
Taki Zespół jest jeden!

Dużo jest szkół …

Zespół Szkół Zawodowych 
im. Stanisława Staszica

w Grybowie



Kształcimy zawodowo !

TECHNIKUM
BRANŻOWA 

SZKOŁA 

I STOPNIA 

5 lat 3 lata

Oferta edukacyjna 
na rok szkolny 2022/2023



TECHNIKUM 

 Technik ekonomista

 Technik rachunkowości

 Technik pojazdów samochodowych

 Technik logistyk 

 Technik spawalnictwa

 Technik żywienia i usług gastronomicznych



Zasady rekrutacji - Technikum
Technik ekonomista – język angielski*, język niemiecki min 90 punktów  

Technik rachunkowości – język angielski*, język niemiecki min 90 punktów  

Technik pojazdów samochodowych – język niemiecki*, język 

angielski

min 70 punktów

Technik logistyk– język angielski*, język niemiecki min 70 punktów

Technik spawalnictwa – język angielski*, język niemiecki min 70 punktów

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, 

język angielski/język niemiecki, informatyka

Technik żywienia i usług gastronomicznych – język angielski*, 

język rosyjski 

min 60 punktów

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia

***Język obcy na poziomie rozszerzonym 



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 Mechanik pojazdów samochodowych

 Mechanik monter maszyn i urządzeń

 Stolarz

 Kucharz

 Sprzedawca

 Kelner 

 Cukiernik



Przedmioty punktowane: Język polski, matematyka, geografia, informatyka

Mechanik pojazdów samochodowych – język niemiecki

Mechanik monter maszyn i urządzeń– język niemiecki

Stolarz– język niemiecki

Kucharz– język angielski

Sprzedawca – język angielski

Kelner – język angielski

Cukiernik – język angielski

Zasady rekrutacji
Branżowa szkoła I stopnia – bez limitu punktowego  



Realizacja kształcenia zawodowego 

Praktyka zawodowa 

(u pracodawcy)

Zajęcia praktyczne 

(na terenie szkoły)  

Teoretyczne 

kształcenie zawodowe

Praktyczne 

kształcenie zawodowe

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

Kursy kwalifikacyjne



TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH, KUCHARZ

Wybierając ten zawód nabędziesz umiejętności :

 Praktycznego wykorzystania zasad zdrowego odżywiania. 

 Urządzania i prowadzenia zakładu gastronomicznego.

 Zestawiania potraw i napojów w dania oraz posiłki.

 Organizacji bankietów i przyjęć okolicznościowych.

 Projektowania i aranżowania wnętrz sal konsumpcyjnych. 

Wybierając ten zawód znajdziesz zatrudnienie:
W restauracjach, kawiarniach, pensjonatach, domach 

wczasowych, zakładach gastronomicznych.

Ponadto możesz prowadzić własną działalność 

gospodarczą na rzecz zakładów gastronomicznych i 

indywidualnych zleceniodawców .



TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Wybierając ten zawód nabędziesz umiejętności:

 Organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

 Oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn 

niesprawności oraz sposobów napraw.

 Wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

 Kontrolowania jakości wykonanych napraw,

Wybierając ten zawód znajdziesz zatrudnienie:

 W stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach 

produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych, 

stacjach kontroli pojazdów.

 Przedsiębiorstwach transportu samochodowego. 

Instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami 

samochodowymi i ich częściami. 

 Instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów 

samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym 

czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego 

dotyczącego motoryzacji



TECHNIK EKONOMISTA
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 

Wybierając ten zawód:

 Zapoznasz się z zasadami sporządzania i kontroli 

dokumentów księgowych, ewidencji operacji finansowych

 Dowiesz się, jak profesjonalnie przygotować 

sprawozdania finansowe oraz jak je analizować.

 Nauczysz się obsługi najlepszych i najpopularniejszych 

programów kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych.

 Poznasz podstawy prawa i marketingu.

Perspektywy zatrudnienia:

 Ekonomista może być zatrudniony w sekretariatach, 

działach kadr, komórkach finansowo-księgowych, 

działach marketingu, urzędach skarbowych, bankach.

 Obok przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, 

ekonomistów zatrudnia administracja państwowa, 

fundacje, zrzeszenia, firmy ubezpieczeniowe, urzędy 

statystyczne, firmy konsultingowe. 

 Ekonomiści zostają indywidualnymi przedsiębiorcami i 

prowadzą własne firmy.



TECHNIK LOGISTYK

Wybierając ten zawód:

 Dowiesz się jak planować zaopatrzenie, proces 

produkcyjny, transport i komunikację w 

przedsiębiorstwach. 

 Nauczysz się obsługi najlepszych i najpopularniejszych 

programów magazynowych. 

 Zdobędziesz wiedzę z zakresu planowania, finansów, 

marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i 

ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego 

w zakresie organizacji procesów logistycznych. 

Perspektywy zatrudnienia:

 Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach 

logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej 

pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, 

spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. 

 Mogą pracować także jako administratorzy taboru i 

organizatorzy transportu. 

 Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają 

za efektywność działania systemów dystrybucji, 

transportu i komunikacji. 



TECHNIK SPAWALNICTWA
Wybierając ten zawód będziesz przygotowany do

wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 połączeń spawanych różnymi metodami

spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych

MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie

elektryczne,

 projektowania połączeń konstrukcyjnych oraz części

maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD,

oceny złączy spawanych i obsługi urządzenia

kontrolno-pomiarowego,

 nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji

spawanych,

Wybierając ten zawód znajdziesz zatrudnienie:

 w budownictwie przemysłowym, firmach

zajmujących się produkcją urządzeń

technicznych,

 W zakładach usługowo-naprawczych jako

specjalista z zakresu łączenia metali,

 na stanowiskach nadzoru technicznego, jako

technolog, konstruktor, organizator przebiegu

procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,

 jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z

zakresu utrzymania ruchu.



STOLARZ
Wybierając ten zawód nabędziesz umiejętności związane z:

Obróbką ręczną i mechaniczną drewna.

Wykonywaniem, remontowaniem i modernizowaniem 

stolarki budowlanej.

Wykonywaniem i remontowaniem mebli. 

Organizowaniem stanowiska pracy do wykonywania robót 

stolarskich.

Ocenianiem jakości materiałów i jakości wykonanej pracy.

Wybierając ten zawód znajdziesz zatrudnienie:

 W dużych fabrykach mebli.

 W rzemieślniczych zakładach stolarskich. 

 Na placach budowy. 

 Ponadto możesz prowadzić własną działalność 

gospodarczą – zakład meblarski na rzecz  

indywidualnych zleceniodawców. 



KELNER 
Wybierając ten zawód nabędziesz umiejętności :

Właściwego obsługiwania gości stosując różne techniki.

 Projektowania aranżacji sal i pomieszczeń konsumpcyjnych 

oraz ich wyposażenia.

Doradzania i udzielania informacji konsumentowi na temat 

podawanych potraw i napojów.

Nakrywania stołów z uwzględnieniem pory dnia i 

składanego zamówienia.

Obsługi wszelkiego rodzaju przyjęć okolicznościowych, oraz 

obsługi kelnerskiej: kongresów, targów, bankietów, spotkań. 

Wybierając ten zawód znajdziesz zatrudnienie:

W restauracjach, kawiarniach, pensjonatach, domach 

wczasowych, zakładach gastronomicznych prowadzonych 

przez hotele.

Ponadto możesz prowadzić własną działalność 

gospodarczą na rzecz zakładów gastronomicznych i 

indywidualnych zleceniodawców .



MECHANIK-MONTER 
MASZYN I URZĄDZEŃ

Wybierając ten zawód nabędziesz umiejętności :

 Dokonywania montażu maszyn i urządzeń. 

 Wykonywania prac montażowych i kontrolnych w 

cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń.

 Obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń. 

 Instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

 Oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń z 

wykorzystaniem badań diagnostycznych, 

Wybierając ten zawód znajdziesz zatrudnienie:

 W przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i 

maszynowego. 

 W przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a 

także w innych działach gospodarki, zajmujących się 

wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.



SPRZEDAWCA
Wybierając ten zawód nabędziesz umiejętności:

 Bezpośredniej i pośredniej obsługi klientów w handlu 

detalicznym i hurtowym.

 Przyjmowania towarów od dostawców, 

przygotowywaniem ich do sprzedaży, bezpośrednim 

promowaniu produktów.  

 Przyjmowania należnej zapłaty i księgowania  jej za 

pośrednictwem kasy fiskalnej. 

 Przyjmowania  reklamacji i skargi klientów. 

Perspektywy zatrudnienia:

Miejscem pracy sprzedawcy jest przestrzeń sklepu, kiosku, 

supermarketu, lub innego miejsca, w którym odbywają się 

transakcje kupna i sprzedaży bezpośredniej. 

Sklepy internetowe. 

Własna działalność gospodarcza. 



CUKIERNIK
Wybierając ten zawód nabędziesz umiejętności:

 Wytwarzania wszelkich wyrobów cukierniczych.

 Organizowania i właściwego przygotowania 

półproduktów oraz dodatków do produkcji. 

 Tworzenia elementów dekoracyjnych na 

wyprodukowanych wyrobach. 

Perspektywy zatrudnienia:

Miejscem pracy cukiernika może być cukiernia, hotel lub

restauracja.

Cukiernik może otworzyć własną firmę lub też zarządzać

jakimś zakładem.



Projekt unijny realizowany 

w okresie  1 luty 2020 – 30 czerwca 2023 

Formy wsparcia dla uczniów przewidziane w projekcie:

 Kurs prawa jazdy kategorii B

 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

 Indywidulane doradztwo edukacyjno zawodowe

Kursy i szkolenia w branży turystyczno – gastronomicznej, m.in:

 Barista

 Carving

 Sommelier

 Barman

 Kelner



Projekt unijny realizowany 

w okresie  1 luty 2020 – 30 czerwca 2023 

Kursy i szkolenia w branży administracyjno – usługowej, m.in:

 Obsługa kasy fiskalnej z egzaminem ECDL

 Obsługa programu Płatnik z egzaminem ECDL

 Certyfikowane kursy oprogramowania COMARCH

 Operator wózka widłowego

Kursy i szkolenia w branży mechanicznej, m.in:

 Spawacz

 Układy klimatyzacji samochodowej



Z kim współpracujemy?



…to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz

przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy

wykorzystaniu technologii informacyjnych

i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce.

Obszar edukacyjny 

Przedsiębiorczość

Obszar edukacyjny 

Żywność

Obszar edukacyjny 

Język angielski
Obszar edukacyjny 

Mechaniczno - mechatroniczny



Jakie mamy sukcesy?



Szkolny Klub Wolontariatu 

Szkolny Klub 
Honorowych 

Dawców Krwi

Sekcja strzelecka 

Co Nas wyróżnia ?



W czym uczestniczymy ?



 Zależy nam aby każdy znalazł swoje miejsce w 

społeczności szkolnej którą wszyscy tworzymy. 

 Chcemy aby Nasi uczniowie byli solidnie 

przygotowani do wykonywania zawodu.

 Ich rodzice darzyli nas zaufaniem.

 Pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej 

pracy.

 Szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku. 



ZAPRASZAMY!!! 


