
Po ukończeniu szkoły uczniowie  
mogą kontynuować naukę                

    w SZKOLE BRANŻOWEJ II STOPNIA. 

  
Nauka w BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA  
trwa 3 lata. Uczniowie zgodnie ze swoimi     
zainteresowaniami wybierają zawód i samo-
dzielnie poszukują praktyki u wybranego    
pracodawcy lub odbywają praktykę w warsz-
tatach szkolnych (mechanik pojazdów samochodowych). 

Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę  
z przedmiotów  ogólnokształcących, natomiast 
wiedzę z zakresu zawodu zdobywają  na     
kursach zawodowych organizowanych przez 
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodo-
wego w Tczewie i Malborku. 
Wykaz zakładów pracy posiadających upraw-
nienia do prowadzenia praktycznej nauki     
zawodu znajduje się w kancelarii i na stronie 
internetowej szkoły. 

 

 Od 11 maja 2020r.  do  23 czerwca  2020r. do godz.1500 

- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz                  

z dokumentami 

 Od 26 czerwca 2020r. do 30  czerwca 2020 r. do 

godz.1500  dostarczanie kopii  lub oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej oraz  zaświadczenia   

o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

 13 lipca 2020r. - podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  

niezakwalifikowanych 

 Do 14 lipca 2020r. - wydanie przez szkołę skierowania 

na badania lekarskie 

 Do 20 lipca 2020r. do godz.1500  - dostarczenie          

oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

oraz oświadczenia woli podjęcia nauki (o ile nie zostały 

złożone wcześniej)  

 21 lipca 2020r. do godz.1400 - podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów      

nieprzyjętych 

 Od 22 lipca 2020r. do 21 sierpnia 2020r. do godz.1500 - 

rekrutacja uzupełniająca zgodnie z harmonogramem 

czynności (w przypadku dysponowania wolnymi     

miejscami) 

 24 sierpnia 2020r. do godz.1400- podanie do publicznej  

wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów  

nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym 
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 staże i praktyki u pracodawców krajowych         
i zagranicznych - projekt Erasmus +                  
i Warszawska – czas zawodowców 

 dodatkowe zajęcia językowe i ogólnokształcące 
- projekt UE: Warszawska – czas zawodowców 

 możliwość nauki języków obcych  -  

     język angielski, język niemiecki 

 zajęcia  poszerzające wiedzę  zawodową -     
mechaniczne, gastronomiczne, informatyczne,  
turystyczne - projekty UE: Warszawska - czas 
zawodowców 

 innowacje pedagogiczne - strażackie,  

     zawodowo - językowe, warsztaty samorządowe 

 profesjonalne doradztwo zawodowe -  

     planowanie osobistej ścieżki kariery, wizyty    

     studyjne u pracodawców 

 udział w branżowych konkursach zawodowych,  
turniejach, targach  pracy 

 udział w festynach i imprezach szkolnych,     
środowiskowych, turniejach i konkursach 

 realizację projektów regionalno - kulturowych, 
ekologicznych i historyczno– społecznych, np. 
rajdy  rowerowe, spływy kajakowe, geocaching, 
obywatelskich, patriotycznych i plastycznych 

 różnorodną aktywność sportowo – rekreacyjną  
- Orlik 

 nowoczesną bazę dydaktyczną, specjalistyczne 
kursy zawodowe 

Możesz wybrać każdy zawód,  
jeśli znajdziesz praktykę  
zawodową u pracodawcy. 

      Obowiązki zawodowe pracownika  
obsługi hotelowej są  ściśle uzależnione  
od rodzaju miejsca jego zatrudnienia                                 
i aktualnej sytuacji - osoba zatrudniona                            
w tym charakterze może wykonywać prace                    
porządkowe, konserwacyjne lub naprawcze                     
(w przypadku napraw niewymagających dodatkowych 
uprawnień), może pielęgnować rośliny ozdobne, zajmować 
się utrzymaniem terenów zielonych i urządzeń rekreacyj-
nych. Pracownik obsługi hotelowej może także organizować 
formalności związane  z zakwaterowaniem gości   hotelo-
wych, realizować czynności przyporządkowane                
recepcjoniście i pokojówce. 

        Sprzedawca zajmuje się: 
• bezpośrednią i pośrednią obsługą klientów 
• przyjmowaniem towarów od dostawców i przygotowywaniem   
   ich do sprzedaży 
• pobieraniem należnej zapłaty i księgowaniem jej                   
   za pośrednictwem kasy fiskalnej 
• negocjowaniem warunków prowadzonych transakcji. 
 

Praca sprzedawcy ma charakter indywidualny, wymaga kontak-
tu z innymi  wskazane są takie cechy, jak: 
komunikatywność, umiejętność słuchania i cierpliwość. 

Najpopularniejsze zawody  
w których kształcimy, to : 

Kelner zajmuje się: 
• kompleksową obsługą konsumenta; 
• prowadzi dokumentację sprzedaży                                    
   i rozliczenia kelnerskie, serwuje potrawy i napoje; 
• przygotowuje sale konsumpcyjną do obsługi kelnerskiej; 
• nakrywa stoły z uwzględnieniem pory dnia i składanego      
  zamówienia oraz z wykorzystaniem elementów                     
  dekoracyjnych; 
• udziela konsumentowi informacji dotyczących jadłospisów,  
   przyjmuje i rejestruje zamówienia. 
Dodatkowym atutem tego zawodu jest praca w ciągłym 
kontakcie z ludźmi. Pozwala to rozwijać u kelnera różne 
umiejętności, poznawać zwyczaje, kulturę różnych narodów, 
pogłębiać umiejętności językowe. 


