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Technikum 

im. Zygmunta 
Glogera  

Branżowa Szkoła I 
Stopnia 

im. Zygmunta 
Glogera  



• Technik architektury krajobrazu z florystyką 

• Technik turystyki na obszarach wiejskich 

• Technik technologii żywności : (cukiernik, piekarz) 

• Technik hotelarstwa z animacją czasu wolnego 

• Technik żywienia i usług gastronomicznych z dietetyką 

• Technik usług kelnerskich z baristyką 

Technikum im. 
Zygmunta 
Glogera   

kształcące w 
zawodzie: 

• Branżowa Szkoła I stopnia im. Zygmunta 
Glogera  Branżowa 

Szkoła I 
Stopnia im. 
Zygmunta 
Glogera  

Kierunki kształcenia :  



Technik architektury krajobrazu  z florystyką 



Technik turystyki na obszarach wiejskich 

 



Technik technologii żywności: 
*cukiernik 
*piekarz 

 



Technik hotelarstwa z animacją czasu 
wolnego 

 



Technik żywienia i usług 
gastronomicznych z dietetyką 

 



Technik usług kelnerskich z baristyką 

 



Branżowa Szkoła I Stopnia -kucharz 

 



• plastyka, informatyka, biologia, historia, j. 
obcy nowożytny 

Technik architektury 
krajobrazu  z florystyką 

• geografia, informatyka, j. obcy nowożytny,  

• biologia, historia 
Technik turystyki na 
obszarach wiejskich 

• informatyka, chemia, technika, biologia, j. 
obcy nowożytny 

Technik technologii 
żywności: 

*cukiernik 

*piekarz 

REKRUTACJA : 
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne ustalone przez dyrektora ZST-G jako brane 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału: 

matematyka, język polski oraz dwa spośród wymienionych: 
 



• geografia, j. obcy nowożytny, 
informatyka, biologia, wos 

Technik hotelarstwa z 
animacją czasu 

wolnego 

• informatyka, biologia, plastyka, j. obcy 
nowożytny, chemia 

Technik żywienia i 
usług 

gastronomicznych z 
dietetyką 

• j. obcy nowożytny, wychowanie 
fizyczne, informatyka, biologia, 
plastyka 

Technik usług 
kelnerskich z baristyką 

• j. obcy nowożytny, informatyka, 
technika, plastyka, biologia 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia -kucharz 



 

Oddział 
 

 

Przedmioty 
rozszerzone 

 

 

Języki obce 
 

Technik architektury 
krajobrazu z florystyką 

 język angielski 
 biologia 

 
                      język angielski 
                     język niemiecki 
 

Technik turystyki na 
obszarach wiejskich 

 język angielski 
 biologia 

 
                     język angielski 
                     język niemiecki 
 

Technik technologii 
żywności: 
*cukiernik 
*piekarz 

 język angielski 
 biologia 

                         
                     język angielski 
                     język niemiecki 
 



 

Oddział 
 

 

Przedmioty 
rozszerzone 

 

 

Języki obce 
 

Technik hotelarstwa z 
animacją czasu wolnego 

 język angielski 
 geografia 

                    język angielski 
                    język niemiecki 

Technik żywienia  i usług 
gastronomicznych z 

dietetyką 

 język angielski 
 biologia 

                    język angielski 
                    język niemiecki 

Technik usług kelnerskich  
z baristyką 

 język angielski 
 geografia 

                    język angielski 
                    język rosyjski 

Branżowa Szkoła I stopnia             
w zawodzie kucharz 

 
                    język rosyjski 



Praktyki zawodowe 
Dajemy możliwość praktycznej nauki zawodu zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. 
Obecnie nawiązane kontakty pozwalają na realizację praktyk na kierunku: technik 
hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kelner.  

Współpracujemy z :  



Zespół Szkół Turystyczno- Gastronomicznych  
bierze udział w projekcie Erasmus + 

Dzięki programowi Erasmus + nasi uczniowie mogą odbywać praktyki zawodowe, rozwijać 
umiejętności językowe oraz podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.  
Podczas wyjazdów finansowanych z projektu młodzież na możliwość nawiązania 
międzynarodowych kontaktów,  poznaje kulturę i zwyczaje poszczególnych krajów.  



 

 
Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży 
i sportu na lata 2014-2020 
Zadaniem programu Erasmus+ jest wspieranie realizacji celów strategii „Europa 
2020” na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej 
i włączenia społecznego, jak również celów strategicznych ram europejskiej 
współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia – ET 2020. 
 





Znajdź nas na facebook 

Lub zajrzyj na naszą stronę : 
www.zst-g.pl 


