Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5
tel. (46) 874-47-99
www.zspbrzeziny.szoly.lodz.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3-letnie po
gimnazjum i 4-letnie po szkole podstawowej)
PROFIL POLICYJNO - PRAWNY

PROFIL SPORTOWY

TECHNIKUM (4-letnie po gimnazjum i 5-letnie po
szkole podstawowej)
TECHNIK EKONOMISTA

TECHNIK LOGISTYK

KELNER/KELNERKA

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
PROFIL POLICYJNO - PRAWNY

RGANIZACJI
REKLAMY
TECHNIK
HOTELARSTWA

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (3-letnia po
gimnazjum i po szkole podstawowej)
KUCHARZ
KIEROWCA - MECHANIK

Technik organizacji reklamy
Zajęcia edukacyjne z prawa, kryminalistyki, prewencji,

w działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych

zagadnień z zakresu bezpieczeństwa publicznego,

i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków

z instruktorami różnych technik walk i samoobrony.

masowego przekazu, agencjach i studiach graficznych.

Klasa sportowa z zajęciami na basenie, zajęciami masażu,
korekcją wad postawy, dietetyką, zajęciami samoobrony
W ramach 7. godzin w-f w tyg. będą zajęcia na basenie – 2 godz., masaż sportowy i klasyczny – 1 godz.,
korekcja wad postawy – 1 godz., w-f ogólny – 3 godz.

Technikum

Liceum
Ogólnokształcące

Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłej pracy

Technik hotelarstwa
Szkoła przygotowuje do promowania, rezerwowania,
sprzedaży usług hotelarskich, obsługi gości w recepcji,
przygotowania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości,
przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie
hotelarskim, realizacji zamówień na usługi dodatkowe.

Technik ekonomista

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Uczeń zdobywa kwalifikacje w zakresie planowania

Uczniowie poznają tajniki sporządzania potraw

i prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, statystyki

i napojów, właściwego stosowania produktów spożywczych,

i analizy ekonomicznej, finansów, rachunkowości, obsługi

odpowiedniego łączenia składników, sposoby organizacji

programów komputerowych Insert GT: Subiekt, Rachmistrz,

procesu żywienia i świadczenia usług gastronomicznych.

Treści nauczania dotyczą zagadnień związanych
z organizacją i monitorowaniem przepływu zasobów
i informacji w procesach produkcji, dystrybucji
i magazynowania, zarządzania środkami technicznymi
podczas realizacji procesów transportowych.

Uczniowie uczą się przygotowywania potraw z różnych
stron świata, jak również dań dostosowanych
do indywidualnych wymagań klientów, właściwego
stosowania produktów spożywczych, serwowania potraw.

Kelner/kelnerka
Absolwenci potrafią przygotować salę do obsługi konsumentów,
nakrywać i dekorować stoły, serwować zamówione potrawy
i napoje oraz udzielać porad w zakresie ich doboru.
Profesjonalnie obsługują różne przyjęcia, kongresy, targi,
bankiety, konferencje.

Szkoła Branżowa
I stopnia

Technik logistyk

Technikum

Rewizor, Gratyfikant.

Szkoła przygotowuje wykwalifikowaną kadrę
przedsiębiorstw transportowych. Pracownicy mają mieć
nie tylko prawo jazdy, ale także umiejętności naprawy pojazdów.

