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OOFFEERRTTAA  EEDDUUKKAACCYYJJNNAA  

NNAA  RROOKK  SSZZKKOOLLNNYY  22002211//2222  
  

DDoołłąącczz  ddoo  nnaass!!!!!!                JJeeddnnaa  sszzkkoołłaa  wwiieellee  mmoożżlliiwwoośśccii  
JJeeśśllii  jjeesstteeśś  uucczznniieemm  VVIIIIII  kkllaassyy  ii  zzaassttaannaawwiiaasszz  ssiięę  nnaadd  wwyybboorreemm  sszzkkoołłyy  ppoonnaaddppooddssttaawwoowweejj  mmaammyy  

ccoośś  ddllaa  CCiieebbiiee..  KKaażżddaa  zz  nnaasszzyycchh  sszzkkóółł  ppoozzwwoollii  CCii  zzddoobbyyćć  wwiieeddzzęę  ii  uummiieejjęęttnnoośśccii  ppoottrrzzeebbnnee  ddoo  ppooddjjęęcciiaa  

ssttuuddiióóww  nnaa  wwyybbrraannyymm  kkiieerruunnkkuu  lluubb  pprraaccyy  ww  wwyyuucczzoonnyymm  zzaawwooddzziiee,,  ww  kkrraajjuu  ii  zzaa  ggrraanniiccąą..  

  

ZZeessppóółł  SSzzkkóółł  ww  OOllsszzttyynnkkuu,,  pprroowwaaddzzoonnyy  jjeesstt  pprrzzeezz  PPoowwiiaatt  OOllsszzttyyńńsskkii,,  ttoo  44  ttyyppyy  sszzkkóółł::  

11))  II  LLiicceeuumm  OOggóóllnnookksszzttaałłccąąccee,,    

22))  TTeecchhnniikkuumm  HHootteellaarrsskkoo--GGaassttrroonnoommiicczznnee,,    

33))  BBrraannżżoowwaa  SSzzkkoołłaa  II  SSttooppnniiaa,,  

44))  LLiicceeuumm  OOggóóllnnookksszzttaałłccąąccee  ddllaa  DDoorroossłłyycchh..  
      

II  LLiicceeuumm  OOggóóllnnookksszzttaałłccąąccee  ww  OOllsszzttyynnkkuu,,  uull..  KKlliikkoowwiicczzaa  44,,  1111--001155  OOllsszzttyynneekk,,  

  

KKLLAASSAA  OOGGÓÓLLNNOOKKSSZZTTAAŁŁCCĄĄCCAA    

  kksszzttaałłcceenniiee  ww  rraammaacchh  pprrzzeeddmmiioottóóww  ooggóóllnnookksszzttaałłccąąccyycchh,,    

  pprrzzeeddmmiioottyy  rreeaalliizzoowwaannee  ww  zzaakkrreessiiee  rroozzsszzeerrzzoonnyymm::  jjęęzzyykk  ppoollsskkii,,  mmaatteemmaattyykkaa,,  ggeeooggrraaffiiaa  

  bbaarrddzzoo  ddoobbrree  pprrzzyyggoottoowwaanniiee  ddoo  eeggzzaammiinnuu  mmaattuurraallnneeggoo,,    

  ddoobbrraa  aattmmoossffeerraa  nnaauukkii  ww  sszzkkoollee,,  

  ccyykkll  kksszzttaałłcceenniiaa  44  lleettnnii..  

  

II  LLiicceeuumm  OOggóóllnnookksszzttaałłccąąccee  ww  OOllsszzttyynnkkuu    --  sszzkkoołłaa  ddllaa  CCiieebbiiee,,  sszzkkoołłaa  bblliisskkoo  ddoommuu  
  

TTeecchhnniikkuumm  HHootteellaarrsskkoo--GGaassttrroonnoommiicczznnee,,  uull..  ZZaammkkoowwaa  66,,  1111--001155  OOllsszzttyynneekk  
  

WW  TTeecchhnniikkuumm  HHootteellaarrsskkoo--GGaassttrroonnoommiicczznnyymm  ooffeerruujjeemmyy  kkiieerruunnkkii  kksszzttaałłcceenniiaa  ww  bbrraannżżyy  

ttuurryyssttyycczznnoo--ggaassttrroonnoommiicczznneejj  oorraazz  ww  bbrraannżżyy  ssppoożżyywwcczzeejj..    

  

TTEECCHHNNIIKK  HHOOTTEELLAARRSSTTWWAA  

  kksszzttaałłcceenniiee  ooddbbyywwaa  ssiięę  ww  rraammaacchh  

pprrzzeeddmmiioottóóww  ooggóóllnnookksszzttaałłccąąccyycchh  

  pprrzzeeddmmiioottyy  rreeaalliizzoowwaannee  ww  zzaakkrreessiiee  

rroozzsszzeerrzzoonnyymm::  ggeeooggrraaffiiaa,,  mmaatteemmaattyykkaa..  

  

TTEECCHHNNIIKK  ŻŻYYWWIIEENNIIAA  

II  UUSSŁŁUUGG  GGAASSTTRROONNOOMMIICCZZNNYYCCHH  

  kksszzttaałłcceenniiee  ooddbbyywwaa  ssiięę  ww  rraammaacchh  

pprrzzeeddmmiioottóóww  ooggóóllnnookksszzttaałłccąąccyycchh  

  pprrzzeeddmmiioottyy  rreeaalliizzoowwaannee  ww  zzaakkrreessiiee  

rroozzsszzeerrzzoonnyymm::  bbiioollooggiiaa,,  mmaatteemmaattyykkaa..  

TTEECCHHNNIIKK  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIII  ŻŻYYWWNNOOŚŚCCII  

  kksszzttaałłcceenniiee  ooddbbyywwaa  ssiięę  ww  rraammaacchh  

pprrzzeeddmmiioottóóww  ooggóóllnnookksszzttaałłccąąccyycchh,,  

    pprrzzeeddmmiioottyy  rreeaalliizzoowwaannee  ww  zzaakkrreessiiee  

rroozzsszzeerrzzoonnyymm::  cchheemmiiaa,,  mmaatteemmaattyykkaa..  

  

BBaarrddzzoo  ddoobbrree  pprrzzyyggoottoowwaanniiee  uucczznniióóww    

ddoo  eeggzzaammiinnuu  zzaawwooddoowweeggoo  ii  eeggzzaammiinnuu  

mmaattuurraallnneeggoo..  

WW  tteecchhnniikkuumm  ccyykkll  kksszzttaałłcceenniiaa  55  lleettnnii..  

DDooddaattkkoowwoo  ddllaa  uucczznniióóww::  

  pprrzzyyggoottoowwuujjeemmyy  uucczznniióóww  ddoo  uuddzziiaałłuu    

ww  pprreessttiiżżoowwyycchh  kkoonnkkuurrssaacchh  hhootteellaarrsskkiicchh    

ii  ggaassttrroonnoommiicczznnyycchh,,  

  oorrggaanniizzuujjeemmyy  pprraakkttyykkii  zzaaggrraanniicczznnee  ii  nnaa  

pprroommaacchh  ppłłyywwaajjąąccyycchh  ddoo  SSzzwweeccjjii,,  

  ww  rraammaacchh  pprroojjeekkttóóww  wwssppóółłffiinnaannssoowwaannyycchh    

zzee  śśrrooddkkóóww  UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj  uucczznniioowwiiee  

oottrrzzyymmuujjąą  wwssppaarrcciiee  ww  ddooddaattkkoowwee  

kkoommppeetteennccjjee  ppoottwwiieerrddzzoonnee  cceerrttyyffiikkaatteemm..  

  



 

BBrraannżżoowwaa  SSzzkkoołłaa  II  SSttooppnniiaa,,  uull..  ZZaammkkoowwaa  66,,  1111--001155  OOllsszzttyynneekk  

KKsszzttaałłcciimmyy  ww  zzaawwooddaacchh  

KKUUCCHHAARRZZ  

  CCyykkll  kksszzttaałłcceenniiaa  33--lleettnnii..    

  PPrraakkttyycczznnaa  nnaauukkaa  zzaawwoodduu  ooddbbyywwaa  ssiięę  

ww  zzmmooddeerrnniizzoowwaannyycchh  ii  bbaarrddzzoo  ddoobbrrzzee  

wwyyppoossaażżoonnyycchh  pprraaccoowwnniiaacchh  ggaassttrroonnoommiicczznnyycchh  

ww  sszzkkoollee..  

  

PPRRAACCOOWWNNIIKK  OOBBSSŁŁUUGGII  HHOOTTEELLOOWWEEJJ    

  CCyykkll  kksszzttaałłcceenniiaa  33--lleettnnii..    

  PPrraakkttyycczznnaa  nnaauukkaa  zzaawwoodduu  ooddbbyywwaa  ssiięę  

ww  zzmmooddeerrnniizzoowwaannyycchh  ii  bbaarrddzzoo  ddoobbrrzzee  

wwyyppoossaażżoonnyycchh  pprraaccoowwnniiaacchh  hhootteellaarrsskkiicchh  

ww  sszzkkoollee..  

  

KKLLAASSAA  WWIIEELLOOZZAAWWOODDOOWWAA  

  WW  kkllaassiiee  wwiieelloozzaawwooddoowweejj  uucczzeeńń  

ssaammooddzziieellnniiee  ddookkoonnuujjee  wwyybboorruu  zzaawwoodduu,,  

kksszzttaałłcceenniiee  zzaawwooddoowwee  uucczznniiaa  ooddbbyywwaa  ssiięę  

uu  pprraaccooddaawwccyy  nnaa  ppooddssttaawwiiee  uummoowwyy  

oo  pprraakkttyycczznnąą  nnaauukkęę  zzaawwoodduu..  

  

WW  BBrraannżżoowweejj  SSzzkkoollee  II  SSttooppnniiaa  ooffeerruujjeemmyy  

kkiieerruunnkkii  kksszzttaałłcceenniiaa  ww  bbrraannżżyy  ttuurryyssttyycczznnoo--

ggaassttrroonnoommiicczznneejj..  UUkkoońńcczzeenniiee  tteejj  sszzkkoołłyy  ppoozzwwoollii  

CCii  zzddoobbyyćć  wwiieeddzzęę  ii  uummiieejjęęttnnoośśccii  ppoottrrzzeebbnnee  ddoo  

ppooddjjęęcciiaa  nnaauukkii  ww  BBrraannżżoowweejj  SSzzkkoollee  IIII  SSttooppnniiaa  

lluubb  pprraaccyy  ww  wwyyuucczzoonnyymm  zzaawwooddzziiee,,  ww  kkrraajjuu  ii  zzaa  

ggrraanniiccąą..  

  

  

OOffeerrttaa  kksszzttaałłcceenniiaa  ddllaa  ddoorroossłłyycchh  

LLiicceeuumm  OOggóóllnnookksszzttaałłccąącceeggoo  ddllaa  DDoorroossłłyycchh    

nnaa  ppooddbbuuddoowwiiee  sszzkkoołłyy  ppooddssttaawwoowweejj,,  ggiimmnnaazzjjuumm  ii  zzaassaaddnniicczzeejj  sszzkkoołłyy  zzaawwooddoowweejj..  

  CCyykkll  kksszzttaałłcceenniiaa  44  llaattaa,,  nnaauukkaa  ww  ssyysstteemmiiee  zzaaoocczznnyymm  --  ww  ppiiąąttkkii  ii  ssoobboottyy..  KKsszzttaałłcceenniiee  ooddbbyywwaa  ssiięę    

ww  rraammaacchh  pprrzzeeddmmiioottóóww  ooggóóllnnookksszzttaałłccąąccyycchh..  PPrrzzeeddmmiioottyy  zz  nnaauucczzaanniieemm  rroozzsszzeerrzzoonnyymm::  ggeeooggrraaffiiaa    

ii  mmaatteemmaattyykkaa..  

  

NNiiee  zzwwlleekkaajj,,  zzggłłoośś  ssiięę..  NNaauukkaa  ww  sszzkkoollee  jjeesstt  bbeezzppłłaattnnaa  !!  

   

  

  

CCoo  nnaass  wwyyrróóżżnniiaa::    

  wwyyjjąąttkkoowwaa  ssiieeddzziibbaa  sszzkkoołłyy  ––  XXIIVV  ww  zzaammeekk,,  

  wwyykkoorrzzyyssttaanniiee  nnoowwoocczzeessnnyycchh  tteecchhnniikk  mmuullttiimmeeddiiaallnnyycchh  ww  pprroocceessiiee  nnaauucczzaanniiaa,,  

  zzmmooddeerrnniizzoowwaannee  ii  bbooggaattoo  wwyyppoossaażżoonnee  pprraaccoowwnniiee  ddoo  kksszzttaałłcceenniiaa  zzaawwooddoowweeggoo,,  

  wwssppiieerraanniiee  zzaaiinntteerreessoowwaańń  uucczznniióóww::  nnaauukkoowwyycchh,,  ssppoorrttoowwyycchh,,  aarrttyyssttyycczznnyycchh,,    

  iinnddyywwiidduuaallnnee  nnaassttaawwiieenniiee  ddoo  ppoottrrzzeebb  uucczznniiaa  ii  ddoobbrraa  aattmmoossffeerraa  pprraaccyy,,  

  ddooddaattkkoowwee  wwssppaarrcciiee  ww  rraammaacchh  rreeaalliizzoowwaannyycchh  pprroojjeekkttóóww  ddooffiinnaannssoowwaannyycchh    

zzee  śśrrooddkkóóww  UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj,,    

  sszzkkoołłaa  zz  ttrraaddyyccjjaammii  ww  ddoobbrryymm  kklliimmaacciiee,,  ttoo  ddoobbrryy  wwyybbóórr..  

  

PPrrzzyyjjddźź  ––  ZZoobbaacczz  --  DDoołłąącczz  ddoo  NNaass  
  

ZZeessppóółł  SSzzkkóółł  ww  OOllsszzttyynnkkuu,,  uull..  ZZaammkkoowwaa  66,,  1111--001155  OOllsszzttyynneekk  
lluubb  

II  LLiicceeuumm  OOggóóllnnookksszzttaałłccąąccee,,  uull..  KKlliikkoowwiicczzaa  44  ,,  1111--001155  OOllsszzttyynneekk  
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