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TECHNIK SPEDYTOR 

TECHNIK MECHANIK 

TECHNIK HOTELARSTWA 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
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najbardziej poszukiwany zawód  
na rynku europejskim  

TECHNIK SPEDYTOR   

 

  

Absolwent szkoły będzie przygotowany do: 

• organizacji i nadzorowania transportu, 
• obsługi klientów i kontrahentów. 

Współpracujemy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu 
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TECHNIK MECHANIK   
 

zawód z przyszłością  

 

  

Absolwent szkoły będzie przygotowany do: 

• wytwarzania części maszyn i urządzeń; 
• instalowania i uruchamiania 

maszyn i urządzeń; 
• obsługiwania maszyn i urządzeń; 
• organizowania procesu produkcji. 
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TECHNIK HOTELARSTWA   
 

to zawód z ogromnymi  
perspektywami  zatrudnienia 

 

 

  

Absolwent szkoły będzie przygotowany do: 

• planowania i realizacji usług w recepcji 

• obsługi gości w obiekcie  
świadczącym usługi hotelarskie. 
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TECHNIK HOTELARSTWA   
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TECHNIK GRAFIKI 
i POLIGRAFII CYFROWEJ 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do: 

• przygotowywania oraz wykonywania  
prac graficznych i publikacji cyfrowych, 

• drukowania cyfrowego i obróbki druków. 
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TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do: 

• sporządzania potraw i napojów, 
• organizacji żywienia i usług  

gastronomicznych. 
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TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH 
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TECHNIK  
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do: 

• diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów  
pojazdów samochodowych, 

• diagnozowania oraz naprawy elektrycznych  
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 

• organizacji i prowadzenia procesu obsługi  
pojazdów samochodowych 
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Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnej stacji 
diagnostycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego  

na terenie szkoły. 
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TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  
– pomoce dydaktyczne 
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KUCHARZ 

FRYZJER 

KIEROWCA MECHANIK   nowość! 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT  
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

 

Branżowa Szkoła I stopnia 
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KUCHARZ 

Absolwent szkoły będzie znał:  

• zasady przechowywania żywności,  sporządzania  
potraw i napojów,  

• wykonywania czynności związanych z ekspedycją  
potraw i napojów 
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FRYZJER 

Absolwent szkoły będzie potrafił: 
 

                                         - wykonywać różnorodne zabiegi fryzjerskie 

http://www.facebook.com/zsp1.leczyca
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Absolwent szkoły będzie będzie przygotowany do eksploatacji środków 
transportu samochodowego, a w szczególności do: 

• prowadzenia pojazdów samochodowych, 

• wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy, 

• prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy, 

• wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego, 

• oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu 
drogowego. 

 

 

KIEROWCA MECHANIK  nowość 
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MONTER ZABUDOWY  

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 
W BUDOWNICTWIE 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do: 

• montażu systemów suchej zabudowy wykonywania 
robót malarsko-tapeciarskich 

• wykonywania robót posadzkarsko-okładzinowych 

 

 

KLASA POD PATRONATEM:  

PPG DECO POLSKA SP. Z O.O. 

NAJWIĘKSZEGO PRODUCENTA 

FARB I LAKIERÓW DEKORAL  
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MECHANIK 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do 

• do diagnozowania i naprawy podzespołów pojazdów 
samochodowych. 
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PRAKTYKI ZAGRANICZNE 

• maj – 24 uczniów 

• lipiec – 24 uczniów 
Berlin 2013 

• listopad – 24 uczniów Lipsk 2014 

• marzec – 20 uczniów Lipsk 2015 

• marzec  - 12 uczniów Londonderry 2015 

• kwiecień 2016– 43 uczniów 

• marzec/kwiecień 2017– 45 uczniów 
Cordoba, Grenada 

2016 i 2017 
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BERLIN 2013 
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REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 
LIPSK 2014 
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WIELKA BRYTANIA – IRLANDIA PÓŁNOCNA  
LONDONDERRY – MARZEC 2015 
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HISZPANIA –CORDOBA I GRENADA 
 KWIECIEŃ 2016R. 

http://www.facebook.com/zsp1.leczyca
http://www.zsp1.oswiata.org.pl/


www.facebook.com/zsp1.leczyca www.zsp1.oswiata.org.pl 

HISZPANIA –CORDOBA I GRENADA 
 KWIECIEŃ 2017R. 
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SZKOŁA DYSPONUJE SIŁOWNIĄ 
ORAZ DUŻĄ I MAŁĄ SALĄ GIMNASTYCZNĄ 

http://www.facebook.com/zsp1.leczyca
http://www.zsp1.oswiata.org.pl/


www.facebook.com/zsp1.leczyca www.zsp1.oswiata.org.pl 

UCZNIOWIE MOGĄ KORZYSTAĆ Z BIBLIOTEKI  
I Z GABINETU PIELĘGNIARSKIEGO. 
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SZKOŁA DYSPONUJE  
NOWOCZESNĄ BAZĄ DYDAKTYCZNĄ.  
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SZKOŁA DYSPONUJE  
NOWOCZESNĄ BAZĄ DYDAKTYCZNĄ.  
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ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ TAKŻE  
W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO,  
KTÓRE ZNAJDUJE SIĘ NA TERENIE SZKOŁY 
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W szkole działa KLUB PRZYJACIÓŁ KULTURY 

Cel działań Klubu – promocja szeroko rozumianej kultury 
oraz działalność charytatywna. 
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Z życia szkoły … 
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ - DOŁĄCZ DO NAS!  
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