACYJNE, NAUKOWE ORAZ ZAWODOWE

PRZYJAŹNI NAUCZYCIELE I BEZPIECZNA SZKOŁA

BEZPŁATNE STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE U PRACODAWCÓW

STAŻE ZAWODOWE W HISZPANII, PORTUGALII, WŁOSZECH 

ORAZ NORWEGII

NOWOCZESNE LABORATORIA I PRACOWNIE ZAWODOWE

PRACA PO UKOŃCZENIU SZKOŁY 

WYKORZYSTAJ 
SZANSĘ Z CKZiU

www.ckziu.com
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