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- nasza szkoła zlokalizowana jest obok 
Miejskiego Ogrodu Botanicznego



Technikum
Nr 8

Egzamin 
zawodowy  

Egzamin 
maturalny 

1. Technik organizacji turystyki –

Animacja czasu wolnego

2. Technik hotelarstwa – Dietetyka i SPA

3. Technik eksploatacji portów i terminali

Trwa 5 lata

Po ukończeniu 
szkoły masz 
zawód! 

Możesz zdać 
maturę i iść 
na studia!



Branżowa 
Szkoła I 

stopnia Nr 1

1. Kelner

2. Sprzedawca

3. Pracownik obsługi 

hotelowej

Trwa 3 lata

Egzamin 
zawodowy  



Technik hotelarstwa

Na lekcjach przedmiotów 
zawodowych realizowane są 
innowacje pedagogiczne:

SPA & WELLNESSDIETETYKA



Technik hotelarstwa

DIETETYKA Nauczysz się:
- jakie są zasady zdrowego 
żywienia
- jak ułożyć dietę mającą na celu 
redukcję masy ciała, dietę dla 
sportowca oraz w różnych 
schorzeniach zdrowotnych
- co to jest żywność funkcjonalna 
oraz poznasz nowinki żywieniowe



Technik hotelarstwa

-uzyskanie wiedzy w zakresie 
pielęgnacji ciała opartej na filozofii 
Spa&Wellness
- poznanie technik, zabiegów
i rytuałów Spa&Wellness
- tworzenie programów 
prozdrowotnych, ofert turystyki 
uzdrowiskowej oraz       
promowanie ich wśród klientów

SPA & WELLNESS



Technik hotelarstwa

JĘZYKI OBCE
• JĘZYK ANGIELSKI

I NIEMIECKI

PRZEDMIOTY 
ROZSZERZONE

• JĘZYK OBCY
• GEOGRAFIA

EGZAMIN ZAWODOWY KWALIFIKACJA 

po III KLASIE HGT.03. Obsługa gości w obiekcie 
świadczącym usługi hotelarskie 

po 1 semestrze V klasy HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części:



 hotele, motele, pensjonaty, 

 ośrodki wczasowe, schroniska, 
inne obiekty noclegowe

 ruchoma baza noclegowa: 
promowa, żeglugowa, kolejowa, 
lotnicza

 profesjonalne prowadzenie 
własnej działalności w zakresie 
usług hotelarskich. 



Planuje i realizuje usługi 
w recepcji 

Obsługuje gości w obiekcie 
świadczącym usługi hotelarskie

Utrzymuje czystość i porządek 
w jednostkach mieszkalnych

Rezerwuje usługi hotelarskie

Przygotowuje i podaje 
śniadania

Obsługuje imprezy 
okolicznościowe, kongresy, 

zjazdy 

Technik 

hotelarstwa

Co potrafi absolwent??



Technik organizacji

turystyki
JĘZYKI OBCE

• JĘZYK ANGIELSKI
I NIEMIECKI

PRZEDMIOTY 
ROZSZERZONE

• JĘZYK OBCY
• GEOGRAFIA

EGZAMIN ZAWODOWY KWALIFIKACJA 

po III KLASIE HGT.07. Przygotowanie imprez i usług 
turystycznych

po 1 semestrze V klasy HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie 
imprez turystycznych



Perspektywy zatrudnienia w turystyce
 biura podróży

 animator czasu 
wolnego i rezydent !!!!!

 punkty informacji turystycznej

 wydziały promocji miasta

 firmy transportowe

 izby turystyki

 organizacje zajmujące się

wspieraniem i rozwojem 

turystyki



Planuje i kalkuluje koszty 
imprez i usług turystycznych 

Prowadzi informację 
turystyczną

Planuje i organizuje imprezy 
turystyczne

Sprzedaje usługi turystyczne i 
imprezy turystyczne 

Rezerwuje imprezy i usługi 
turystyczne 

Technik 

organizacji 

turystyki

Rozlicza imprezy i usługi 
turystyczne 

Co potrafi absolwent??



JĘZYKI OBCE
• JĘZYK ANGIELSKI

I NIEMIECKI

PRZEDMIOTY 
ROZSZERZONE

• JĘZYK OBCY
• MATEMATYKA

Technik eksploatacji 
portów i terminali

EGZAMIN ZAWODOWY KWALIFIKACJA 

po III KLASIE SPL.02. Obsługa podróżnych w portach 
i terminalach 

po 1 semestrze V klasy SPL.03. Obsługa ładunków w portach i
terminalach 



Kalkuluje organizuje obsługę 
podróżnych w portach i 

terminalach 

Organizuje i prowadzi prace 
związane z przeładunkiem oraz 

magazynowaniem towarów i 
ładunków w portach i terminalach 

Obsługuje podróżnych w 
portach i terminalach

Wykonuje obsługę podróżnych 
w portach i terminalach

Technik eksploatacji 

portów i terminali

Co potrafi absolwent??



Perspektywy zatrudnienia 
technika eksploatacji 
portów
i terminali

 pracownik naziemny 
lotniska

 personel samolotu – np. 
stewardesa i steward 

 przedsiębiorstwa 
spedycyjne, transportowe

 porty morskie i rzeczne 
oraz terminale lotnicze, 
samochodowe i kolejowe.



Kelner

EGZAMIN ZAWODOWY - tylko jeden egzamin

KWALIFIKACJA HGT.01.Wykonywanie usług kelnerskich

Nauczysz się:
• profesjonalnego wykonywania 

czynności związanych z 
przyjmowaniem i obsługą gości;

• na czym polega praca barmana
• na czym polega praca baristy
• sporządzania potraw i napojów

w części handlowo-usługowej 
zakładu gastronomicznego;

• rozliczania usług kelnerskich
• współpracy w zespole
.

Branżowa Szkoła I 
stopnia Nr 1 – trwa 3 

lata



Kariera 
zawodowa
Absolwent może pracować w :
• Barach
• Restauracjach
• Hotelach
• Lokalach gastronomicznych 

na promach, w pociągach
• W firmach cateringowych

Współpracujemy z restauracją „Pod Kasztanami” 
– będziesz mógł nauczyć się zawodu w praktyce.



Pracownik obsługi hotelowej

EGZAMIN ZAWODOWY - tylko jeden egzamin

KWALIFIKACJA HGT.03.Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi 
hotelarski

• Wykonuje prace porządkowe w części 
noclegowej hotelu

• prace związane z przyjmowaniem
gości hotelowych

• Przygotowuje śniadania w części 
mieszkalnej hotelu, nakrycie stołowe 
do rodzaju śniadania

• Porządkuje stoły
Pracownik obsługi hotelu może także        

organizować formalności związane z 
zakwaterowaniem gości hotelowych.



Sprzedawca

EGZAMIN ZAWODOWY - tylko jeden egzamin

KWALIFIKACJA AU.20. Prowadzenie sprzedaży

Nauczysz się 
• sprzedawania towarów znajdujących 

się w sklepie
• doradzania klientom przy 

dokonywaniu wyboru towarów
• urządzania ekspozycji stałych 

wewnątrz sklepu oraz na wystawach, 
• przyjmowania płatności od klientów 

(obsługi kasy fiskalnej, terminali 
płatniczych)



Kariera zawodowa

Sprzedawca przygotowany jest do pracy w charakterze 
kasjera, magazyniera i ekspedienta:
– w firmach handlowych na szczeblu hurtu i detalu
– ma możliwość założenia własnej firmy



Oferujemy praktyki w kraju i za granicą

Karpacz

Jastarnia Sarbinowo

Francja Włochy 

Grecja  

Uczniowie technikum mają miesięczne praktyki (klasa 3 i 4), w czasie których uczą 
się wykonywania zawodu w praktyce!  



Projekt „Dobry staż gwarancją sukcesu na rynku pracy” 
współfinansowanego w ramach projektu Unii 

Europejskiej Erasmus+
• 40 uczniów wyjedzie na dwutygodniowe staże do Portugalii do Póvoa 

de Varzim (cały wyjazd jest za darmo – finansowany z projektu 
Erasmus+)

• Staże  w hotelach i biurach 
turystycznych

• Nauka języka angielskiego
i portugalskiego
• Wycieczki do Porto i Lizbony



Płatne praktyki – 300 
Euro za miesiąc pracy!
- każdy uczeń technikum może 

wyjechać na praktyki do Grecji –
koszt przelotu, pobytu i 
wyżywienie pokrywa nasz partner 
z Grecji





- uczniowie technikum 
hotelarskiego, mogą odbyć 
praktyki na promach Unity Line





Praktyki we Włoszech w rejonie



Praktyki 
odbywają  się na 
lotnisku w 
Katowicach -
Pyrzowicach  lub 
w magazynach 
logistycznych. 



Projekty Unijne -Nasza jakość – Twoja 
szansa - kompleksowy program rozwoju 
szkolnictwa zawodowego

Zajęcia:
• Doradztwo zawodowe 
• Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
• Zajęcia przygotowujące do egzaminu
zawodowego

Płatne staże w hotelu 

Kursy
• Prawa jazdy kat. B
• Operator wózka widłowego 
• Barmański
• Animator czasu wolnego 
• Pilota wycieczek 



-każdy uczeń, już od pierwszej klasy, może wziąć udział w kursach zawodowych!
-co zyskujesz? – nowe umiejętności oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje!!
Przyda Ci się!



Kurs na rezydenta i pilota 
wycieczek 



Kurs kelnerski 



Kurs baristy 







Kurs barmański





Kurs animacji czasu 
wolnego



Cateringi  

- uczniowie biorą udział w cateringach 
ucząc się obsługi gości i zarabiają swoje 
pierwsze pieniądze!



Możliwość zrobienia kursu 

• Sternika Motorowodnego

• Instruktora Kajakarstwa 



Kurs obsługi kasy fiskalnej



Podróże po 
Europie –

cykl wycieczek 
ZS nr 17

- dzięki współpracy z lotniskiem w Pyrzowicach, 
uczestniczymy w tanich wycieczkach lotniczych
Zobacz gdzie byliśmy! 



Malta



Londyn



Dortmund





Paryż



BUDAPESZT

Budapeszt



Berlin  -targi turystyczne  



Międzynarodowy Port Lotniczy 
w Katowicach-Pyrzowicach

DALEJ



Turystyka rekreacyjna



DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY 

DO REKRUTACJI

Zobacz filmik promocyjny szkoły 
na naszym Facebooku

Strona internetowa szkoły www.zs17zabrze.com


