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Droga Młodzieży,

wybór zawodu to ważny moment w życiu
młodego człowieka.  To również pierwszy duży
krok w dorosłość. Wybierając szkołę branżową I stopnia
połączycie pracę z nauką, pasją. Kształcenie dualne pozwoli
Wam na doskonalenie umiejętności praktycznych i zdobycie wiedzy
teoretycznej podczas nauki w szkole. Nauka w technikum również
pozwoli Wam na realizację praktyk zawodowych u pracodawców.

Szkoła branżowa, czy technikum nie zamyka Wam dalszej drogi edukacyjnej, gdyż 
możecie kontynuować naukę odpowiednio w szkole branżowej II stopnia, czy bez-
pośrednio po ukończeniu technikum, dalej na studiach. Żyjemy dzisiaj w świecie 
ciągłych przemian, nie tylko gospodarczych. Zmieniająca się rzeczywistość, wyma-
ga od nas wszystkich  coraz  częściej umiejętności dostosowania się do nowocze-
snych technologii oraz organizacji pracy.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspiera wszelkie działania w obszarze 
promowania edukacji zawodowej. Ścisła współpraca szkół branżowych i technicz-
nych oraz pracodawców z Centrami Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Za-
wodowego pozwala na pokazanie jak bardzo potrzebne są na wielkopolskim rynku 
pracy osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

Mam nadzieję, że w podjęciu  decyzji o wyborze zawodu pomocny okaże się ten 
informator zawodowy, który został  opracowany właśnie z myślą o Was.

Z życzeniami najlepszych wyborów

Paulina Stochniałek
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
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Szanowni Państwo,

szkolnictwo zawodowe w Kaliszu jest cenione przez uczniów oraz ich przyszłych 
pracodawców. Jakość kształcenia wynika z kilku czynników.

Pierwszym są niewątpliwe zaangażowani i profesjonalni nauczyciele, dzięki któ-
rym młodzież zdobywa cenną wiedzę i praktyczne umiejętności, niezbędne na 
drodze kariery zawodowej.

Drugi to wyposażenie szkół, które jako samorząd cały czas unowocześniamy. Bar-
dzo zależy nam na tym, by uczniowie już podczas lekcji uczyli się pracy na urzą-
dzeniach, jakimi dysponują lokalne firmy. Dzięki temu w oczach pracodawców zy-
skują już na starcie. Tym bardziej, że najczęściej właśnie u nich odbywają praktyki 
zawodowe.

Dlatego dla wszystkich ósmoklasistów wybór kaliskich szkół zawodowych okaże 
się strzałem w dziesiątkę!

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza
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mail: biuro@cwrkdiz.kalisz.pl
ul. Południowa 62 Kalisz

TEL. 62 742 44 58TEL. 62 742 44 58

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS I ZAREZERWUJ
BEZPŁATNĄ WIZYTĘ U DORADCY

CZEKA CIĘ WYBÓR SZKOŁY?
CHCESZ ZDOBYĆ
WYKSZTAŁCENIE ZGODNE 
Z TWOIMI PREDYSPOZYCJAMI?

POMOŻEMY CI ZAPLANOWAĆ
TWOJĄ ŚCIEŻKĘ
EDUKACYJNO-ZAWODOWĄ!

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO



Zespół Szkół
 Ponadpodstawowych

ul. Rzemieślnicza 6
62-800 Kalisz

tel. 62 767-76-50 
e-mail: sekretariat@zsp2.kalisz.pl

www.zsp2.kalisz.pl

Kierunki kształcenia

Technikum Budowlano-Elektryczne

Technik architektury krajobrazu przygotowuje uczniów do projektowania i kształtowania kra-
jobrazu: pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemy-
słowym i użyteczności publicznej, kreowania elementów architektury krajobrazów z zachowaniem 
wymogów estetycznych i ekologicznych.

Technik budownictwa ma szczególne zadanie w rozwoju gospodarczym kraju. Wymaga ciągłego 
wzmocnienia zawodowego przez systematyczną naukę, poznając nowości z zakresu postępu technolo-
gicznego, krajowego i zagranicznego, stosowania nowych materiałów budowlanych, nowych konstrukcji 
i technologii. Technikum budowlane było i jest fundamentalnym kierunkiem nauki w naszej szkole. 
W ostatnim czasie popyt na „budowlańców” znacznie wzrósł. Wszystkie nasze zawody w branży 
budowlanej wspiera renomowana kaliska firma budowlana „FB ANTCZAK”.

Technik budownictwa, klasa o profilu mundurowym. Profil łączy w sobie zdobywanie wie-
dzy z przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych m.in. konstrukcji budowlanych, budownictwa, 
materiałów i zasobów budowlanych oraz teoretycznych i prak-
tycznych zajęć z zakresu funkcjonowania służb mundurowych. 
Klasy mundurowe są ważnym elementem w realizacji ceremo-
niału szkolnego. Reprezentują ZSPP na zewnątrz. Absolwenci 
mogą rozwijać swoje pasje w  Wojskach Obrony Terytorialnej 
oraz innych rodzajach służby wojskowej.

Technik geodeta to zawód wyspecjalizowany. Profil ten 
przygotowuje uczniów do wykonywania pomiarów sytuacyj-
no-wysokościowych w celu opracowania map o różnym prze-
znaczeniu, inwentaryzowania obiektów zagospodarowania te-
renu i sieci podziemnego uzbrojenia terenu. Także geodezyjna 
obsługa budowy wysokich budynków, wykonywanie rozgrani-
czeń, podziałów i scaleń nieruchomości może wchodzić w za-
kres jego pracy. Naszych geodetów wspiera „Stowarzyszenie 
Geodetów Polskich” Oddział w Kaliszu.

Technik elektryk to profil, który istnieje w naszej szkole od 1989 roku. Ucząc się na tym kierunku 
uczniowie zdobywają podstawowe wiadomości z zakresu elektrotechniki i elektroniki. Pięcioletnie 
Technikum kończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodo-
we. Po zdaniu takiego egzaminu absolwent może starać się o wydanie EURO PASS - suplement. Więk-
szość absolwentów znajduje miejsce pracy na rynku lokalnym, w Pratt&Whitney oraz Energa - oddział 
w Kaliszu, która co roku funduje stypendia dla najzdolniejszych uczniów.



Facebook

Technikum Budowy Fortepianów 

To jedyna szkoła w Polsce, a zarazem jedna z trzech szkól w Europie, przygotowująca do zdobycia 
kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika z umiejętnością budowy, renowacji, korekty i strojenia 
fortepianów i pianin. TBF kształci w 5 - letnim technikum w zawodzie: technik budowy i strojenia for-
tepianów i pianin. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie w branży usługowo - muzycznej oraz 
prowadzenia działalności usługowej na własny rachunek. Praktyczna nauka zawodu odbywa się tra-
dycyjnie w kaliskich fabrykach: „SAP RENOVATION”, „SCHIMMEL FABRYKA FORTEPIANÓW”, „PIANO 
KOWALCZYK” oraz w pracowni na warsztatach TBF.

Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Kulisiewicza
Jest pięcioletnią, publiczną szkołą artystyczną, dającą plastyczne wykształcenie zawodowe i ogólne 
w zakresie liceum ogólnokształcącego. Szkoła kształci w 4 specjalnościach: aranżacja wnętrz, cera-
mika artystyczna, renowacja elementów architektury oraz wzornictwo – projektowanie wyrobów 
artystycznych (nowość!). Nauka ma na celu rozwijanie w młodych ludziach osobowości twórczych, w po-
czuciu wrażliwości na piękno i estetykę oraz profesjonalne przygotowanie zawodowe. Po pięciu latach 
nauki uczniowie przystępują do obrony pracy dyplomowej i uzyskują tytuł zawodowy plastyka oraz 
świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Branżowa Szkoła I Stopnia
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie kształci się na potrzeby 
budownictwa. Podstawowe umiejętności, które nabywają nasi uczniowie to: wykonywanie prac ma-
larskich i tapicerskich, montowanie systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót posadzkarsko- 
-okładzinowych. Szkoła kształci również umiejętności kierowania procesem technologicznym na po-
wierzonym stanowisku pracy. Kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie głównie w branży budowlanej.

Elektryk - przygotowuje uczniów do pracy w za-
kładach wytwarzających, przetwarzających i przesy-
łających energię elektryczną (elektrownie, zakłady 
energetyczne), eksploatujących energię elektryczną, 
produkujących maszyny, urządzenia elektroenerge-
tyczne i sprzęt elektryczny powszechnego użytku oraz 
budowlanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych.

                                     Murarz-tynkarz - edukuje przyszłych absolwen-
tów na potrzeby budownictwa. Uczniowie uczęszcza-
jący do klasy w tym zawodzie uczą się wykonywania 
elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych bu-
dynków i budowli z kamienia, cegły, bloków, pustaków, 
i innych materiałów. Nabywają także umiejętności pro-
wadzenia w tym zakresie prace remontowych i kon-
serwatorskich oraz wykonywania tynków wewnętrz-
nych i zewnętrznych.

https://www.facebook.com/zsppkalisz


Zespół Szkół Zawodowych
  im. Zesłańców Sybiru

62-800 Kalisz, ul. Wąska 13
telefon: +48 62 597 60 11

            +48 799 845 842
            

e mail: zs@um.kalisz.pl
www.zs.kalisz.pl

Kierunki kształcenia

Technik usług fryzjerskich z elementami kosmetologii

Na kierunku technik usług fryzjerskich zdobędziesz wiedzę popartą praktyką w pełnym 
zakresie usług fryzjerskich w nowocześnie wyposażonej pracowni fryzjerskiej. Kształce-
nie obejmuje elementy wiedzy z zakresu kosmetologii. 
Będziesz mógł sprawdzić swoje umiejętności podczas 
konkursów fryzjerskich i tworzyć fryzury na potrzeby 
pokazów mody. Co więcej,  będziesz miał możliwość 
wzięcia udziału w płatnych stażach zawodowych w ra-
mach projektu pt. „Czas Zawodowców BIS - zawodowa 
Wielkopolska” oraz w projekcie ERASMUS +.

Kierunki zamawiane: tapicer, stolarz, krawiec

Interesuje Cię zdobycie doświadczenia w zawodzie, 
w którym maszyna jeszcze długo nie zastąpi człowie-
ka? Jesteś ciekaw jak wygląda praca w firmie, któ-
ra produkuje meble m.in. dla IKEA? Szukasz dobrze 
płatnych praktyk i atrakcyjnego zawodu? Przyjdź do 
naszej szkoły i skorzystaj z benefitów oferowanych 
przez pracodawców.



Inne zawody, w których kształcimy:

operator obrabiarek skrawających, elektryk, elek-
tronik, monter stolarki budowlanej, mechatronik, 
cieśla, murarz-tynkarz, kucharz, cukiernik, piekarz, 
przetwórca mięsa, fotograf, fryzjer, sprzedawca, ko-
wal, ślusarz, kominiarz, zdun, kamieniarz, kaletnik, 
drukarz, blacharz samochodowy, lakiernik samocho-
dowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, 
mechanik pojazdów samochodowych, złotnik-jubi-
ler, zegarmistrz, obuwnik, dekarz i wiele innych.

Szczegółowe warunki przyjęcia oraz 
wykaz pracodawców oferujących na-
ukę zawodu dostępny jest w sekreta-
riacie szkoły i na stronie internetowej 
szkoły www.zs.kalisz.pl

Szkoła
przyjazna
osobom

niepełnosprawnym

Praktyki i współpraca z firmami
 i rzemiosłem

Facebook

Correct, Com40, Komandor, Elektryk sp. z o.o., 
PSS Społem, Nestlé Polska S.A., 
Teknia Kalisz, Kaliskie Linie Autobusowe, 
Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych Małej
i Średniej Przedsiębiorczości, 
Związek Rzemieślników Cechowych.

http://facebook.com/zespolszkolzawodowychwkaliszu


Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Legionów 6

62-800 Kalisz

tel.  (062) 502-94-44
       (062) 502-94-55

e-mail: zse@zse.kalisz.pl
www.zse.kalisz.pl

Uczeń po skończeniu nauki na tym kierunku potrafi m. in:
• sporządzać dokumenty księgowe, 
• prowadzić rachunkowość, 
• ustalać wynik finansowy, 
• stosować różnego rodzaju rozliczenia pieniężne, 
• sporządzać uproszczony biznes plan, 
• sporządzać plan działania małego przedsiębiorstwa, 
• sporządzać dokumenty i załatwiać formalności,
• stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie.

Technik rachunkowości

Kierunki kształcenia

Decyduj szybko, 
bo czas umyka,
składaj papiery
do Ekonomika!

TECHNIKUM

Technik ekonomista

Jeśli widzisz siebie jako:
pracownika instytucji budżetowych, menedżera, maklera giełdowego w biurach makler-
skich, doradcy podatkowego, finansowego w firmach i instytucjach, dystrybutora w firmie 
handlowej, agenta ubezpieczeniowego, bankiera, analityka rynku w banku, analityka rynku 
w firmie,  przedsiębiorcy  pracownika controllingu,  lidera w zakresie public relations,
to powinieneś wybrać kształcenie w zawodzie technik ekonomista, gdyż oferuje szerokie 
możliwości, bo można uzyskać pracę wszędzie tam, gdzie prowadzona jest działalność go-
spodarcza a także w jednostkach budżetowych i finansowych.

W tym zawodzie oferujemy dodatkowo poniższe specjalizacje:
•   profil prawno – policyjny – klasa mundurowa;
•   administracja i finanse publiczne.



Uczeń po skończeniu nauki na tym kierunku może pracować jako:
specjalista ds. obsługi klienta, specjalista ds. sprzedaży, kierownika działu handlowego,
zaopatrzeniowiec, merchandiser, przedstawiciel handlowy, pracownik biurowy.

Technik handlowiec interesuje się zagadnieniami gospodarczymi i społecznymi, jest kre-
atywny, łatwo nawiązuje kontakty z innymi, lubi pracę z komputerem i chcą biegle zarzą-
dzać firmą handlową z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego.

Technik handlowiec

Facebook

Jeśli chciałbyś w przyszłości pracować:
• w dziale publikacji, 
• w dziale badań rynkowych,   
• w marketingu i reklamie,  
• jako specjalista ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (Public Relations),
• w dziale projektów graficznych (przy użyciu pakietu programów firmy Corel/Adobe) na potrzeby reklamy 
• jako grafik, 
• copywriter – autor tekstów i sloganów reklamowych, 
• kreator wizerunku/marki, 
• poligraf,

Technik reklamy

to technik reklamy jest zawodem dla Cie-
bie.To bardzo ciekawy zawód z przyszło-
ścią. Rozwija wiedzę ekonomiczną, orga-
nizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a 
także lingwistyczną. Zdobyte umiejętno-
ści umożliwią absolwentom pozyskanie 
ciekawej pracy w szeroko rozumianej re-
klamie, która jest nieodłącznym elemen-
tem gospodarki rynkowej. Podstawowym 
celem kształcenia w zawodzie technik 
reklamy, jest przygotowanie do wykony-

wania usług reklamowych, pozyskiwania 
zleceń i pośrednictwa w ich wykony-

waniu oraz wyszukiwania klien-
tów zainteresowanych 

konkretnymi usługami 
reklamowymi.

W zawodzie technik ekonomista oferujemy dodatkowo poniższe specjalizacje:
• profil prawno – policyjny – klasa mundurowa;
• administracja i finanse publiczne

http://facebook.com/ Zespół-Szkół-Ekonomicznych-w-Kaliszu-557723137576799


Zespół Szkół Techniczno
-Elektronicznych w Kaliszu

ul. Częstochowska 99-105
62-800 Kalisz

tel/fax 62 7533950

e-mail: zstekalisz@wp.pl
www.zste.kalisz.pl

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy 
zawodów. Aby nim zostać, potrzeba kwalifikacji i umiejętności. Technik programista jest 
znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na kom-
putery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Uczniowie, którzy podejmą naukę na no-
wym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawo-
dowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania 
i testowania aplikacji. Będą  tworzyli programy w najpopularniejszych obecnie językach 
tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także posiądą umiejętności z  innych języków tj. SQL 
(przydatnego do tworzenia i zarzadzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wy-
korzystywanych do tworzenia stron internetowych). Zdobycie wykształcenia na poziomie 
szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom takiej szkoły 
kontynuacje nauki na wyższych uczelniach lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpo-
częcie własnej drogi zawodowej.

Technik programista

Kierunki kształcenia

Technik cyfrowych procesów graficznych (technik 
grafiki i poligrafii cyfrowej)

Uczniowie na zajęciach tworzą ulotki, foldery, plakaty, 
billboardy, animacje, strony internetowe, banery, efekty spe-
cjalne, wizytówki, czasopisma, albumy czy książki. W wyniku 
kształcenia nasi uczniowie będą przygotowywani do pracy 
w agencjach reklamowych, studiach grafiki i aniamcji, drukar-
niach, prasie, telewizji i wydawnictwach. Będą tworzyli treści 
zarówno do Internetu, pracując jako webdesignerzy jak i twór-
cy grafiki drukowanej.

Technik informatyk

 Kształcenie pozwala na zapoznanie się z szerokimi aspektami informatyki od oprogramo-
wania i sprzętu, grafiki komputerowej, sieci i systemy operacyjne Windows i Linux aż po 
programowanie aplikacji i tworzenie baz danych. Absolwent ma możliwość zatrudnienia w sek-
torze informatycznym, telekomunikacyjnym i elektronicznym, jako programista, webdeveloper, 
administrator sieci, baz danych, serwisant czy grafik komputerowy.



Technik teleinformatyk

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie poznają aspekty telekomunikacji, elektroniki i in-
formatyki. Dzięki dużej różnorodności materiału nauczania obejmującego zawód teleinfor-
matyka po skończeniu szkoły absolwenci mogą podjąć 
pracę w firmach informatycznych, a także w sektorze 
elektroniki i telekomunikacji.

Technik elektronik

Kształcenie pozwala na zapoznanie się z wieloma dzie-
dzinami elektroniki. Poprzez bardzo zróżnicowany pro-
gram nauczania absolwent jest przygotowany wszech-
stronnie do pracy w branży elektronicznej, a także
w telekomunikacyjnej i informatycznej.

Technik mechanik

Uczniowie przygotowywani są do obsługi technicznej i kon-
serwacji maszyn i urządzeń w szczególności maszyn sterownych numerycznie, do łączenia maszyn 
i mechanizmów, opracowywania planów i nadzorowania napraw maszyn i urządzeń. Absolwenci 
mogą być zatrudniani w przemyśle maszynowym jako obsługa lub konserwatorzy maszyn i urzą-
dzeń, mistrzowie utrzymywania ruchu, brygadziści wydziałów montażowych lub naprawczych, 
asystenci głównego mechanika.

Technik mechatronik

Uczniowie poznają zastosowanie elektroniki, 
automatyki i informatyki w systemach stero-
wania i regulacji urządzeń mechanicznych. 
W praktyce zawodowej naprawiają, diagnozują 
i obsługują urządzenia mechaniczne wyposa-
żone w układy sterowania i regulacji. Absol-
wenci znajdą zatrudnienie w zakładach na-
prawy samochodów, urządzeń medycznych, 
aparatury kontrolno-pomiarowej, obrabiarek 
sterowanych numerycznie, sprzętu AGD oraz 
systemu dozoru i monitoringu.

Facebook

http://facebook.com/ zste.kalisz


Zespół Szkół Samochodowych
im. Stanisława Staszica w Kaliszu

ul. 3 Maja 18,
62-800 Kalisz,

tel./fax (062)7575382
tel. kom. 609 764 125

e-mail: zss@zss-kalisz.pl
www.zss-kalisz.pl

Kierunki kształcenia

TECHNIKUM

Technik pojazdów samochodowych

to kierunek związany z obsługą współczesnych pojaz-
dów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji 
wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze 
wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eks-
ploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, 
które są „naszpikowane” elektroniką i nowoczesnymi 
technologiami. Zaletą kierunku są dostosowane treści 
nauczania do wymogów współczesnej techniki samo-
chodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, na-
prawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Technik logistyk

Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do kon-
sumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynika-
jących z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar 
zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy 
towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia 
i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

To specjalista do spraw pakowania i opakowań, organizator transportu drogowego, specja-
lista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży), specjalista do spraw organizacji i rozwoju 
transportu, zaopatrzeniowiec, spedytor, magazynier, dyspozytor transportu samochodo-
wego oraz ekspedytor.

Tak więc logistyka to dziedzina zarządzania firmą pod kątem jej ogólnej efektywności.



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Mehanik pojazdów samochodowych

Jego praca polega na dbaniu o prawidłowe działanie i odpowiedni poziom techniczny po-
jazdów powierzonych mu przez klientów. Zadania i czynności robocze mechanika pojazdów 
samochodowych obejmują sumienne i zgodne z obowiązującą technologią wykonanie prac 
demontażowych, montażowych i regulacyjnych podzespołów i zespołów pojazdów.

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Zajmuje się diagnostyką i naprawą układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów sa-
mochodowych.
Elektromechanik pojazdów samochodowych potrafi również m.in:
•  czytać schematy instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
• rozpoznawać elementy, podzespoły i urządzenia elektryczne oraz elektroniczne po-

jazdów samochodowych,
• dobierać materiały, narzędzia i przyrządy do wykonywania prac,
• montować elementy, podzespoły i urządzenia elektryczne oraz elektroniczne pojazdów sa-

mochodowych,
• wykonywać różnymi technikami połączenia elektryczne,
• rozróżniać podstawowe podzespoły pojazdu samochodowego,
• oceniać stan techniczny oraz przygotowywać do pomiarów przyrządy pomiarowe i urzą-

dzenia diagnostyczne,
• mierzyć podstawowe wielkości elektryczne i nieelektryczne z wykorzystaniem przy-

rządów pomiarowych i urządzeń diagnostycznych.

MISJA SZKOŁY

„Talent jest jak kawałek 
szlachetnego, ale surowgo 
metalu: dopiero pilna praca 

go obrobi i wartość mu
 wielką nada.”

Stanisław Staszic

Facebook

http://facebook.com/zss.kalisz


Zespół Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich

im. Janka Bytnara "Rudego"
ul. Wodna 11-13

62-800 Kalisz
tel. 62 5016056

e-mail:sekretariat@zsgh.kalisz.pl
www.zsgh.kalisz.pl

Kierunki kształcenia

TECHNIKUM

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Wybierając ten zawód zdobędziesz umiejętności, 
dzięki którym:
poznasz zasady organizowania imprez okolicznościo-
wych, planowania jadłospisów, dekorowania stołów;
rozróżnisz metody i techniki sporządzania potraw i napojów;
zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie technolo-
gii gastronomicznej z obsługą konsumenta;
poznasz  wiedzę niezbędną do zarządzania firmą;
wzbogacisz wiedzę w zakresie sporządzania, ekspedycji 
potraw i napojów, planowania i wykonywania
usług gastronomicznych;
dobierzesz warunki do przechowywania i utrwalania żywności;
będziesz prawidłowo użytkował sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów.

Technik technologii żywności

Wybierając ten zawód zdobędziesz umiejętności, dzięki którym:
przygotujesz  proces produkcji produktów żywnościowych na powierzonym odcinku produkcji;
opracujesz nowe  asortymenty produktów żywnościowych;
obsłużysz  maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów cukierniczych;
będziesz nadzorował  procesy technologiczne w produkcji wyrobów cukierniczych;
zaprojektujesz nowe receptury i wprowadzisz je do produkcji;
dobierzesz surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji poszcze-
gólnych wyrobów cukierniczych;
będziesz nadzorował przebieg procesów produkcji wyrobów cukierniczych zgodnie
 z dokumentacją produkcyjną i technologiczną;
dobierzesz sprzęt i odczynniki do badania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych;
wykonasz badania fizykochemiczne żywności oraz dokonasz ich analizy;
zastosujesz przepisy sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska dotyczące badania żywności;
poznasz zasady zarządzania jakością żywności.



Wybierając ten zawód zdobędziesz umiejętności, 
dzięki którym:
poznasz zasady sporządzania potraw, planowania jadłospisów;
zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie 
czynności związanych z ekspedycją posiłków oraz prze-
chowywaniem żywności;
zorganizujesz i poprowadzisz działalność gospodarczą;
poznasz zasady obsługi maszyn i urządzeń przemysłu 
spożywczego.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Wybierając ten zawód zdobędziesz wiedzę i umiejętności, dzięki którym:
dowiesz się wszystkiego o kompleksowej obsłudze gości w zakładach gastronomicznych 
oraz wszelkiego rodzaju imprez gastronomicznych;
nauczysz się nakrywać stół oraz sporządzać potrawy;
wzbogacisz swoją wiedzę z zakresu podstaw żywienia człowieka;
dobierzesz urządzenia, bieliznę i zastawę stołową oraz sprzęt serwisowy
do podawania potraw i napojów;
wykonasz usługi kelnerskie podczas przyjęć okolicznościowych
 oraz imprez poza zakładem gastronomicznym;
zastosujesz programy komputerowe wspomagające pracę kelnera.

Zawód: KELNER - innowacja pedagogiczna: barman

Zawód: KUCHARZ - innowacja: food design
projektowanie kulinariów

Zawód: CUKIERNIK  -  innowacja : food design projektowanie wyrobów cukierniczych

Wybierając ten zawód zdobędziesz umiejętności, dzięki którym:
rozpoznasz surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane do
produkcji wyrobów cukierniczych;
ocenisz jakość surowców piekarskich;
będziesz obsługiwał sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną
w magazynach oraz urządzenia magazynowe;
poznasz procedury zapewnienia jakości zdrowotnej żywności;
zaplanujesz operacje technologiczne związane z produkcją ciasta;
poznasz zasady sporządzania wyrobów cukierniczych;
zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie czynności 
związanych z produkcją wyrobów cukierniczych;
zorganizujesz i poprowadzisz działalność gospodarczą;
poznasz zasady obsługi maszyn i urządzeń przemysłu cukierniczego;
będziesz monitorował krytyczne punkty kontroli z systemem
 HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point), które
 mają wpływ na bezpieczeństwo gotowych wyrobów.
 

Facebook

Kształcimy również
w zawodach:

Technik hotelarstwa
Technik usług 

kelnerskich
Technik organizacji

turystyki

https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Gastronomiczno-Hotelarskich-im-Janka-Bytnara-Rudego-w-Kaliszu-185538108293499/


Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Kaliszu

ul. Handlowa 9
62-800 Kalisz,

Wielkopolska, Polska
Telefon: (62) 753 22 47

mail:  ckziu@ckziu.kalisz.pl
ckziu.kalisz.pl

Szkoła Branżowa II Stopnia
nr 1 w Kaliszu

Kierunki kształcenia

instaluje, montuje, konserwuje i naprawia aparaturę 
oraz urządzenia elektroniczne takie jak: telefony ko-
mórkowe, laptopy, sprzęt RTV czy AGD. Organizuje 
i wykonuje prace w placówkach badawczo-rozwojo-
wych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w in-
nych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szero-
ko stosowane urządzenia elektroniczne.

Technik elektronik

projektuje, wykonuje, diagnozuje stan, dokonuje napraw in-
stalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prą-
dem elektrycznym. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności 
wykonywane przez elektryka zapewniają prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych 
oraz  maszyn i urządzeń elektrycznych, a osobom  korzystającym z nich bezpieczeństwo elektryczne.

Technik elektryk  

Technik mechatronik

zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz  naprawianiem nowoczesnych urządzeń stano-
wiących połączenie mechaniki ze zautomatyzowanym sterowaniem np. robot czy manipu-
lator przemysłowy wykonujący wiele skomplikowanych i precyzyjnych operacji. Wytwarza 
części, zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputero-
wych, które za pomocą tej samej sieci mogą być obrazowane na monitorach.

Technik mechanik

 wytwarza części do maszyn i urządzeń. Dokonuje montażu, instalacji, jak również obsługu-
je nowoczesne maszyny i urządzenia do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych 
oraz remontowo – instalacyjnych. Zdobędzie w trakcie nauki umiejętności użytkowania 
narzędzi do komputerowego wspomagania przygotowania produkcji w ramach za-
jęć w pracowni komputerowej wyposażonej w oprogramowanie wspierające procesy 
kreślenia i projektowania.

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA



Technik pojazdów samochodowych

naprawia, zajmuje się diagnostyką i eksploatacją pojazdów samochodowych, które wypo-
sażone są w elektronikę i nowoczesne technologie. Dokonuje oceny stan technicznego 
pojazdów oraz kontroluje jakość wykonywanych napraw. Może również prowadzić usługi 
motoryzacyjne, jak również prowadzić sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artyku-
łów motoryzacyjnych.

Technik przemysłu mody

wykonuje czynności związane z projektowaniem i stylizacją ubiorów, doborem tkanin i dodatków 
uwzględniając aktualne trendy mody. Organizuje i kontroluje procesy wytwarzania wyrobów 
odzieżowych, jak również prowadzi działania związane z marketingiem mody.

Technik usług fryzjerskich

Facebook

wykonuje zabiegi fryzjerskie za pomocą różnorodnych narzędzi z wykorzystaniem specja-
listycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Zajmuje się pielęgnacją włosów, styli-
zacją fryzur. Korzysta z oprogramowania i sprzętu komputerowego do badania struktury 
włosa. Uzyskuje kompetencje do sprzedaży i ekspozycji artykułów fryzjerskich.

Technik handlowiec  

organizuje pracę w zakresie sprzedaży, wy-
konuje  prace związane z obsługą klientów. 
Prowadzi działania reklamowe i marketin-
gowe. Przygotowany jest do prowadzenia 
działalności handlowej, oraz biegle posługu-
je się programami finansowo-księgowymi.

Technik robót wykończeniowych
w budownictwie

realizuje zadania zawodowe związane 
z wykonywaniem oraz nadzorowaniem 
i koordynowaniem wykańczania obiektów 
infrastruktury przemysłowej, usługowej, 
mieszkaniowej.  Dokonuje przedmiaru robót 
opracowując zapotrzebowanie materiałowe 
oraz rozlicza koszty ich wykonania. 

https://www.facebook.com/Centrum-Kszta%C5%82cenia-Zawodowego-i-Ustawicznego-w-Kaliszu-106699321175046/




ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY!

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kalisza
62-800 Kalisz, ul. Tadeusza Kościuszki 1a
tel.: 62 5049759
fax: 62 5049770
e-mail: we@um.kalisz.pl

:

WIELKOPOLSKA
STAWIA
NA ZAWODOWCÓW!


