
Kształcimy 
młodzież 
z pasją!

Szkoła wielu 
możliwości i 
kierunków 
przyszłości





Zdobędziesz wiedzę w zakresie 
podstaw fotografii i kompozycji obrazu, 

jak również technik fotograficznych, 
cyfrowych i multimedialnych.

Dowiesz się, jak działają urządzenia 
fototechniczne oraz poznasz zasady 

marketingu i reklamy usług 
fotograficznych. Będziesz specjalistą 

zajmującym się fotografowaniem 
i realizacją projektów multimedialnych. 

Będziesz potrafił wykonywać 
i publikować internetowe projekty 

multimedialne. W przyszłości będziesz 
mógł realizować swoje plany pracując w 

studiach fotograficznych, redakcjach 
prasowych, telewizji, agencjach 

reklamowych i wydawniczych itp. 
Możesz też kontynuować naukę na 

studiach wyższych.

Okres nauki – 5 lat
Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:
język polski, język angielski, geografia oraz matematyka

Przedmioty  w zakresie rozszerzonym: 
język angielski i matematyka



Ukończenie tego kierunku daje ci szerokie 
możliwości pracy w portach 

i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych, 
samochodowych, żeglugi śródlądowej, działach 

transportowo-spedycyjnych przedsiębiorstw 
zarówno 

w kraju jak i za granicą. Praktyki zawodowe 
będziesz realizował w centrach logistyczno-
dystrybucyjnych, agencjach obsługi portów 

lotniczych, terminalach osobowych 
i towarowych, lotniczych, kolejowych, 

samochodowych 
oraz przedsiębiorstwach przemysłowych 

handlowych. Jako absolwent możesz 
zatrudnić się w charakterze personelu 

pokładowego na stanowisku 
stewardessa/steward, w przedsiębiorstwach 
logistycznych, spedycyjnych, transportowych, 

agencjach obsługi portów morskich 
i lotniczych

Okres nauki – 5 lat
Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:
język polski, język angielski, geografia oraz matematyka

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: 
język angielski i matematyka



Technik hotelarstwa to idealny kierunek  
dla osób komunikatywnych, chętnie 

pracujących w zespole. Kompleksowo 
obsługuje gości hotelowych oraz 

organizuje usługi  turystyczne, rekreacyjno
- sportowe i gastronomiczne. W ramach 

wprowadzanej innowacji  uczeń poszerzy 
swoją wiedzę z zakresu języków obcych, 

obsługi ruchu lotniczego  i morskiego, 
ratownictwa wodnego i udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej, savoir-
vivre’u i kultury osobistej.

Okres nauki – 5 lat
Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:
język polski, język angielski, geografia oraz matematyka

Przedmioty  w zakresie rozszerzonym: 
język angielski i matematyka 



W czasie nauki zostaniesz przygotowany 
do pracy na stanowiskach

związanych z kompleksową organizacją 
i obsługą gastronomiczną 

różnego rodzaju imprez okolicznościowych. 
Poznasz specyfikę funkcjonowania firm 

cateringowych, zakładów żywienia 
zbiorowego, restauracji i innych.

W dobrze wyposażonych pracowniach 
szkolnych poznasz tajniki zawodu

i zostaniesz profesjonalnie przygotowany 
do przyszłej pracy oraz podjęcia studiów 

wyższych na kierunkach związanych 
z technologią żywności. 

Okres nauki – 5 lat
Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:
język polski, język angielski, biologia oraz plastyka

Przedmioty  w zakresie rozszerzonym: 
język angielski i matematyka
Drugi język:
język niemiecki



Kwalifikacje zawodowe, nabyte 
w procesie kształcenia umożliwią 
ci pracę w zakładach fryzjerskich, 
w teatrach i na planach filmowych, 

a także  przy pokazach mody. 
Rozpoczynając naukę w naszej szkole 

zostaniesz przygotowany do 
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych 
włosów, strzyżenia, stylizacji i zmiany 

koloru
oraz wykonywania projektów fryzur.

Okres nauki – 5 lat
Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:
język polski, język angielski/Język niemiecki, 
matematyka oraz plastyka

Przedmioty  w zakresie rozszerzonym: 
język angielski i matematyka



Technik reklamy to bardzo ciekawy 
i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy 

wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, 
plastyczną, psychologiczną, a także 

lingwistyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności 
umożliwią absolwentom pozyskanie ciekawej 
pracy w szeroko rozumianej reklamie, która 

jest nieodłącznym elementem gospodarki 
rynkowej.

Okres kształcenia : 5 lat
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:
język polski, język obcy nowożytny oraz język angielski lub 
język niemiecki, matematyka i informatyka



Zostaniesz przygotowany do pracy 
na stanowisku kucharza, który zajmuje 
się sporządzaniem potraw i napojów. 

Poznasz różne metody i techniki obróbki 
wstępnej i cieplnej.

Nauczysz się obsługi nowoczesnego 
sprzętu i urządzeń gastronomicznych.
Po ukończeniu szkoły możesz podjąć 

pracę w restauracjach, barach, 
kawiarniach oraz różnego rodzaju 

stołówkach. Możesz też otworzyć własną 
działalność gospodarczą.

Okres nauki – 3 lata
Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:
język polski, język angielski, matematyka oraz plastyka

Nauczany język obcy:
język angielski



Nauczysz się wytwarzać ciasta, ciastka, torty 
i desery. Poznasz sztukę tworzenia dekoracji 

wyrobów gotowych. Opanujesz obsługę 
specjalistycznych maszyn i urządzeń. Zdobytą 

wiedzę i umiejętności będziesz mógł 
wykorzystać podejmując pracę w zakładach 

przemysłowych. Po ukończeniu szkoły możesz 
podjąć pracę w cukierniach, piekarniach

i zakładach przemysłu cukierniczego.

Okres nauki – 3 lata
Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:
język polski, język angielski, matematyka oraz plastyka

Nauczany język obcy:
język angielski



Zdobywając zawód fotografa, opanujesz umiejętności 
związane z wykonywaniem zdjęć. Nauczysz się 

fotografowania martwej natury, zwierząt, przyrody 
i obiektów architektonicznych. Bez problemu 
wykonasz fotografie osób, reportaże, zdjęcia 

reklamowe i techniczne. Podczas nauki będziesz 
korzystał z nowoczesnego sprzętu i metod 

rejestracji obrazu. Po skończeniu szkoły możesz 
prowadzić własną działalność usługową, pracować 

w firmie fotograficznej, agencji reklamowej, telewizji, 
policji, bibliotece czy archiwum.

Okres nauki – 3 lata
Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:
język polski, język angielski, matematyka oraz plastyka

Nauczany język obcy:
język angielski























zsz3lowicz@poczta.onet.pl

https://zsp3lowicz.wixsite.com/zsp3

zespolszkolnr3wlowiczu

www.facebook.com/zsp3lowicz

https://www.youtube.com/channel/
UC_1mSrc1QbOoo38C9YEMEgQ
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