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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
DLA DOROSŁYCH

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
83-140 Gniew, ul. Sobieskiego 11

tel. 58 535 35 77
e-mail: zspgniew@wp.pl

www.zspgniew.pl

Odwiedź nas na FacebOOku!

Branżowa Szkoła I Stopnia

nauka trwa 3 lata, ͚

kształcenie we wszystkich zawodach,   ͚
np:. elektryk, ślusarz, monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie, 
fryzjer, kucharz,cukiernik, piekarz,operator 
obrabiarek skrawających, monter sieci 
sanitarnych, praktyki w różnych zawodach, 

comiesięczne wynagrodzenie za pracę, ͚

możliwość zatrudnienia, ͚

możliwość kontynuacji nauki  ͚ w Liceum 
Ogólnokształcącym  dla Dorosłych,

możliwość zdobycia tytułu technika ͚  przez 
udział w kursach kwalifikacyjnych

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych

im. ks. Henryka Mrossa 
w Gniewie



Liceum Ogólnokształcące Technikum Technikum

nauka trwa 3 lata, ͚

szerokie możliwości rozwijania  ͚
zainteresowań, np. pisanie scenariuszy 
widowisk historycznych, inscenizacje wydarzeń 
historycznych, taniec dawny, warsztaty 
kosmetyczne, ratownictwa medycznego oraz 
wizażu, zajęcia w SPA, spotkania z dietetykiem 
i rehabilitantem, wykłady na uczelniach 
wyższych, praca w szkolnej TV i radiowęźle, 
zajęcia sportowe, wolontariat i wiele innych,

trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym ͚  

technik hOtelarstwa

nauka trwa 4 lata, ͚

 fachowa i kompleksowa obsługa gościa  ͚
hotelowego,organizowanie  pracy 
w zakładzie hotelarskim, organizowanie 
usług gastronomicznych, organizowanie 
i obsługiwanie kongresów, targów, zjazdów 
i innych imprez, organizowanie usług 
turystycznych i rekreacyjnych, wyposażanie 
i urządzanie wnętrz różnych jednostek 
hotelowych i  gastronomicznych, realizacja 
przedmiotów zawodowych i praktyk w firmie 
Zamek Gniew Sp. z o.o., Hotel „Na  Wzgórzu”, 
Zajazd Gniewko, Hotel St. Bruno w Giżycku,

dobre przygotowanie do studiów  wyższych,  ͚
szanse na zatrudnienie

TecHNik mecHaNik o SpecjalNości 
Obrabiarki sterOwane numerycznie cnc

nauka trwa 4 lata, ͚

profesjonalna obsługa i programowanie obra- ͚
biarek sterowanych numerycznie CNC, fachowa 
obsługa programu do tworzenia projektów 2D 
i 3D, szkicowanie oraz modelowanie AUTOCAD, 
nowoczesne pracownie przedmiotów zawodo-
wych w podmiotach gospodarczych, szansa na 
zatrudnienie, możliwość udziału w projektach 
unijnych, dobre przygotowanie do studiów 
wyższych, realizacja praktycznych przedmio-
tów zawodowych w firmach: Fama Sp. z o.o., 
mikrostyk S. a., Rolls-Royce Sp. z o.o.

lub technik autOmatyk

nauka trwa 4 lata, ͚

projektowanie układów sterujących, montaż  ͚
oraz obsługa urządzeń i instalacji automatyki, 
przeglądy techniczne i konserwacja, dobre 
przygotowanie do studiów wyższych, szansa 
na atrakcyjną pracę, nowoczesne pracownie 
przedmiotów zawodowych, realizacja 
praktycznych przedmiotów zawodowych 
i praktyk w podmiotach gospodarczych


