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OFERTA: 

1A (O) - Technik organizacji turystyki 

 Liczba miejsc: 35 

 Typ oddziału: ogólnodostępny 

 Symbol oddziału: 1A 

 Cykl kształcenia: pięcioletni 

 Zawód: Technik organizacji turystyki 

 Kwalifikacje w ramach zawodu:  

 HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

  HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 

 Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia 

 Kontynuowany język obcy: język angielski kontynuacja 

 Drugi język obcy do wyboru: język francuski kontynuacja, język francuski od podstaw, język 

rosyjski kontynuacja, język rosyjski od podstaw 

 Liczba oddziałów: 1 

 Uzyskane świadectwa, certyfikaty i uprawnienia, możliwość przystąpienia do egzaminów 

zewnętrznych: świadectwo dojrzałości i dyplom technika organizacji turystyki. 

 Dodatkowe informacje o oddziale rekrutacyjnym: SZKOŁA PRZYJAZNA KAŻDEMU.  

 Osoby zainteresowane w przyszłości kształceniem zawodowym mogą kontynuować naukę na 

studiach: turystyka i rekreacje bądź hotelarstwo. Szkoła daje możliwość przystąpienia do 

egzaminu zewnętrznego z przygotowania zawodowego, co pozwala zdobyć zawód technika 

organizacji turystyki.  

 W trakcie nauki zapewniamy praktyki zawodowe w hotelach, biurach podróży, ośrodkach 

wypoczynkowych i szkoleniowych. Wszyscy uczniowie mają zapewnione praktyki zawodowe 

w różnych miejscach m.in. są to TUI Poland, Travelbank, Almatur, Polska Organizacja 

Turystyczna. 

 Liczba realizowanych przedmiotów rozszerzonych: 2(język angielski, geografia) 

Przedmioty punktowane 

 Pierwszy punktowany przedmiot: język polski 

 Drugi punktowany przedmiot: matematyka 

 Trzeci punktowany przedmiot: język angielski 

 Czwarty punktowany przedmiot: geografia 

Kandydaci przyjmowani niezależnie od kryteriów 

 Laureat i finalista ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureat konkursów o zasięgu 

wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści 

podstawy programowej (tzw. olimpijczyk) 
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1B, 1D (O) - Technik hotelarstwa  

 Liczba miejsc: 70 

 Typ oddziału: ogólnodostępny 

 Symbol oddziału: 1B, 1D 

 Cykl kształcenia: pięcioletni 

 Zawód: Technik hotelarstwa 

 Kwalifikacje w ramach zawodu: 

  HGT03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

  HGT.06. Realizacja usług w recepcji. 

 Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia 

 Kontynuowany język obcy: język angielski kontynuacja 

 Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki kontynuacja, język niemiecki od podstaw, język 

rosyjski kontynuacja, język rosyjski od podstaw 

 Liczba oddziałów: 2 

 Uzyskane świadectwa, certyfikaty i uprawnienia, możliwość przystąpienia do egzaminów 

zewnętrznych: świadectwo dojrzałości i dyplom technika hotelarstwa 

 Dodatkowe informacje o oddziale rekrutacyjny: SZKOŁA PRZYJAZNA KAŻDEMU.  

 Do podjęcia nauki w szkole zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem 

zawodowym w branży turystycznej i hotelarskiej. Kształcenie na tym kierunku, daje możliwość 

zdobycia zawodu technika hotelarstwa, co jest potwierdzone egzaminem zewnętrznym z 

przygotowania zawodowego. Uczniowie kończący naszą szkołę mogą podjąć pracę zawodową 

hotelach i schroniskach, biurach podróży. 

 W trakcie nauki zapewniamy praktyki zawodowe w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych 

i szkoleniowych w kraju i zagranicznych. Uczniowie naszej szkoły realizują praktyki zawodowe 

w renomowanych hotelach m.in.Sofitel Warsaw Victoria, Radisson Blu, Raffeels Europejski 

Hotel, Sheraton Warsaw Hotel, Westin Warsaw Hotel, Hotel Mercure Warszawa, Ibis.  

 Grupa Hotelowa Orbis S.A. sprawuje honorowy patronat nad kierunkiem.  

 Liczba realizowanych przedmiotów rozszerzonych: 2(język angielski, geografia) 

 

Przedmioty punktowane 

 Pierwszy punktowany przedmiot: język polski 

 Drugi punktowany przedmiot: matematyka 

 Trzeci punktowany przedmiot: język angielski 

 Czwarty punktowany przedmiot: geografia 

Kandydaci przyjmowani niezależnie od kryteriów 

 Laureat i finalista ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureat konkursów o zasięgu 

wojewódzkimi ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści 

podstawy programowej (tzw. olimpijczyk) 
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1C (O) - Technik eksploatacji portów i terminali  

 Liczba miejsc: 35 

 Typ oddziału: ogólnodostępny 

 Symbol oddziału: 1C  

 Cykl kształcenia: pięcioletni 

 Zawód: Technik eksploatacji portów i terminali 

 Kwalifikacje w ramach zawodu:  

 SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 

  SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach 

 Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia 

 Kontynuowany język obcy: język angielski kontynuacja 

 Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki kontynuacja, język niemiecki od podstaw, język 

rosyjski kontynuacja, język rosyjski od podstaw 

 Liczba oddziałów: 1 

 Uzyskane świadectwa, certyfikaty i uprawnienia, możliwość przystąpienia do egzaminów 

zewnętrznych: świadectwo dojrzałości i dyplom technika eksploatacji portów i terminali. 

 Dodatkowe informacje o oddziale rekrutacyjnym: SZKOŁA PRZYJAZNA KAŻDEMU.  

 Wśród przedmiotów kierunkowych znajdują się m.in. obsługa transportu, obsługa terminali 

lotniczych, samochodowych i kolejowych.  

 Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie tytułu technika eksploatacji portów i terminali. Można 

również kontynuować naukę na studiach związanych z lotnictwem, logistyką 

i spedycją lub podjąć pracę zawodową w terminalach lotniczych, samochodowych 

i kolejowych bądź w różnych działach przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych, agencjach 

obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych, portach morskich i rzecznych. 

 Miejscami, w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe są Mazowiecki Port 

Lotniczy Warszawa Modlin, Welcome Airport Service oraz LS Airport Services. 

 Liczba realizowanych przedmiotów rozszerzonych: 2(język angielski, geografia) 

 

Przedmioty punktowane 

 Pierwszy punktowany przedmiot: język polski 

 Drugi punktowany przedmiot: matematyka 

 Trzeci punktowany przedmiot: język angielski 

 Czwarty punktowany przedmiot: geografia 

Kandydaci przyjmowani niezależnie od kryteriów 

 Laureat i finalista ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureat konkursów o zasięgu 

wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści 

podstawy programowej (tzw. olimpijczyk) 
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1E, 1H (O) - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  

 

 Liczba miejsc: 70 

 Typ oddziału: ogólnodostępny 

 Symbol oddziału: 1E, 1H 

 Cykl kształcenia: pięcioletni 

 Zawód: Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

 Kwalifikacje w ramach zawodu:  

 PGF.04. Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 

  PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 

 Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka 

 Kontynuowany język obcy: język angielski kontynuacja 

 Drugi język obcy do wyboru: język francuski kontynuacja, język francuski od podstaw, język 

niemiecki kontynuacja, język niemiecki od podstaw 

 Liczba oddziałów: 2 

 Uzyskane świadectwa, certyfikaty i uprawnienia, możliwość przystąpienia do egzaminów 

zewnętrznych: świadectwo dojrzałości i dyplom technika grafiki i poligrafii cyfrowej 

 Dodatkowe informacje o oddziale rekrutacyjnym: SZKOŁA PRZYJAZNA KAŻDEMU.  

 Nauka w tej klasie umożliwia kształcenie zawodowe, dzięki któremu w przyszłości można 

studiować na kierunkach związanych z grafiką komputerową. Kształcenie na tym kierunku daje 

możliwość zdobycia zawodu technika grafiki i poligrafii cyfrowej, co jest potwierdzone 

egzaminem zewnętrznym z przygotowania zawodowego.  

 Honorowy patronat nad kierunkiem technik grafiki i poligrafii cyfrowej sprawują firmy Copy 

General oraz Druk24.pl. 

 Uczniowie w trakcie nauki odbywają praktyki zawodowe w drukarniach cyfrowych 

i w nowoczesnych firmach poligraficznych, m.in. Copy General, Druk24.pl, Mijal Druk. 
 Liczba realizowanych przedmiotów rozszerzonych: 2(język angielski, matematyka) 

 

Przedmioty punktowane 

 Pierwszy punktowany przedmiot: język polski 

 Drugi punktowany przedmiot: matematyka 

 Trzeci punktowany przedmiot: język angielski 

 Czwarty punktowany przedmiot: informatyka 

Kandydaci przyjmowani niezależnie od kryteriów 

 Laureat i finalista ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureat konkursów o zasięgu 

wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści 

podstawy programowej (tzw. olimpijczyk) 
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1F (O) - Technik lotniskowych służb operacyjnych  

 Liczba miejsc: 35 

 Typ oddziału: ogólnodostępny 

 Symbol oddziału: 1F 

 Cykl kształcenia: pięcioletni 

 Zawód: Technik lotniskowych służb operacyjnych 

 Kwalifikacje w ramach zawodu:  

 TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej 

 Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka 

 Kontynuowany język obcy: język angielski kontynuacja 

 Drugi język obcy do wyboru: język rosyjski kontynuacja, język rosyjski od podstaw, język 

niemiecki kontynuacja, język niemiecki od podstaw 

 Liczba oddziałów: 1 

 Uzyskane świadectwa, certyfikaty i uprawnienia, możliwość przystąpienia do egzaminów 

zewnętrznych: świadectwo dojrzałości i dyplom technika lotniskowych służb operacyjnych 

 Dodatkowe informacje o oddziale rekrutacyjnym: SZKOŁA PRZYJAZNA KAŻDEMU.  

 Transport i ochrona są to kierunki studiów, o które mogą się ubiegać uczniowie kończący naszą 

szkołę o profilu technik lotniskowych służb operacyjnych. Kształcenie na tym kierunku daje 

możliwość zdobycia zawodu technika lotniskowych służb operacyjnych, co jest potwierdzone 

egzaminem zewnętrznym z przygotowania zawodowego.  

 Lotniska, firmy spedycyjne i transportowe są to miejsca, w których uczniowie odbywają 

praktyczna naukę zawodu.  Uczniowie naszej szkoły zdobywają doświadczenie zawodowe 

w ramach praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu na terenie Portu Lotniczego 

im. Fryderyka Chopina w Warszawie i Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin.  

 Patronat nad kierunkiem sprawują Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin sp. z o.o., 

L.S. Airport Services sp.  z o. o., Welcome Airport Services sp. z o.o. 

 Liczba realizowanych przedmiotów rozszerzonych: 2(język angielski, matematyka) 

Przedmioty punktowane 

 Pierwszy punktowany przedmiot: język polski 

 Drugi punktowany przedmiot: matematyka 

 Trzeci punktowany przedmiot: język angielski 

 Czwarty punktowany przedmiot: geografia 

Kandydaci przyjmowani niezależnie od kryteriów 

 Laureat i finalista ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureat konkursów o zasięgu 

wojewódzkim 

  i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 

programowej (tzw. olimpijczyk) 
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1G (O) Technik ekonomista  

 Liczba miejsc: 35 

 Typ oddziału: ogólnodostępny 

 Symbol oddziału: 1G 

 Cykl kształcenia: pięcioletni 

 Zawód: Technik ekonomista 

 Kwalifikacje w ramach zawodu  

 EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 

 EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek 

organizacyjnych 

 Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka 

 Kontynuowany język obcy: język angielski kontynuacja 

 Drugi język obcy do wyboru: język rosyjski kontynuacja, język rosyjski od podstaw, język 

niemiecki kontynuacja, język niemiecki od podstaw 

 Liczba oddziałów: 1 

 Uzyskane świadectwa, certyfikaty i uprawnienia, możliwość przystąpienia do egzaminów 

zewnętrznych: świadectwo dojrzałości i dyplom technika ekonomisty 

 Dodatkowe informacje o oddziale rekrutacyjnym: SZKOŁA PRZYJAZNA KAŻDEMU.  

 Uczniowie uczęszczający do klasy o profilu technik ekonomista mają możliwość 

kontynuowania nauki na studiach o kierunkach ekonomicznych i prawniczych. Egzamin 

zewnętrzny z przygotowania zawodowego umożliwia zdobycie zawodu technika ekonomisty. 

 W trakcie nauki uczniowie realizują praktyki zawodowe w bankach, biurach rachunkowych 

oraz w urzędach administracji państwowej. 

 Liczba realizowanych przedmiotów rozszerzonych: 2(język angielski, matematyka) 

Przedmioty punktowane 

 Pierwszy punktowany przedmiot: język polski 

 Drugi punktowany przedmiot: matematyka 

 Trzeci punktowany przedmiot: język angielski 

 Czwarty punktowany przedmiot: informatyka 

Kandydaci przyjmowani niezależnie od kryteriów 

 Laureat i finalista ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureat konkursów o zasięgu 

wojewódzkim 

  i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 

programowej 

 (tzw. olimpijczyk) 

 

 
 


