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Pięć klas  

w roku szkolnym 2022/2023

 Technikum w zawodach
 technik ekonomista

 technik handlowiec

 technik hotelarstwa 

 technik organizacji  turystyki

 technik żywienia i usług 

gastronomicznych

 technik spedytor

 technik logistyk





Technik ekonomista

• Nabór do jednego oddziału (30 ucz.) 

• przedmioty zawodowe: podstawy ekonomii, rachunkowość, 

prawo, działalność gospodarcza, pracownie ekonomiczna i 

informatyczno-biurowa,

• rozszerzenia : matematyka, j. angielski  

• praktyka zawodowa (8 tygodni) w bankach, urzędach 

skarbowych i innych podmiotach prowadzących działalność 

gospodarczą w kraju jak i za granicą (Hiszpania) 

• absolwenci technikum będą przygotowani do uzyskania 

tytułu technik ekonomista z możliwością kontynuowania 

nauki w szkołach wyższych lub podjęcia pracy  na 

stanowiskach w wielu branżach, także w administracji i 

księgowości.



Technikum w zawodzie 

technik handlowiec
 Planujemy nabór do połowy oddziału (po 16 ucz.)  

 przedmioty zawodowe: organizacja i techniki sprzedaży, 

marketing, obsługa klientów, przedsiębiorca w handlu, 

pracownie: sprzedaży i informatyczno handlowa

 Rozszerzenie: matematyka, j. angielski 

 praktyka zawodowa (8 tygodni) w firmach handlowych, 

hurtowniach i sklepach, także w Hiszpanii w ramach 

programu Erasmus+

 przewiduje się wymianę uczniów ze szkołami w Niemczech

 absolwenci technikum będą przygotowani do uzyskania 

tytułu technik handlowiec z możliwością kontynuowania 

nauki w szkołach wyższych lub podjęcia pracy na rynku 

oferującym dużo możliwości zatrudnienia.



Technik hotelarstwa

 nabór młodzieży do połowy oddziału (16 uczniów) 

 rozszerzenia: geografia, j. angielski 

 przedmioty zawodowe: organizacja pracy w hotelarstwie, 

podstawy hotelarstwa, działalność recepcji, obsługa 

konsumenta, marketing usług hotelarskich, język obcy  

angielski, pracownie: hotelarska i obsługi informatycznej 

 praktyka zawodowa(8 tygodni) w hotelach i 

przedsiębiorstwach turystycznych     lub w ramach programu 

Erasmus+ w Hiszpanii

 przewiduje się wymianę uczniów ze szkołami w Niemczech 

 po ukończeniu klasy IV następuje egzamin maturalny oraz 

egzaminy       z dwóch kwalifikacji, które umożliwiają 

uzyskanie tytułu technik hotelarstwa



Technik organizacji turystyki

 nabór połowy oddziału (16 ucz.)

 rozszerzenia: geografia, j. angielski  

 przedmioty zawodowe: podstawy turystyki, działalność gospodarcza w 

turystyce, geografia turystyczna, marketing usług turystycznych, 

pracownie: obsługi informatycznej i turystyki, język obcy zawodowy - j. 

angielski 

 praktyka zawodowa(8 tygodni) w biurach podróży i przedsiębiorstwach 

turystycznych

 możliwość odbycia praktyki zawodowej w Hiszpanii w ramach programu 

Erasmus + 

 po ukończeniu klasy IV następuje egzamin maturalny oraz egzamin                    

z dwóch kwalifikacji , który umożliwia uzyskanie tytułu technik obsługi 

turystycznej 



Technikum w zawodzie 

technik żywienia i usług gastronomicznych
 planujemy nabór młodzieży do jednego oddziału (30 uczniów)                                                                                               

 przedmioty zawodowe: technologia gastronomiczna z 

towaroznawstwem, działalność gospodarcza w gastronomii, zasady 

żywienia, usługi gastronomiczne, pracownie: gastronomiczna i obsługi 

klienta.

 rozszerzenia: biologia 

 praktyka zawodowa (8 tygodni) w zakładach przetwórstwa spożywczego  

i w zakładach gastronomicznych / żywienia zbiorowego, także staże w 

Hiszpanii w ramach programu Erasmus+

 przewiduje się wymianę uczniów ze szkołami w Niemczech

 absolwenci technikum będą przygotowani do uzyskania tytułu technik 

żywienia i gospodarstwa domowego z możliwością kontynuowania nauki    

w szkołach wyższych lub podjęcia pracy



Technik spedytor

 Planujemy nabór młodzieży do jednego połowy oddziału (16 uczniów)

 Rozszerzenie matematyka i język angielski.

 Praktyka zawodowa (8 tygodni) w przedsiębiorstwach logistycznych,

spedycyjnych, transportowych lub agencjach obsługi portów morskich i

lotniczych

 Współpraca i wyjazdy studyjne u pracodawców, np. Terminal

Kontenerowy w Gdyni, Omida Logistic, ATC Cargo w Gdyni, Adamtrans

 Kształcenie zawodowe odbywać się będzie w ramach dwóch

kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu; Obsługa klientów i

kontrahentów

 Przewiduje się staże w Hiszpanii w ramach programu Erasmus+ oraz

wymianę uczniów ze szkołami w Europie.

 Absolwenci technikum będą przygotowani do egzaminu, aby uzyskać

tytułu technik spedytor z możliwością kontynuowania nauki w szkołach

wyższych lub podjęcia pracy



Perspektywy pracy 

„Dostawa na czas” to motto wielu firm

 Spedytorów poszukują przede wszystkim firmy z branży 

przemysłowej, budowlanej, handlowej i usługowej oraz 

informatyka i telekomunikacja, transport i logistyka. 

 Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji 

krajowej i międzynarodowej.

 Prowadzenie własnej firmy spedycyjnej.

 To niewątpliwie zawód przyszłości. Każda firma bowiem 

posiadająca środki transportu, bądź zlecająca transport 

firmom zewnętrznym poszukuje spedytorów do sprawnego 

obsługiwania klientów. 



Technik logistyk

 Planujemy nabór absolwentów do jednego oddziału (30 uczniów)

 Rozszerzenie: matematyka, język angielski.

 Praktyka zawodowa (8 tygodni) w centrach logistycznych, spedycyjnych,

transportowych lub agencjach obsługi portów morskich i lotniczych

 Współpraca i wyjazdy studyjne u pracodawców, np. Terminal

Kontenerowy w Gdyni, Omida Logistic, ATC Cargo w Gdyni, Adamtrans

 Kształcenie zawodowe odbywać się będzie w ramach dwóch

kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu; Obsługa klientów i

kontrahentów

 Przewiduje się staże w Hiszpanii w ramach programu Erasmus+ oraz

wymianę uczniów ze szkołami w Europie.

 Absolwenci technikum będą przygotowani do egzaminu, aby uzyskać

tytułu technika logistyka z możliwością kontynuowania nauki w szkołach

wyższych lub podjęcia pracy na rynku wykazującym dużą chłonność i

możliwości zatrudnienia.



Technik logistyk

ABSOLWENT  ZNAJDZIE  ZATRUDNIENIE JAKO:

• kontroler zaopatrzenia i zbytu

• specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu

• specjalista ds. planowania, obsługi klienta i zarządzania centrum dystrybucji

• specjalista ds. zarządzania systemem informatycznym w łańcuchu dostaw

• administrator taboru i organizator transportu

• specjalista ds. obsługi portów morskich i lotniczych 

• przedstawiciel handlowy

• żołnierz inspektoratu wsparcia sił zbrojnych

• specjalista ds. zarządzania magazynem



Ekonom to szkoła prestiżu

i sukcesu edukacyjnego:

 Należymy do elitarnego grona najlepszych techników: w 

kraju 125 i 8 miejsce w województwie pomorskim  w 2021r.

 Pięćdziesięcioletniej tradycji opartej na  wartościach,  

życzliwości  oraz szacunku do każdego ucznia.

 Poziomowi nauczania i nowoczesnym technologiom 

edukacyjnym.

 Partnerstwu ze szkołami wyższymi: Politechnika 

Koszalińską, Akademią Pomorską w Słupsku i Wyższą 

Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz innymi 

szkołami w kraju i za granicą.



Ekonom to prestiż i pewny sukces edukacyjny

 Możliwość rozwoju swoich pasji i zainteresowań
 Praktyki zawodowe, wyjazdy studyjne i współpracę z 

najlepszymi pracodawcami na rynku pracy
 Sukcesy na konkursach i olimpiadach z przedmiotów 

ogólnokształcących i zawodowych

• Staże i praktyki zagraniczne w Hiszpanii dla 22 uczniów 

rocznie. Łącznie wzięło w nich udział 300 osób. 

o Wymiany zagraniczna do Andaluzji dla 18 uczniów w 

październiku 2022.

o Wymiana zagraniczna z Winoną (USA), Niemcami, Holandią



 Udział w licznych i ciekawych projektach edukacyjnych
 Darmowe wyjazdy do teatru oraz wyjazdy studyjne do 

najlepszych zakładów pracy w woj.

 Dodatkowe kwalifikacje zawodowe: kursy prawa jazdy, kursy 

barmana i baristy, sushi, zagraniczne warsztaty turystyczno-

hotelarskie, języka angielskiego zawodowego związanego z 

branżą turystyczną, kursy dyplomacji i Savoir Vivre, kurs 

animatora czasu wolnego 

Nasza szkoła gwarantuje:



Zdawalność egzaminów maturalnych

w 2021 r.



Wyniki zdawalności uczniów z drugiej 

kwalifikacji w porównaniu z województwem 

pomorskim i wynikami w kraju w 2021 r.



Najnowocześniejsza pracownia tech. 

gastronomicznej w kraju o wart. 500 tys zł.



Sprawimy, że wybrany zawód stanie się 

Twoją PASJĄ



Nowoczesne technologie i języki obce w szkole

W szkole uczymy trzech języków:

* języka angielskiego,

* języka niemieckiego,

* języka kaszubskiego,        

język hiszpański.

Zajęcia  odbywają się z wykorzystaniem 

zaawansowanej technologii 

informacyjnej IT, spec. pracowni i 

oprogramowania.

 Szkoła oferuje nowoczesne środki              

i bardzo dobrze wyposażony 

budynek dostosowany do potrzeb 

osób niepełnosprawnych oraz salę 

sportową ze siłownia i ścianką 

wspinaczkową.



 Współpracujemy z młodzieżą 

amerykańską z Winony.

 Prowadzimy dwustronną wymianę 

uczniów z Hiszpanią i Niemcami,

 Organizujemy wiele wydarzeń i 

imprez intergujących uczniów.

 Uzdolnieni uczniowie otrzymują 

stypendia i nagrody.

 Od lat uczestniczymy w programie 

Erasmus + umożliwiającym odbycie 

stażu i praktyki zawodowej za 

granicą,

 Uczniowie jeżdżą na wycieczki 

krajowe i zagraniczne. 

Ciekawostki o naszej szkole



Konkursy zawodowe 

Master Chef Powiatu Bytowskiego, superhandlowca, itp.



Pierwsze miejsce w wojewódzkim etapie konkursu 

kulinarnego „Drobiowe smaki” w 2021r.



Ponadnarodowa mobilność młodzieży. 

Granada, marzec 2020r.



Szkoła promuje kształcenie zawodowe poprzez dodatkowe 

warsztaty i szkolenia – np. barmana, baristy, kuchni włoskiej.



Staże zagraniczne, 

Walencja, maj 2019r.



W 

Aktywność w szkole

 W szkole działa klub wolontariatu i 
bardzo prężny samorząd uczniowski,

 U nas zawsze dużo się dzieje,   
 Szkoła dysponuje nową i bardzo 

dobrze wyposażoną halą sportową      
z profesjonalną ścianką wspinaczkową               
i studiem fitness  



Nasi uczniowie osiągają liczne sukcesy, również na 

arenie krajowej. 

Absolwentką szkoły jest Angelika 

Cichocka-halowa Wicemistrzyni Świata w 

biegu na 800 m 

Kamil Małecki jest wicemistrzem Polski w 

kolarstwie szosowym,

Beata Topka –reprezentantka Polski w 

lekkoatletyce.

Hanna Maliszewska - reprezentantka Polski 

w Rugby 



Przez dwa tygodnie warsztaty z uczniami prowadzą studenci

z różnych krajów, np. :  Hiszpanii, Meksyku, Chin i Włoch   



Nie samą nauką uczeń żyje

Studniówka, 2022 r.



Pracownia hotelarstwa



Kącik relaksu-inicjatywa SU



Do historii przeszła jedyna w Polsce w 

2012 r. wymiana uczniów z Koreą 

Południową



ul. Derdowskiego 3

tel. 822 30 14   tel/fax 822 33 81
e-mail zser@wp.pl www.zserbytow.edu.pl

Zapraszamy


