
CUKIERNIK
KREATYWNY GASTRONOMCATERING DIETETYCZNY

W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:
• produkcji i dekoracji ciast, ciastek, tortów, deserów,

cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów
dekoracyjnych

• stosowania receptur cukierniczych
• organizacji imprez okolicznościowych i usług

cateringowych
• współpracy w zespole
• komunikacji interpersonalnej
• obsługi specjalistycznych programów komputerowych
• prowadzenia własnej działalności gospodarczej
• planowania i kalkulowania kosztów produkcji
• wykorzystywania nowoczesnych urządzeń
• przechowywania i utrwalania żywności.

Innowacja 
KREATYWNY GASTRONOM

Innowacja przeznaczona jest dla uczniów branżowej szkoły 
I stopnia w zawodzie  cukiernik. Głównym jej celem jest 
umożliwienie młodzieży zdobycia wiadomości i umiejętności 
z zakresu kelnerstwa – barmaństwa – baristyki.

Uczniowie w czasie zajęć uczą się:
• nakrywania stołu, serwowania potraw i napojów oraz

obsługi gości w restauracji
• sporządzania koktajli
• obsługi ekspresu i przygotowywania różnych rodzajów kaw
• współpracy w zespole
• komunikacji interpersonalnej
• obsługi specjalistycznych programów komputerowych.

Wszystkie podjęte działania gwarantują uczniom wysoki 
poziom kształcenia i zwiększą możliwość znalezienia 
zatrudnienia. Współczesna gastronomia jest branżą ciągle 
rozwijającą się i oczekującą od pracowników szerokiego 

FRYZJER
KOSMETYKA PIELĘGNACYJNA I UPIĘKSZAJĄCA

W trakcie nauki uczeń zdobędzie umiejętności:
• prowadzenia salonu fryzjerskiego
• wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów i skóry
• dobierania metod i środków do pielęgnacji włosów
• strzyżenia włosów damskich, męskich i dziecięcych
• profesjonalnego wystylizowania fryzury
• wykonywania zabiegów chemicznych włosów
• analizy kolorystycznej
• przeprowadzania zabiegów koloryzacji oraz rozjaśniania

włosów
• komunikacji z klientem, odczytywania jego potrzeb

i udzielania porad
• realizacji kreatywnych zadań.

Uczniowie uczący się w zawodach fryzjerskich mogą 
uczestniczyć w dodatkowych zajęciach:

Innowacja 
KOSMETYKA PIELĘGNACYJNA I UPIĘKSZAJĄCA

Udział w zajęciach pozwoli poszerzyć wiedzę  i umiejętności 
oraz nauczyć się:

• charakteryzować poszczególne rodzaje cery
• pielęgnacji cery z zastosowaniem profesjonalnych

kosmetyków i urządzeń kosmetycznych
• pielęgnacji dłoni z wykorzystaniem preparatów

kosmetycznych
• stylizacji paznokci różnymi technikami (manikiur

tradycyjny, hybrydowy, japoński)
• wykonywać makijaż dzienny, wieczorowy

i okolicznościowy
• doboru makijażu do typu urody
• udzielania porad z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej,

kolorowej i stylizacji.

W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

Jeżeli skorzystasz z tego typu zajęć dodatkowych 
poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności, nauczysz się:

• przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,     
gastronomiczną różnych przyjęć okolicznościowych,  

•    stosowania receptur gastronomicznych,  
• układania i oceny jadłospisów,

  
 

  

• współpracy w zespole,

  
 

• obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
• prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
• planowania i kalkulowania kosztów produkcji, 
• wykorzystywania nowoczesnych urządzeń 

gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw.

 
  

• przygotowywać kompleksową i profesjonalną obsługę,
  

 

 

• gastronomiczną różnych przyjęć okolicznościowych,

  

• przygotowywać posiłki dietetyczne zgodnie z 
zasadami żywienia,

• organizować oprawę kulinarną praktycznie każdego 
wydarzenia w dowolnym miejscu,

• organizować obsługę obiadów z dowozem na miejsce,
• przygotowywać pięć zbilansowanych posiłków 

odpowiadających dietetycznym potrzebom klienta.

 

 

 

Innowacja
KREATYWNY GASTRONOM

Innowacja
CATERING DIETETYCZNY

Innowacja przeznaczona jest dla uczniów branżowej szkoły

 

I stopnia w zawodzie kucharz. Głównym jej celem

 

jest

 

umożliwienie młodzieży zdobycia wiadomości i umiejętności

 

z zakresu kelnerstwa - barmaństwa - baristyki.

Uczniowie w czasie zajęć uczą się:
• nakrywania stołu, serwowania potraw i napojów oraz

obsługi gości w restauracji,
• sporządzania koktajli,
• obsługi ekspresu i przygotowywania różnych rodzajów kaw,
• współpracy w zespole,
• komunikacji interpersonalnej,
• obsługi specjalistycznych programów komputerowych.

KUCHARZ



 
 

wachlarza umiejętności. Jest to szczególnie istotne                            
w mniejszych zakładach gastronomicznych, gdzie od 
pracownika wymaga się szerokiego zakresu  
Innowacja zapewnia zdobycie wiadomości  i przygotowania 
zawodowego wychodzących poza ramy obowiązującego 
programu nauczania.

Absolwent w zawodzie cukiernik może znaleźć 
zatrudnienie:

• w zakładach cukierniczych produkujących wyroby
karmelowe, czekoladowe, pieczywo cukiernicze trwałe

• w zakładach produkujących wyroby ciastkarskie
• w zakładach gastronomicznych produkujących ciasta,

lody i desery.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować 
naukę w branżowej szkole II stopnia.

PATRONAT NAUKOWY

PARTNERZY

Możliwości zatrudnienia:
• salony fryzjerskie
• studia stylizacji fryzur
• agencje mody i reklamy.

Tytuł fryzjera absolwent otrzymuje po zdaniu egzaminu 
z 
FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich

Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować 
naukę w branżowej szkole II stopnia.

PATRONAT NAUKOWY

PARTNERZY

Możliwości zatrudnienia:
• wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się

prowadzeniem działalności gastronomicznej: bary
 

szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale,
 

szkoły, przedszkola, internaty
• stołówki prowadzone przez zakłady pracy
• restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne.

Tytuł kucharza absolwent otrzymuje po zdaniu egzaminu 
z  
HGT. 02 Przygotowanie i wydawanie dań

Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować 
naukę w branżowej szkole II stopnia.

PATRONAT NAUKOWY

PARTNERZY

Wszystkie podjęte działania zagwarantują uczniom wysoki 
poziom kształcenia i zwiększą możliwość znalezienia zatrud-
nienia. Współczesna gastronomia jest branżą ciągle rozwijającą 
się i oczekującą od pracowników szerokiego wachlarza 
umiejętności. Jest to szczególnie istotne w mniejszych 
zakładach gastronomicznych, gdzie od pracownika wymaga się 
szerokiego zakresu kwalifikacji. 
Innowacja zapewnia zdobycie wiadomości i przygotowania 
zawodowego wychodzących poza ramy obowiązującego 
programu nauczania.

Zajęcia praktyczne organizuje szkoła we własnych 
pracowniach szkolnych, restauracjach i innych placówkach 
gastronomicznych na terenie miasta pod kierunkiem 
nauczyciela.



KLASA 
WIELOZAWODOWA

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 (3- letnia), w klasie 
wielozawodowej kształci w zawodach:

• piekarz
• krawiec
• kelner
• sprzedawca
• operator urządzeń przemysłu szklarskiego
• mechanik pojazdów samochodowych
• złotnik – jubiler
• cieśla
• tapicer
• drukarz
• wędliniarz
• ogrodnik
• zegarmistrz
• optyk – mechanik
• fryzjer
• operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

sztucznych
• operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
• operator urządzeń przemysłu chemicznego
• monter izolacji przemysłowych

oraz

• inne zawody przewidziane w  zawodów
szkolnictwa zawodowego MEN.

Uczniowie doskonalą swoje umiejętności zawodowe:
• na zajęciach praktycznych u pracodawców
• na płatnych praktykach zawodowych u pracodawców
• na stażach zawodowych za granicą
• na płatnych stażach wakacyjnych.

Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się 
w naszej szkole. Natomiast wiedzę z zakresu przedmiotów 
zawodowych (zgodnie z wybranym kierunkiem) uczniowie 
zdobywają na 4-tygodniowych kursach zawodowych 
organizowanych w każdej klasie przez Ośrodki Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy. 
Uczniowie szkoły zawodowej mogą być zatrudniani przez 
zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę 
w celu przygotowania zawodowego i otrzymać status 
pracownika młodocianego. W związku z tym przysługują im 
uprawnienia pracownicze takie jak: wynagrodzenie za pracę 
(wielkość określona odrębnymi przepisami), opłacanie składki 
ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wliczanie okresu 
zatrudnienia do stażu pracy, zasiłek chorobowy za zwolnienia 
lekarskie, prawo do urlopu wypoczynkowego.

Wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu 
na praktyczną naukę zawodu. 

Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy u pracodawcy 
lub do założenia własnej działalności gospodarczej. 

Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować 
naukę w branżowej szkole  II stopnia.

PATRONAT NAUKOWY

PARTNERZY

IZBA RZEMIEŚLNICZA W RZESZOWIE


