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Jeżeli: 

• interesujesz się sporządzaniem 
słodkich wypieków i deserów 

• lubisz tworzyć słodkie kompozycje 
smakowe 

• marzysz, aby dać upust swojej wyobraźni przy             
dekorowaniu wypieków 

• chciałbyś w przyszłości prowadzić własny słodki biznes 

Nauczymy Cię sporządzać półprodukty     
i wyroby cukiernicze tradycyjnymi         
metodami produkcji. Przedstawimy      
nowoczesne trendy w procesach         
produkcji i dekorowania wyrobów        
cukierniczych. Zapoznamy ze            
słownictwem branżowym wybranego 
przez Ciebie języka obcego, co może   
ułatwić Ci znalezienie pracy za granicą. 

 

Dodatkowo oferujemy możliwość     
uczestniczenia w zajęciach dodatkowych 
rozwijających zainteresowania, kursach, 
warsztatach, wycieczkach                   
dydaktycznych, konkursach.                 
Po ukończeniu szkoły branżowej         
będziesz miał również możliwość        
zdobycia w naszej szkole wykształcenia 
średniego. 



 Jeżeli: 

• posiadasz wrażliwość estetyczną    
i zdolności manualne, 

• jesteś kreatywny i lubisz wyzwania, 

• jesteś komunikatywny i lubisz    
pracę z ludźmi, 

• chcesz podążać śladami mistrzów 
fryzjerstwa  

Przedstawimy Ci świat fryzjerstwa.             
Nauczymy Cię zasad obsługi klienta.          
Poznasz technologię wykonania                   
poszczególnych zabiegów fryzjerskich oraz 
najnowsze metody  i techniki fryzjerskie.     
Poznasz tajniki stylizacji, by bez problemu  
dopasować fryzurę do kształtu twarzy oraz 
typu urody. Udowodnimy Ci, że umiejętność 
wykonywania zabiegów fryzjerskich               
w powiązaniu ze stylizacją fryzur daje szerokie 
możliwości rozwoju zawodowego.  

Fryzura i makijaż to nieodłączny element    
mody zmieniający się wraz z ubiorem             
i aktualnymi trendami. Dlatego dodatkowo   
proponujemy Ci zajęcia z zakresu wizażu           
i stylizacji. Zdobyte umiejętności wykorzystasz 
przy kreowaniu wizerunku klienta. 



 

Poznasz tajniki sztuki krawieckiej. 
Przekonasz się, że umiejętność 
szycia odzieży w powiązaniu  
z Twoją kreatywnością jest     
wielkim darem, dającym szerokie       
możliwości rozwoju zawodowego. 
Dowiesz się, jak analizować       
sylwetkę i ocenić jej proporcje, aby 
stworzyć niepowtarzalne modele.   
Połączymy Twoją wyobraźnię,  
niepowtarzalny styl i talent, aby 
promować Twój potencjał. 

 

Dodatkowo proponujemy Ci zajęcia 
plastyczne, na których poznasz 
zasady i techniki wykonania rysunku 
żurnalowego. Zdobyte umiejętności 
wykorzystasz przy projektowaniu 
własnej kolekcji.  

Jeżeli 

• zachwycasz się kreacjami wielkich 
krawców i projektantów 

• masz zdolności manualne a przy 
tym jesteś precyzyjny i staranny 

• second hand jest dla Ciebie     
modowym skarbcem 

• w mgnieniu oka potrafisz dać drugie życie  
ciuchom i fatałaszkom 



Jeżeli:       

• interesujesz się gastronomią 

• uwielbiasz gotować i chciałbyś    
rozwijać swoje pasje i umiejętności 

• chcesz prawidłowo sporządzać    
potrawy, a także dobierać do nich      
dodatki 

• praca w kuchni sprawia ci dużo    
satysfakcji 

Nauczysz się sporządzać różnego   
rodzaju potrawy, ciasta, napoje               
i desery z zastosowaniem narzędzi,  
maszyn i urządzeń znajdujących się    
w zakładach gastronomicznych.      
Będziesz potrafił planować                 
i organizować pracę w kuchni, a także 
zdobędziesz umiejętności, które     
pozwalają określić, z jakich produktów 
powinno zostać wykonane danie. 

 
Dodatkowo oferujemy Ci możliwość  
uczestniczenia w kursach, zajęciach        
dodatkowych, które rozwiną Twoje         
zainteresowania i pasje, warsztatach.       
Po ukończeniu szkoły branżowej        
będziesz mógł zdobyć w naszej       
szkole wykształcenie średnie.  



 

Jeżeli: 

• chcesz aby nauka zawodu była 
przyjemna, 

• praca była stabilna                     
i interesująca,  

• rozwijać swoje umiejętności, 

• realizować artystyczną pasję.  

Po ukończeniu szkoły absolwenci       
mają możliwość kontynuowania          
nauki w Liceum Ogólnokształcącym    
dla dorosłych, a po jego ukończeniu     
otrzymują świadectwo ukończenia   
szkoły średniej i mogą przystąpić        
do egzaminu maturalnego.  

W miłej atmosferze na zajęciach        
w szkole zdobędziesz wiedzę  
z przedmiotów ogólnokształcących, 
jak i teoretycznych przedmiotów 
zawodowych. 
Umiejętności praktyczne zdobędziesz 
w rzeczywistych warunkach pracy 
u najlepszych specjalistów w branży.  



Jeżeli: 

• chcesz poznawać nowych ludzi,  

• marzysz o pracy w hotelarstwie, 

• chcesz poznać zasady 
funkcjonowania hotelu. 

Po ukończeniu szkoły absolwenci mają 
możliwość kontynuowania nauki              
w Liceum Ogólnokształcącym dla          
dorosłych, a po jego ukończeniu            
otrzymują świadectwo ukończenia szkoły 
średniej i mogą przystąpić do egzaminu 
maturalnego. 

W trakcie nauki przygotujemy Cię  
do pracy zawodowej.  
Zajęcia praktyczne będziesz 
odbywać w szkole, w specjalnie 
przygotowanej pracowni 
hotelarskiej, składającej się z części 
recepcyjnej oraz specjalnie 
zaaranżowanego pokoju 
hotelowego. Znajdziesz w nim pełen 
węzeł sanitarny oraz pomieszczenie 
magazynowe. 



 

Jeżeli: 

• często oglądasz filmiki i programy 
kulinarne 

• wciąż zaglądasz do kuchni            
i zastanawiasz się, co by tu      
przygotować do zjedzenia 

• podobają Ci się kolorowe drinki bezalkoholowe            
i też chciałbyś takie robić 

 

W przyjaznej atmosferze nauczymy Cię 
wykonywać czynności  porządkowe  
w obiektach świadczących usługi               
gastronomiczne. Prawidłowo                
przechowywać żywność, sporządzać           
i wydawać pyszne potrawy oraz napoje 
bezalkoholowe, a także obsługiwać gości tak, 
aby pamiętali o napiwkach   

 
Dodatkowo oferujemy możliwość      
uczestniczenia w zajęciach dodatkowych 
rozwijających zainteresowania, kursach, 
warsztatach. Po ukończeniu szkoły      
branżowej będziesz miał również          
możliwość zdobycia w naszej szkole              
wykształcenia średniego.  



Świetnie przygotujemy Cię do  
wykonywania następujących zadań  
zawodowych: sporządzania potraw i napojów, 
wykonywania czynności związanych  
obsługiwaniem gości, rozliczania usług kelnerskich. 
Zapoznamy Cię z kartą menu, w tym luksusowych 
alkoholi i kaw. U nas szybko nauczysz się zasad 
savoir-vivre’u oraz sposobu prowadzenia kulturalnych 
rozmów z osobami z całego świata, również w 
wybranym przez Ciebie języku obcym.  

• lubisz być w pobliżu ludzi i potrafisz przemówić do 
ludzkich serc, 

• w pracy chciałbyś spotykać ciekawych ludzi, gwiazdy 
ekranu, muzyki, 

• chciałbyś zawsze mieć gotówkę pod ręką... 

Jeżeli: 

• lubisz być aktywny i chciałbyś 
dzięki pracy utrzymać dobrą 
formę, 

• masz niezłą aparycję i kulturę 
osobistą, 

Dodatkowo oferujemy Ci możliwość uczestniczenia w 
zajęciach dodatkowych rozwijających zainteresowania, 
między innymi w kursach: barmańskim, baristycznym, 
cateringowym. Po ukończeniu szkoły branżowej 
będziesz miał możliwość uzyskania dyplomu 
zawodowego w zawodzie technik usług kelnerskich  



 

 


