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TECHNIK EKONOMISTA 

Klasa Patronacka  Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku  Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Uczniowie kształcący się na tym kierunku biorą aktywny udział w szkoleniach, stażach, 
projektach i seminariach m.in. 
- udział uczniów w Akademii Młodego Lean Menagera w ramach projektu Opolskie    
Szkolnictwo Zawodowe Dla Rynku Pracy. Projekt i konkurs umożliwia rozwijanie 
kompetencji z zakresu usprawniania, doskonalenia i skracania procesów pracy 
zachodzących w przedsiębiorstwach, 

- udział w uczniów  w projekcie Design Thinking w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo 
Zawodowe Dla Rynku Pracy. Projekt i konkurs umożliwiał rozwijanie kreatywnego 
myślenia w procesie projektowania nowych rozwiązań, 

- udział w uczniów  seminarium "Planowanie Kariery Zawodowej" 
w ramach projektu  Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy.

Płatne 
staże

Praktyka zawodowa w Technikum Ekonomicznym
Miejsca w których odbywa się praktyka:
PKS
Urząd Miasta
Urząd Powiatowy
Urząd Skarbowy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Banki

Przedmiot rozszerzony: MATEMATYKA

z elementami E-BIZNESU



TECHNIK HANDLOWIEC 

Klasa Patronacka  P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A. 

Technik handlowiec to zawód atrakcyjny, popularny i jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy 
o czym świadczą liczne oferty pracy, które pojawiają się dla przedstawicieli tego zawodu.

Handlowiec to zawód dla osób przedsiębiorczych i kreatywnych. 

Przygotujemy Cię do prowadzenia własnej działalności , dzięki zajęciom praktycznym  w naszych pracowniach  
będziesz umiał:

tworzyć własne strony www

tworzyć profesjonalne materiały reklamowe w programie CorelDraw

tworzyć fotografię produktową w studiu fotograficznym  oraz jej obróbki w programach Adobe Photoshop,  
Photoshop oraz Lightroom

obsługi programów komputerowych z zakresu sprzedaży Insert GT 

Płatne 
staże

Przedmiot rozszerzony: GEOGRAFIA

specjalność  MANAGER HANDLOWY 

POSTAW NA NOWOCZESNE TECHNIKI SPRZEDAŻY



TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH  

Klasa Patronacka Feldman Restaurant I Pałac Pawłowice. 
Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią gastronomiczną oraz salą obsługi konsumentów, 
gdzie uczniowie odbywają zajęcia praktyczne. 
Ponadto mają możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach dodatkowych oraz kursach np. Kurs Kelnerski ,
Kurs Profesjonalnej Obsługi Gości, Kurs Baristy , szkolenia z przyrządzania potraw m.in. czas na rybę , 
sporządzania potraw z drobiu co zdecydowanie podnosi kwalifikacje zawodowe.

Płatne 
staże

Praktyki  zawodowe i staże odbywają się  

w restauracjach lokalnych i na terenie 

całej Polski

Przedmiot rozszerzony: BIOLOGIA

specjalność ORGANIZACJA USŁUG CATERINGOWYCH



TECHNIK HOTELARSTWA 

Klasa Patronacka Hotelu Pałac Pawłowice.  
Uczniowie odbywają zajęcia w pracowniach hotelarskich.
Jedna z nich stylizowana jest na typową recepcję hotelową, 
gdzie uczniowie mogą podczas zajęć ćwiczyć obsługę różnych typów gości hotelowych.
Zajęcia te pozwalają minimalizować stres związany z podjęciem pracy w hotelu. 
Uczniowie uczący się w klasach o profilu hotelarskim korzystają również z drugiej sali 
lekcyjnej, która wyposażona jest jak pokój hotelowy.
Uczą się prac związanych z obsługą gościa podczas pobytu w jednostce mieszkalnej. 
Zajęcia polegają na przygotowaniu pokoju do przyjęcia gościa hotelowego czyli 
sprzątanie, ścielenie łóżek, uzupełnianie galanterii łazienkowej, zgodnie z założoną 
kategorią hotelu i trendami we współczesnym hotelarstwie.

Płatne 
staże

specjalność MANAGER HOTELU „odkryj świat języków obcych”

Przedmiot rozszerzony:  JĘZYK ANGIELSKI 



TECHNIK REKLAMY  

Klasa Patronacka  Studia Reklamy Valdex s.c.
Uczniowie uczący się na tym kierunku poza tradycyjną formą zajęć lekcyjnych korzystają ze szkolnego studia fotograficznego, pracują 
na profesjonalnych programach CorelDraw, Adobe Photoshop, Photoshop  Lightroom oraz uczestniczą w zajęciach poza  szkołą m.in. w 
Muzeum Kluczborskim , Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. 
W ramach zajęć współpracują z lokalnymi instytucjami i przedsiębiorstwami  m.in. Stowarzyszenia, Instytucje Publiczne, 
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości. 
W trakcje edukacji uczniowie maja możliwość korzystania ze szkoleń, staży i praktyk zawodowych podnosząc swoje umiejętności 
niezbędne na prężnie rozwijającym się rynku reklamowym m.in. Uczestniczyli w laboratorium dotyczącym doskonalenia
kompetencji zawodowych z wykorzystaniem oprogramowania MindManager, kursu "Techniki projektowania grafiki 

komputerowej przy pomocy programu Adobe Photoshop I stopnia”. 
W ramach rozwijania własnych pasji i zainteresowań uczestniczą w wielu konkursach zarówno graficznych,  plastycznych 
jak i fotograficznych. 

Płatne 
staże

z elementami FOTOGRAFII REKLAMOWEJ 

Przedmiot rozszerzony:  JĘZYK ANGIELKSI



TECHNIK  FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Jeśli lubisz fotografować, edytować zdjęcia i tworzyć prezentacje multimedialne
z nami zyskasz zawód z przyszłością!

W trakcie zajęć, w naszej szkole, poznasz budowę i obsługę sprzętu fotograficznego, 
budowę lamp studyjnych oraz innych urządzeń wykorzystywanych przy pracy fotografa.

W profesjonalnym studio fotograficznym i w plenerze będziesz uczył się wykonywania zdjęć portretowych, 
reklamowych, by następnie je odpowiednio korygować i formatować w zaawansowanych programach

do obróbki obrazu czy tworzyć przeróżne projekty multimedialne w programach graficznych.
Dostosowujemy umiejętności naszych uczniów do oczekiwań rynku pracy, 

pracujemy na profesjonalnych programach CorelDraw, Adobe Photoshop, Photoshop  Lightroom

Nasi uczniowie odbywają praktyki i staże w firmach zajmujących się multimediami, 
Agencjach Reklamowych, Studiach Fotograficznych.

Płatne 
staże

Przedmiot rozszerzony: MATEMATYKA



PROJEKTY

Szkoła nasza realizuje projekt Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Dla Rynku Pracy 2.

W ramach projektu Nasi uczniowie uczestniczą w : 

- realizacji  staży zawodowych - stażyści otrzymują stypendium stażowe
- kursach zawodowych – dzięki,  którym zdobywają kwalifikacje 
- seminariach Planowania Kariery Zawodowej 
- warsztatach budowania swojego ePortfolio
- zajęciach warsztatowych w Laboratorium Branżowym RZPWE
- obozach naukowych 
- wizytacji studyjnej na targach branżowych 

Doposażone są pracownie kształcenia zawodowego 



Nowy zawód w Szkole Branżowej I stopnia

W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikacje z zakresu obsługi różnych magazynów, zarówno 
przyprodukcyjnych, dystrybucyjnych jak i spedycyjnych. Nauczymy Cię obsługi programów 
komputerowych stosowanych w pracy biurowej oraz w pracy magazynu. Nauczysz się 
korzystać z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz urządzeń do 
automatycznej identyfikacji towarów.

Zatrudnienie
✓magazyny;

✓centra logistyczne;

✓ terminale kontenerowe;

✓centra dystrybucyjne;

✓ firmy produkcyjne, handlowe i usługowe.

MAGAZYNIER- LOGISTYK

Klasa Patronacka 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku  Spółka z ograniczoną 
P.V. Prefabet Kluczbork S.A.
Blyss Polska Sp. Z o.o.  w Praszce i Lasowicach Wielkich 

Blyss Polska Sp. Z o.o.  w Praszce i Lasowicach Wielkich gdzie, po ukończeniu 

szkoły i  uzyskaniu pozytywnych wyników egzaminów końcowych firma ta 

gwarantuje   zatrudnienie  oraz  darmowe kursy dla swoich pracowników   na  

wózek widłowy i suwnice. 



Nowy zawód w Szkole Branżowej I stopnia

FOTOGRAF
Fotograf jest osobą, która zawodowo zajmuje się wykonywaniem wszelkiego rodzaju zdjęć, ich 
wywoływaniem oraz obróbką. Fotograf zatrudniony w studio fotograficznym obok robienia zdjęć, 
zajmuje się także ich wywoływaniem i tworzeniem odbitek z materiałów dostarczonych przez 
klientów, różnego rodzaju obróbką zdjęć



Szkoła Branżowa I stopnia

KUCHARZ

Uczniowie poza edukacją w nowoczesnej pracowni uczestniczą w wielu 
szkoleniach i projektach ucząc się od najlepszych kucharzy w Polsce. 

Klasa Patronacka Feldman Restaurant i Pałac Pawłowice.  



Szkoła Branżowa I stopnia

CUKIERNIK
Dzięki realizacji projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2”, 
wyposażono pracownię cukierniczą w nowoczesny sprzęt kuchenny za ok.30 000 zł.
Uczniowie poza edukacją w nowoczesnej pracowni uczestniczą w wielu szkoleniach i 
projektach ucząc się od najlepszych kucharzy w Polsce. 

Klasa Patronacka  



Szkoła Branżowa I stopnia

KELNER

Dobry kelner to najlepsza wizytówka restauracji!

Klasa Patronacka  Kelner to zawód wymagający, kreatywny. 
Wykwalifikowany kelner ma wszechstronną wiedzę
gastronomiczną i specjalizuje się w takich dziedzinach jak 
barman, barista, sommelier. 
Kelner jest przedstawicielem zakładu i na jego barkach spoczywa 
kontakt z Gościem i dobry wizerunek zakładu gastronomicznego. 
Praca kelnera może być pasją , którą można rozwijać. 

Na rynku pracy jest to zawód poszukiwany

UCZNIOWIE  uczestniczą w warsztatach i szkoleniach branżowych otrzymując 
certyfikaty i uprawnienia 

m.in. kursy  kelnerskie, barmańskie, baristyczne, 



Przyjdź i sprawdź sam, że nauka może być 

przyjemna………

U Nas masz:
✓ przyjazną atmosferę uczenia się , 
✓ ciekawe kierunki i profile, 
✓ wymianę zagraniczną ze szkołą w Niemczech, 
✓ profesjonalna kadrę pedagogiczną, 
✓ dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla maturzystów, 
✓ ciekawe dodatkowe zajęcia pozalekcyjne m.in.:
 Szkolny Ośrodek Kariery
 Szkolny Klub Europejski
 Szkolne Koło  PCK
 Zajęcie sportowo rekreacyjne 
 Udział w realizacji wielu projektów dotyczących środowiska ludzi młodych
Wolontariat Pomocna Dłoń

✓ studio fotograficzne 
✓ Radiowęzeł 
✓ WiFi
✓ możliwość uczestniczenia w warsztatach i szkoleniach branżowych otrzymując 

certyfikaty i uprawnienia



STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE
Płatne 
staże



Poza zajęciami lekcyjnymi możesz działać w jednym z naszych 
klubów…..

Szkolny Klub Europejski „My w Europie”



Szkolny Klub Europejski „My w Europie”



Zajęcia Fotograficzne 



Zajęcia Fotograficzne 



Szkolny Wolontariat w ZS Nr 1 w Kluczborku 



Uczestniczyć w zajęcia rozwijające zainteresowania…



Uczestniczyć w zajęcia na których możesz się nauczyć..



Przyjdź i sprawdź sam…



U nas też może być ciekawie …



Zwiedzić wiele miejsc…



Zwiedzić wiele miejsc…



Odwiedź Naszą stronę



Dziękujemy za uwagę


