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Drodzy uczniowie gimnazjów i drodzy rodzice.  

Oddajemy w Wasze ręce biuletyn rekrutacyjny, który mamy na-

dzieję, przybliży Wam naszą ofertę edukacyjną  

i pomoże w dokonaniu właściwego wyboru szkoły, a co za tym 

idzie właściwej drogi życiowej. Mamy dla Was bogatą ofertę edu-

kacyjną.  

Nasza szkoła pozwala na zdobycie nie tylko wykształcenia ogól-

nego, ale również zawodowego. Dzięki temu możecie po skoń-

czeniu szkoły i zdaniu egzaminów odnaleźć się na rynku pracy  

i wkroczyć w dorosłe samodzielne życie. Absolwenci techników 

mogą również kontynuować naukę na wymarzonym kierunku 

studiów. Oferujemy naukę w szkole życzliwej uczniowi, a jedno-

cześnie wymagającej i starającej się stworzyć jak najlepsze wa-

runki do indywidualnego rozwoju. 

Kadra pedagogiczna zapewnia wysoki poziom kształcenia we 

wszystkich proponowanych zawodach.  Jeśli tylko  

wykażesz odrobinę dobrej woli, to profesjonalnie przygotujemy 

Cię  do egzaminu maturalnego oraz egzaminów  poświadczają-

cych zdobycie  kwalifikacji. 

Szkoła zapewnia organizację praktyk dla wszystkich uczniów,  

a większość zajęć praktycznych odbywa się na terenie szkoły  

w Centrum Kształcenia Praktycznego. 

Jesteśmy szkołą z tradycjami — nasza szkoła istnieje  

od 1955r. Przez lata podlegała wielu przemianom. Od  

28 kwietnia 2008r. szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół  

Ponadgimnazjalych nr 1 w Łęczycy noszą zaszczytne imię  

Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Tradycja zobowiązuje i dlatego staramy się aby nasi uczniowie 

kształcili się w odnowionych i dobrze wyposażonych pracow-

niach.  

Staramy się dostosowywać ofertę edukacyjną naszego zespołu do 

potrzeb lokalnego, jak również ogólnopolskiego i europejskiego 

rynku pracy. Obecnie w naszym zespole, w czterech szkołach, 

w 25 oddziałach, w 14 zawodach i dwóch profilach kształci 

się 632 uczniów, których uczy 54 nauczycieli. Cieszy nas 

fakt, że z naszej oferty edukacyjnej korzystają coraz częściej 

dziewczęta. Stanowią one obecnie 37% wszystkich uczniów  

naszego zespołu.  

ISTNIEJEMY RÓWNIEŻ NA 
FACEBOOKU :) 

22 i 23 marca 2012 r. 

w godz. 8.30—14.30 

ZAPRASZAMY 

 NA DNI  

OTWARTYCH   DRZWI 

W wyszukiwarce internetowej  
wystarczy wpisać:  

Facebook Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych Nr 1 w Łęczycy  

i zalogować się na Facebooku 

Biuletyn rekrutacyjny 

Rok 1, numer 1 

Data wydania 

 

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy 

ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca 

tel. 24 721 2341; www.zsp1.oswiata.org.pl 
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NASI STYPENDYŚCI 
„Z drobiazgów życiowych wykonywanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka” 

                                                                                            Kardynał Stefan Wyszyński 

Dodatkowe uprawnienia!!! Tylko u nas!!! 

Aleksandra Oborska  

uczennica klasy  drugiej   

liceum profilowanego  

stypendystka   

Prezesa Rady  Ministrów 

Natalia Krzewicka  

uczennica klasy trzeciej technikum 

w zawodzie technik logistyk  

stypendystka   

Prezesa Rady  Ministrów 

Jarosław Bruszewski 

uczeń klasy czwartej technikum  

w zawodzie technik logistyk, stypen-

dysta w ramach  łódzkiego regionalne-

go programu wspierania młodzieży 

szczególnie uzdolnionej. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kurs Operatora Wózków Widłowych 

Kursy spawania  metodami: 

elektrodą topliwą w osłonie ga-

zów MAG/MIG; 

elektrodą nietopliwą w osłonie 

gazów obojętnych TIG; 

spawania łukowego elektrodą 

otuloną MMA. 

Posiadamy Atest Instytutu 

Spawalnictwa w Gliwicach. 

Uczniowie naszej Szkoły mogą zdobyć Europejski Certyfikat 

Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer 

Driving Licence) wydawany przez Polskie Towarzystwo Informa-

tyczne zajmujące się wdrażaniem ECDL na terenie w Polski. 
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WAŻNE  TERMINY 

od 2 kwietnia do 30 kwietnia 2012r.,do godziny 13°°  

kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech wybranych przez  

siebie szkół, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji, przy czym wybrane  

oddziały z tej samej szkoły nie muszą występować na liście preferencji obok siebie, 

od 2 kwietnia do 30 kwietnia 2012r., do godziny 1300  

kandydaci do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej zgłaszają się do sekretariatu ZSP nr 1 w Łęczycy  

w celu pobrania skierowania do medycyny pracy (na badania lekarskie). 

TERMINY OGŁOSZENIA LIST PRZYJĘTYCH 

lista wstępna: 6 lipca 2012r., do godz. 1300 

lista ostateczna: 10 lipca 2012r., godz. 1300 

Kandydat umieszczony na liście wstępnej zobowiązany jest  

w terminie od 6 lipca godz.1300 do 10 lipca godz.1200 

do złożenia w sekretariacie szkoły: 

oryginału świadectwa stanowiącego potwierdzenie woli   

podjęcia nauki w ZSP nr 1 w Łęczycy; 

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego; 

karty zdrowia; 

3 zdjęć. 

 7 lipca 2012 r. (sobota)  

sekretariat ZSP nr 1  

będzie czynny w godzinach 

od 900 - 1300 

NABÓR ELEKTRONICZNY: https://lodzkie.edu.com.pl 
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W klasie drugiej i trzeciej ucznio-

wie kształcący się w zawodzie 

technik pojazdów samochodowych 

mają jeden dzień zajęć praktycz-

nych, które odbywają się na tere-

nie szkoły w Centrum Kształcenia  

Praktycznego.  

Zaletą są zajęcia w rzeczywistych 

warunkach na Stacji Kontroli Po-

jazdów wyposażonej w nowocze-

sne urządzenia diagnostyczne. 

W klasie trzeciej technikum ucznio-

wie mają cztery tygodnie praktyk 

zawodowych w zakładach z branży 

samochodowej. Praktyki zapewnia 

szkoła. 

Uczniowie kształcący się w zawo-

dzie technik pojazdów samochodo-

wych mają możliwość zdobycia 

prawa jazdy kategorii B. 

Nauka języka obcego zawodowe-

go daje uczniom szansę na ugrun-

towanie znajomości języka i posze-

rzenie znajomości słownictwa  

potrzebnego do wykonywania  

zawodu np. w firmie zagranicznej  

z branży samochodowej. 

Czteroletni okres nauki w technikum 

kończy się egzaminem maturalnym  

i egzaminem potwierdzającym kwalifi-

kacje zawodowe. 

Absolwent szkoły kształcącej 

w zawodzie technik pojazdów samo-

chodowych jest przygotowany do wy-

konywania następujących zadań  

zawodowych:  

- diagnozowania stanu technicznego 

pojazdów samochodowych;  

- obsługiwania i naprawiania pojaz-

dów samochodowych;  

- organizowania i nadzorowania ob-

sługi pojazdów samochodowych. 

,,Nauka w technikum 

daje mi możliwość roz-
woju swoich zaintereso-

wań związanych z tech-

niką samochodową.  

W przyszłości marzę  
o założeniu stacji obsługi 

pojazdów’’. 

Kamil 

,,Jestem zado-

wolony z wyboru szkoły. 
Szczególnie lubię zajęcia 

praktyczne, które pozwa-

lają mi na poszerzanie 

wiedzy potrzebnej do 
zdania egzaminu zawo-

dowego. Biorę też udział 

w projekcie unijnym z 

dziedziny motoryzacji” 

Technik pojazdów 

samochodowych 

  to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów,  
jak również z zarządzaniem przedsiębiorstwem samochodowym.  
Zaletą kierunku jest dostosowanie treści nauczania do wymogów  

najnowszej techniki samochodowej.  

Nauczane przedmioty 

zawodowe 

Podstawy konstrukcji ma-

szyn 

Przepisy ruchu drogowego 

Bezpieczeństwo pracy 

Silniki pojazdów  

samochodowych 

Podwozia i nadwozia  

pojazdów samochodowych 

Język obcy zawodowy 

Pracownia diagnostyki  

pojazdów samochodowych 

Pracownia elektrotechniki  

i elektroniki 

Elektryczne i elektroniczne 

wyposażenie pojazdów 

samochodowych 

Organizacja i zarządzanie 

przedsiębiorstwem  

samochodowym 

Zajęcia praktyczne 
Dołącz  

do nas ! 
Nowoczesna szkoła - nowoczesna nauka - 

nowoczesny zawód - technik pojazdów samochodowych  
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S pedytor to osoba, która zawo-
dowo i za odpowiednim wy-

nagrodzeniem, we własnym imie-

niu, lecz na rachunek zlecenio-

dawcy, podejmuje się wysłania 

lub odbioru przesyłki towarowej, 

oraz wykonuje  czynności związa-

ne z jej obsługą i przewozem.  

Kształcenie w zawodzie technik 

spedytor obejmuje czteroletni 
okres nauki i ma na celu przygoto-

wanie absolwentów gimnazjów do 

wykonywania zadań zawodo-

wych w zakresie organizacji trans-

portu i spedycji. Duży nacisk w tej 

klasie położony jest też na naukę 

języka obcego zawodowego, tzw. 

języka zawodowego dla spedyto-

rów. W klasie trzeciej technikum 

realizowana jest czterotygodniowa 

praktyka zawodowa, którą organi-

zuje  Szkoła w wyselekcjonowa-

nych firmach transportowych  

i spedycyjnych. Program techni-

kum umożliwia zdobycie wy-

kształcenia średniego ogólnego  

i kwalifikacji zawodowych w za-

kresie „Organizacja i nadzorowa-

nie transportu” oraz „Obsługa 

klientów i kontrahentów”. Po 

ukończeniu technikum spedycyj-

nego i zdaniu egzaminów uczeń 

otrzymuje świadectwo dojrzałości 

i dyplom potwierdzający kwalifi-

kacje zawodowe.  

            TECHNIK SPEDYTOR 
ZAWÓD Z TRADYCJĄ I PRZYSZŁOŚCIĄ 

Perspektywy pracy dla technika spedytora 

Efekty kształcenia w zawodzie 

Technikum nr 1  im.  Kardynała  Stefana Wyszyńsk iego w Łęczycy 

Nasza Szkoła współpracuje 
z Wyższą Szkołą Logistyki 

w Poznaniu,  
która w ramach wydziału 

„Zarządzania i logistyki”  
prowadzi m.in. studia  

na kierunku "Ekonomia"  
ze specjalnością  

Ekonomika transportu. 

 

 

 

Każda firma posiadająca środki transportu, bądź zlecająca transport firmom zewnętrznym  

poszukuje spedytorów do sprawnego obsługiwania klientów. A dostawa na czas to motto wielu firm.  

Uczniowie uczęszczający do tech-

nikum spedycyjnego zdobywają 
umiejętności z zakresu : 

planowania realizacji procesów 
transportowych, 

przygotowywania ładunków  
do transportu, 

przygotowywania 

i monitorowania technicznych 

środków realizacji procesów 

transportowych, 

prowadzenia dokumentacji  

spedycyjno transportowej, 

nadzorowania realizacji  
procesów transportowych, 

prowadzenia korespondencji 
i negocjacji z klientami  

i kontrahentami, 

kalkulowania cen usług  
spedycyjno-transportowych.  

Uczniowie klasy I TS technikum  

 podczas otrzęsin. 

Uczniowie klasy I TS na wycieczce  

w Jednostce Wojskowej w Leźnicy Wielkiej. 

Technicy spedytorzy mogą  

być zatrudniani w: 

przedsiębiorstwach  

spedycyjnych i transportowych, 

firmach świadczących usługi 
transportowe, kurierskie, samo-

chodowe, autokarowe, kolejo-

we, lotnicze, morskie,  

urzędach pocztowych, 

agencjach obsługi portów  
morskich, lotniczych,  

agencjach celnych,  

obszarach celnych, 

hurtowniach, itp. 

Technicy spedytorzy mogą  

pracować na stanowiskach:  

specjalisty ds. spedycji krajowej  

i międzynarodowej,  

spedytora: krajowego,  
międzynarodowego, morskiego,  

lotniczego, drobnicowego,  

całopojazdowego, 

sprzedawcy usług spedycyj-

nych: krajowych, morskich,  

kolejowych,  

referenta spedycyjnego,  

dyspozytora ładunkowego,  

kierownika punktu  

ładunkowego,  

specjalisty ds. obsługi punktu 

eksploatacji, itp. 
 

 

Uczniowie klasy I TS doskonalący  

swoje umiejętności informatyczne  

niezbędne w ich zawodzie. 
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Technik mechanik 

Technikum nr  1  im .  Kardynała  S te fana Wyszyńskiego w Łęczycy  

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do 

wykonywania następujących zadań zawodowych: wytwarzania części maszyn i urządzeń; 

 dokonywania montażu maszyn i urządzeń;  instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;   

obsługiwania maszyn i urządzeń; organizowania procesu produkcji. 

T 
echnik mechanik to zawód  

o historii sięgającej pierw-

szych urządzeń budowa-

nych przez człowieka. Zawód ten 

obejmuje swym zasięgiem takie 

zagadnienia jak: konstruowanie, 

budowa, eksploatacja i naprawa 

maszyn, urządzeń i mechani-

zmów. Na rynku pracy spotyka 

się z dużym zainteresowaniem. 

Mechanikę we współczesnym 

świecie spotyka się niemal wszę-

dzie. Zakres prac jakie może wy-

konywać absolwent technikum  

w zawodzie mechanika jest więc 

olbrzymi. Technicy mechanicy 

mogą podejmować pracę w róż-

nych gałęziach przemysłu,  

np.: w branży mechanicznej  

w przemyśle maszynowym,  

budownictwie, transporcie. 

Technik mechanik to jeden z kierunków kształcenia preferowanych przez firmy powstające 

na terenie łęczyckiej strefy ekonomicznej! 

technik mechanik, 

monter konstrukcji aluminiowych,  

monter konstrukcji stalowych, 

ślusarz narzędziowy.  

Możesz pracować jako: 

ZAPRASZAMY  

 ZOSTAŃ MECHANIKIEM  

BĘDZIESZ MIAŁ  

ATRAKCYJNY 

I WSZECHSTRONNY  

ZAWÓD, KTÓRY DAJE 

SZANSĘ NA DOBRĄ PRACĘ. 

Informacje z rynku pracy: 

Techników potrzebują takie dziedziny gospodarki jak: 

transport, komunikacja, budownictwo, rolnictwo, górnic-

two itp., w sferze produkcyjnej i usługowej. Wraz ze wzro-

stem prywatnej przedsiębiorczości pojawiły się możliwości 

samozatrudnienia, jak również zwiększyły się szanse na 

z n a l e z i e n i e  p r a c y  w  r z e m i o ś l e  

i drobnej wytwórczości.  
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Technik budownictwa 

Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu: 

Technikum nr 1  im.  Kardynała  Stefana Wyszyńsk iego w Łęczycy 

U czestniczy w robo-

tach budowlanych, 

prowadzi doku-

mentację budowy, przygo-

towuje i kontroluje pro-

dukcję budowlaną w róż-

nych działach przedsię-

biorstwa, sprawuje nadzór 

budowlany w imieniu in-

westora lub organu admi-

nistracji terenowej, sporzą-

dza kosztorysy i mniej 

skomplikowane prace pro-

jektowe oraz wykonuje in-

wentaryzacje budowlane; 

samodzielnie lub pod kie-

runkiem inżyniera projek-

tuje, wykonuje lub sprawu-

je nadzór nad realizacją 

małych obiektów inżynier-

skich w postaci małych 

mostów,  wiaduktów, 

przejść podziemnych, kon-

strukcji żelbetowych, stalo-

wych lub drewnianych, 

szkieletów, ścian, dachów, 

garaży, schodów, tuneli 

oraz basenów i obiektów 

hydrotechnicznych.  

Zawód bardzo poszukiwany na rynkach pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. 

podstaw budownictwa,  

technologii budownictwa,  

podstaw projektowania,  

konstrukcji budowlanych, 

kosztorysowania,  

instalacji budowlanych,  

organizacji robót budowlanych,  

eksploatacji obiektów budowla-
nych, 

specjalizacji oraz zajęć prak-
tycznych,  

posługiwania się językiem ob-
cym zawodowym.  

Uczniowie klasy I TB doskonalący  

swoje umiejętności praktyczne. 

 

Nawiązaliśmy współpracę  

z Akademią Technik Malarskich 

we Wrocławiu. 

 

 

 

Uczniowie biorą udział w wycieczkach przedmiotowych do firm budowlanych tj. wytwórni 

klejów i zapraw, "Atlas", "Sopro" – są to zakłady z którymi szkoła współpracuje.  

Na terenie naszego miasta  
i miast sąsiednich funkcjo-
nuje wiele firm i instytucji, 
w których możesz znaleźć 
zatrudnienie. Są to między 
innymi: jednostki admini-
stracji samorządowej - 
urząd miasta, starostwo 

powiatu, jednostki admini-
strujące spółdzielniami 
mieszkaniowymi,  firmy 
wykonawcze branży bu-
dowlanej,  biura projekto-
we, składy i hurtownie ma-
teriałów budowlanych. 

Co roku wyjeżdżamy do Poznania  
na Targi Budownictwa. 

Nauczymy Cię zawo-
du, nie zapominając  

o wykształceniu  
ogólnym – kończąc 

szkołę masz do zdoby-
cia - maturę i egzamin 

zawodowy,  
który uznawany jest 

 we wszystkich krajach  
Unii Europejskiej!  
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Technik hotelarstwa 

Technikum nr 1  im.  Kardynała  Ste fana Wyszyńsk iego w Łęczycy  

Klasyfikacje  

wyodrębnione  

w zawodzie: 

Planowanie i realizacja 

usług w recepcji. 

 Obsługa gości  

w obiekcie świadczą-

cym usługi hotelarskie. 

Główne zadania  

zawodowe: 

prowadzenie działalno-

ści promocyjnej oraz 

sprzedaż usług hotelar-

skich, 

rezerwowanie usług 

hotelarskich, 

wykonywanie prac 

związanych z obsługą 

gości w recepcji, 

przygotowywanie jed-

nostek mieszkalnych 

do przyjęcia gości, 

przygotowywanie  

i podawanie śniadań  

w obiekcie świadczą-

cym usługi hotelarskie, 

przyjmowanie i realiza-

cja zamówień  

na hotelarskie usługi 

dodatkowe. 

Kto z nas nie wyjeżdżał na krótką choćby wycieczkę? Być może była 

to podróż służbowa, pielgrzymka lub wyjazd z przyjaciółmi w góry lub nad 

morze... Czasem wracamy do domu tego samego dnia, częściej jednak  

szukamy schronienia  innego niż domowe, korzystając mniej lub bardziej 

świadomie z bazy noclegowej. Nie jest więc przesadnym stwierdzenie, iż 

HOTELARSTWO jest jedną z najważniejszych dziedzin przemysłu tury-

stycznego. Wydłużanie się czasu wolnego, wzrost poziomu życia, łatwość 

przemieszczania się, globalizacja to tylko niektóre czynniki decydujące o dy-

namicznym rozwoju branży hotelarskiej. Tym samym rośnie zapotrzebowa-

nie na wykwalifikowanych pracowników zakładów hotelarskich wszystkich 

rodzajów i kategorii. 

Zawód przyszłości... 

Perspektywy zatrudnienia 
Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są: 

obiekty bazy noclegowej (m.in. hotele, motele, pensjonaty, ośrodki wypo-
czynkowe, zakłady uzdrowiskowe, zajazdy, schroniska; agroturystyka  

i inne), 

obiekty współczesnej bazy ruchomej (np. promowej, kolejowej czy lotni-
czej), 

organa administracji samorządowej oraz branżowe organizacje i stowarzy-
szenia. 

Ponadto zawód ten stwarza absolwentom możliwość prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług noclego-

Efekty kształcenia 

W procesie kształcenia nabędziesz 

umiejętności związane z fachową i komplekso-

wą obsługą gościa hotelowego, dysponując 

wiedzą z następujących dyscyplin: 

nowoczesna organizacja i zarządzanie 

przedsiębiorstwem hotelowym, 

technika i wysoka kultura obsługi gości, 

ekonomika, finanse i rachunkowość, marke-
ting, informatyka, 

psychologia i etyka, 

umiejętność komunikowania się. 

 

 

ZSP NR 1  
w 

Łęczycy  

  „Wyrzuć ze swojego słownika powiedzenie: „Myślę, że nie dam rady” i zastąp je słowami: „Wiem, że potrafię”!                                                                                                                             
Kemmons Wilson  



 

Skład: Łukasz Szczech, Urszula Kasierska 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG  
GASTRONOMICZNYCH 

Perspektywy pracy dla technika żywienia  
i usług gastronomicznych 

Zajęcia w pracowniach obsługi konsumenta. 

Technikum nr 1  im.  Kardynała  Stefana Wyszyńsk iego w Łęczycy 

Wymagający rynek usług gastronomicznych sprawia, że należy dbać nie tylko o jakość potraw 

i ich szeroki asortyment, ale również o sposób ich podania i obsługę konsumenta.  

Zadbane i urządzone ze smakiem wnętrze, nowoczesny sprzęt i urządzenia,  

miły i profesjonalny personel, wybór smacznych i estetycznie zaserwowanych potraw  

to atuty gastronomii na wysokim poziomie. 

P 
o ukończeniu szkoły  

absolwenci technikum 

organizacji usług ga-

stronomicznych mogą samo-

dzielnie przygotowywać ofer-

ty promocji i reklamy usług 

gastronomicznych, organizo-

wać i obsługiwać przyjęcia 

okolicznościowe, imprezy  

i usługi cateringowe. Mogą 

być zatrudniani w restaura-

cjach, kawiarniach, firmach 

cateringowych, obiektach ho-

telowych i domach wczaso-

wych, szpitalach, sanatoriach, 

szkołach, przedsiębiorstwach 

zajmujących się produkcją pro-

duktów i półproduktów spo-

żywczych. Mogą również pro-

wadzić własną działalność  

gospodarczą. 

J ako uczeń technikum żywienia  
i  usług gastronomicznych zdo-
będziesz  bogatą widzę teore-

tyczną oraz profesjonalne umiejęt-
ności praktyczne. 

W czasie czteroletniej nauki po-
znasz tajniki przygotowywania 
potraw i napojów oraz organizacji 
przyjęć okolicznościowych.  

Nauczysz się: 

sporządzania szerokiego asor-

tymentu potraw i napojów, 

zasad nakrywania stołu, 

planowania jadłospisów co-
dziennych i okolicznościowych, 

dobierania naczyń i sztućców do 
podawania potraw i napojów, 

sporządzania kalkulacji finanso-
wych imprez, 

 opracowywania zapotrzebo-
wania na surowce i produkty 

spożywcze oraz zastawę  
stołową, 

różnych technik i metod serwo-
wania potraw i napojów, 

przygotowywania umów na 
usługi gastronomiczne, 

prowadzenia dokumentacji 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

 stosowania zasad marketingu. 

Nauka w technikum kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym  

kwalifikacje zawodowe. Uczeń po zdaniu egzaminów otrzymuje świadectwo dojrzałości,  

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe: Sporządzanie potraw i napojów oraz  

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych wraz z suplementem w języku polskim  

i angielskim honorowane w krajach Unii Europejskiej. 
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Perspektywy pracy dla kucharza 

Kucharz 

Zasadnicza Szkoła  Zawodowa nr  1  im.  Kardyna ła S te fana  Wyszyńskiego w Łęczycy 

Jeżeli chcesz być kucharzem, o którym przyjaciele i goście powiadają:  

„tak smakuje i pachnie tylko tu!” rozpocznij naukę w zawodzie kucharz. 

U 
czniowie uczący się  

w zawodzie kucharz  

zdobywają wiadomości 

związane z prawidłowym żywie-

niem człowieka oraz z przygoto-

waniem podstawowego asorty-

mentu potraw z surowców  

i półproduktów spożywczych. 

Istotny element nauczania stano-

wią zajęcia praktyczne.  

 

Kształcenie praktyczne odbywa 

się w pracowniach szkolnych,  

placówkach kształcenia  

praktycznego i podmiotach  

stanowiących potencjalne miej-

sce zatrudnienia naszych  

absolwentów. 

W 
 czasie trzyletniej 

nauki poznasz zasa-

dy przechowywania 

żywności, sporządzania potraw  

i napojów, wykonywania czynno-

ści związanych z ekspedycją po-

traw i napojów.  

 

 

 

Nauczysz się: 

oceniania żywności pod  

względem towaroznawczym, 

stosowania systemów  

zapewniania bezpieczeństwa  

zdrowotnego żywności, 

stosowania receptur  

gastronomicznych, 

dobierania metod i technik  

sporządzania potraw  

i napojów, 

dobierania surowców  

do sporządzania potraw  

i napojów, 

sporządzania półproduktów, 

potraw i napojów, 

dobierania zastawy stołowej  

do ekspedycji potraw 

 i napojów, 

dekorowania potraw i napojów. 

Kucharz może pracować w:  

restauracjach,  

kawiarniach,  

hotelowych zakładach 

 gastronomicznych,  

barach szybkiej obsługi,  

punktach małej  

gastronomii,  

stołówkach przedszkolnych, 

szkolnych, internackich, 

szpitalnych. 

  Może prowadzić również własną 

działalność gospodarczą. 

Po ukończeniu szkoły absolwent może zdawać egzamin potwierdza-

jący kwalifikacje zawodowe i uzyskać dyplom, który jest  

uznawany w krajach Unii Europejskiej. 
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Sprzedawca 

Zasadnicza Szkoła  Zawodowa nr  1  im.  Kardyna ła S te fana  Wyszyńskiego w Łęczycy 

Zacznij jak najszybciej szlifować umiejętności sprzedażowo-handlowe. Nie ważne czy chcesz 

prowadzić własną firmę czy pracować jako sprzedawca, jeżeli nabędziesz umiejętności wy-

trawnego sprzedawcy będziesz w stanie generować obroty o jakich konkurencja może tylko 

pomarzyć. Nie da się przecenić wartości dobrego sprzedawcy! 

Sztukę sprzedaży można opanować jak każdą inną umiejętność, ale wymaga to czasu i pracy. 

Zapisz się do naszej szkoły! 

przyjmować i przechowywać 
towary 

przygotowywać towary do 
sprzedaży 

stosować zarówno tradycyjne 
jak i nowoczesne formy sprze-
daży 

prowadzić  efektywną rozmo-
wę sprzedażową 

wystawiać dokumenty związa-
ne z obrotem towarowym 

sprawnie dokonywać obliczeń 
 i szacować wyniki 

obsługiwać sprzęt techniczny  

w nowoczesnych sklepach 

obsługiwać komputer i korzy-
stać z programów użytkowych 

dbać o estetykę sklepu 

prowadzić ewidencję 
towaru 

obliczać ceny, marżę, 
podatek od towarów 
 i usług, zapasy towa-
rów 

obliczać różnice in-
wentaryzacyjne 

przeprowadzać or-
ganoleptyczne  

badania towarów 

pozyskać dostawców i nabyw-
ców 

zastosować środki aktywizacji 
sprzedaży 

posłużyć się podstawową ter-
minologią dotyczącą gospodar-

ki rynkowej 

Absolwent potrafi: 

Uczeń po zdaniu egzaminu otrzymuje dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodo-

wych oraz suplement w języku polskim i angielskim uznawany  w krajach Unii Europejskiej 

W ramach programów unijnych w szkole organizowane są dodatkowe  

zajęcia umożliwiające uczniom rozwijanie zainteresowań  

i umiejętności zawodowych. 
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Mechanik pojazdów samochodowych 

Zawód z przyszłością 

Zasadnicza Szkoła  Zawodowa nr  1  im.  Kardyna ła S te fana  Wyszyńskiego w Łęczycy 

U 
 nas nauczysz się: 

przyjmować po-

jazd samochodowy 

do diagnostyki , spo-

rządzać dokumentację 

przyjęcia; 

dokonywać oceny stanu 

technicznego pojazdu 

 samochodowego; 

wykonywać pomiary  

diagnostyczne i interpreto-

wać ich wyniki; 

stosować programy kom-

puterowe do diagnostyki 

pojazdów samochodo-

wych; 

wykonywać pomiary wiel-

kości geometrycznych  

i elektrycznych; 

wykonywać badan ia  

z zastosowaniem urzą-

dzeń diagnostycznych; 

lokalizować uszkodzenia 

pojazdów  na podstawie 

wyników badań diagno-

stycznych; 

szacować koszty naprawy 

pojazdów samochodo-

wych; 

dokonywać demontażu 

podzespołów i zespołów 

samochodowych; 

naprawiać uszkodzenia 

pojazdów z zastosowa-

niem urządzeń i narzędzi 

warsztatowych; 

wykonywać konserwację 

pojazdów samochodo-

wych; 

oceniać jakość oraz ustalać 

koszty wykonania napra-

wy.  

 

Uczniowie mają możliwość 

 uzyskania prawa jazdy kategorii B. 

MOŻESZ UZYSKAĆ KWALIFIKACJĘ 

DIAGNOZA I NAPRAWA PODZE-

SPOŁÓW I ZESPOŁÓW POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH. 

Uczeń po zdaniu egzaminu 

otrzymuje dyplom potwier-

dzający uzyskanie kwalifikacji 

zawodowych oraz suplement 

w języku polskim i angielskim 

uznawany w krajach  

Unii Europejskiej 
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Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń 

powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

dokonywania montażu maszyn i urządzeń; obsługiwania i konserwowania maszyn 

i urządzeń; instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.  

Uczeń w trakcie nauki zdoby-

wa wiadomości i  umiejętno-

ści:  

rozpoznaje rozwiązania kon-
strukcyjne maszyn i urządzeń; 

 stosuje metody montażu ma-

szyn i urządzeń; 

dobiera narzędzia i przyrządy 
do rodzaju wykonywanych prac 

montażowych; 

przygotowuje części maszyn 
i urządzeń do montażu; 

ustawia części maszyn, zespo-

łów i mechanizmów 

w przyrządach i uchwytach; 

wykonuje montaż połączeń; 

wykonuje montaż zespołów 

i mechanizmów maszyn 

i urządzeń; 

wykonuje montaż układów hy-

draulicznych i pneumatycznych 

maszyn i urządzeń; 

sprawdza jakość wykonanego 

montażu maszyn i urządzeń; 

posługuje się narzędziami, przy-
rządami i urządzeniami do 

montażu maszyn i urządzeń; 

określa przyczyny uszkodzeń 
maszyn i urządzeń; 

przestrzega zasad obsługi ma-

szyn i urządzeń; 

wykonuje prace konserwacyjno-
naprawcze maszyn i urządzeń; 

rozróżnia części maszyn 

i urządzeń; 

dobiera materiały, narzędzia 
i przyrządy do rodzaju wykony-

wanej pracy; 

wykonuje naprawy elementów 
i zespołów maszyn i urządzeń; 

wykonuje konserwację maszyn 

i urządzeń; 

instaluje maszyny i urządzenia 
na stanowisku; 

dokonuje regulacji i próbnego 

uruchomienia maszyny 

i urządzenia; 

Mechanik—monter maszyn i urządzeń 

Absolwent może pracować w zakładach pra-
cy przy obsłudze i naprawie maszyn i urzą-
dzeń będących na wyposażeniu danego 
przedsiębiorstwa oraz nadzorować ich cały 
proces eksploatacji.  

Czy znacie zakład pracy, gdzie nie  
występują maszyny lub urządzenia???   

BO JA NIE.!!! 

Uczeń po zdaniu egzaminu   otrzymuje  dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz su-

plement w języku polskim i angielskim uznawa-

ny we wszystkich krajach Unii Europejskiej 

Zasadnicza Szkoła  Zawodowa nr  1  im.  Kardyna ła S te fana  Wyszyńskiego w Łęczycy 
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Monter zabudowy i robót  
wykończeniowych w budownictwie 

Zasadnicza Szkoła  Zawodowa nr  1  im.  Kardyna ła S te fana  Wyszyńskiego w Łęczycy 

Nasza szkoła współpracuje z prężnymi firmami z branży budowlanej.    
Dzięki tej współpracy nasi uczniowie uczestniczą w wyjazdach do zakładów produkujących 

materiały budowlane, a także korzystają z profesjonalnych szkoleń prowadzonych  
przez doradców technicznych. 

posługiwać się dokumentacją 

techniczną i instrukcjami, 

r o z p o z n a w a ć  r o d z a j e  

powłok malarskich i ich za-

stosowanie, 

r o z r ó ż n i a ć  m a t e r i a ł y  

malarskie i pomocnicze, 

malować różnymi rodzajami 

farb,   

dobierać barwy, wzory 

 tapet oraz kolorystykę 

 we wnętrzach 

tapetować pomiesz-

czenia odpowiednimi 

rodzajami tapet 

 
wykonywać po-

sadzki z różnych 

materiałów oraz 

okładziny ścienne 

w e w n ę t r z n e  

i  zewnętrzne  

i zewnętrzne, 

wykonywać na-

prawy i renowa-

cje podłóg i okładzin, 

wykonywać obmiary, 

kalkulować koszty wykona-

nia robót. 

Absolwent potrafi: 

montaż systemów suchej zabudowy; 

wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich; 

wykonywanie robót posadzkarsko-
okładzinowych. 

W trakcie kształcenia 
uzyskasz trzy 
kwalifikacje: 

Absolwent ma możliwość zatrudnienia w firmach 

 i przedsiębiorstwach budowlanych na stanowiskach różnego typu prac wykończeniowych: 

- glazurniczych, posadzkarskich, stolarskich, szklarskich, malarskich, tapeciarskich, 

 tynkarskich. Istnieje możliwość prowadzenia własnej firmy budowlano – remontowej.  

Nasi uczniowie co roku biorą udział  
 w   Ogólnopolskim Turnieju Budowlanym  
„Złota Kielnia” odnosząc znaczące sukcesy.  

Uczeń Kamil Sobiński  
reprezentujący naszą szkołę 

 w eliminacjach  
okręgowych zajął I miejsce 

 w Polsce, natomiast w eliminacjach    
centralnych zajął III miejsce  

i uzyskał tytuł laureata.  
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BAZA DYDAKTYCZNA 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W łĘCZYCY 
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NA WESOŁO :) 

- Co to jest dziedziczność?  

- pyta nauczyciel ucznia. 

- Dziedziczność to jest wtedy, 

gdy uczeń dostaje dwóję za 

wypracowanie, które napisał 

jego ojciec. 

- Jasiu, powiedz jakieś zdanie w trybie 

oznajmiającym. 

- Koń ciągnie furę. 

- A teraz w trybie rozkazującym. 

- Wio!  

Co to jest lekcja ?  - Lekcja to dłuższy okres czasu przygo-

towujący na krótką przerwę. 

Na lekcji języka polskiego na-

uczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz „chętnie”  

w zdaniu - "Uczniowie chętnie 

wracają do szkoły po waka-

cjach"? 

Zgłasza się Jasiu: 

- Kłamstwem, Panie profesorze. 

Lekcja biologii. 
- Jak się nazywa największy zwierz mieszkający 
w naszych lasach? 
- Pyta  pani Jasia. 
- Dźwiedź. 
- Chyba niedźwiedź? 
- Jeśli nie dźwiedź, to ja nie wiem. 

Podchodzi chłopak do dziewczy-

ny i mówi :  -wierzysz w miłość od pierwszego 

wyjrzenia  dziewczyna :  -nie  
chłopak :  - to przyjdę jeszcze raz  

Jasio krzyczy do ojca: 
- Tato barometr spadł!!! 
- O ile? 
- O jakieś dwa metry... 

Ojciec pyta syna:  - Co robiliście dziś na matematyce?  - Szukaliśmy wspólnego mianownika.  - Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też 
szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt 
go do tej pory nie znalazł... 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz 
lekcje? 
- Po obiedzie. 
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 
- Bo jestem na diecie.  

Przychodzi Jasiu do domu ze szkoły i krzyczy: 

- Mamo, mamo dzisiaj zrobiłem dobry uczynek. 

- No to mów. 

- Koledzy podłożyli pinezkę szpicem do góry na krześle nauczyciela. 

Już miał siadać kiedy ja odsunąłem krzesło... 


