
 

UCZNIU!!!   Dołącz do projektu „Kompetencje zawodowe 
inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”!!!!! 

 

Jeśli jesteś uczniem Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa 
Pomorskiego w Lęborku będziesz mógł uczestniczyć w projekcie i korzystać ze wsparcia  
w nim przewidzianego - nieodpłatnie!!!!!!  
 
Celem projektu zwiększenie szans uczniów szkół na odniesienie sukcesu na rynku pracy  
i zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów powiatu lęborskiego, poprzez podniesienie 
jakości edukacji i oferty kształcenia zawodowego zakresie branż kluczowych o największym 
potencjale rozwoju regionu (budownictwo, BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe, chemia 
lekka, ICT i elektronika, transport, logistyka i motoryzacja).  
 

  
KOMPLEKSOWA OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 

➢ zajęcia dodatkowe - pozalekcyjne, pozaszkolne, warsztaty, laboratoria 
➢ doradztwo zawodowe: zajęcia indywidualne i grupowe 
➢ wyjazdy edukacyjne dla uczniów biorących udział w zajęciach, np. do szkół wyższych 

(wykłady, laboratoria), pracodawców, innych podmiotów współpracujących 
➢ płatne letnie staże i praktyki zawodowe  

 

RODZAJE ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW  
ZESPOŁU SZKÓŁ GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I AGROBIZNESU  

IM. GRYFA POMORSKIEGO W LĘBORKU  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020: 
Zajęcia dla branży kluczowej 

BPO/SSC, USŁUGI FINANSOWE I BIZNESOWE 
 
Kierunki kształcenia: 
• technik ekonomista 
• technik organizacji reklamy/technik reklamy 
• technik handlowiec 

Nazwa zajęć 

maksymalna liczba 

grup w roku 

szkolnym 2019-

2020 

łączna liczba 

godzin w roku 

szkolnym dla 

poszczególny

ch grup 

Zajęcia dodatkowe z zakresu korzystania z mediów przy prowadzeniu 

sprzedaży A.29/AU.29/PGF.07 
grupa 1 30 

Zajęcia dodatkowe w zakresie obsługi programów graficznych i technologii 

przy obróbce fotografii cyfrowych A.27/AU.30/PGF.08 
grupa 1 36 

Zajęcia dodatkowe z zakresu marketingu w prowadzeniu sprzedaży  

A.29/AU.29/PGF.07 
grupa 1 30 

Zajęcia dodatkowe w zakresie technologii i obsługi programów graficznych w 

obróbce fotografii cyfrowych A.27/AU30/PGF.08 
             grupa 1 30 



 

Zajęcia dodatkowe w zakresie sprzedaży produktów i usług reklamowych 

A.29/AU.29/PGF.07 
grupa 1 30 

Zajęcia dodatkowe – multimedia w reklamie A.27/AU.30/PGF.08 grupa 1 60 

Zajęcia dodatkowe – MS Visio i infografika jako narzędzia finansowo-

biznesowe A.27/AU.30/PGF.08 
grupa 1 60 

Zajęcia dodatkowe z zakresu organizacji kampanii reklamowej do 

prowadzenia sprzedaży A.29/AU.29/PGF.07 
grupa 1 15 

Zajęcia dodatkowe z zakresu obsługi programów graficznych 

A.27/AU.30/PGF.08 
grupa 1 30 

Zajęcia dodatkowe z zakresu matematyki finansowej 

 A.36 /AU.36/EKA.05 
grupa 1 30 

Zajęcia dodatkowe z zakresu planowania i prowadzenia działalności w 

organizacji A.35 /AU.35./EKA.04 
grupa 1 30 

Zajęcia dodatkowe – obsługa programów biurowych w administracji A.36 / 

AU.36./EKA.05 
grupa 1 30 

Zajęcia dodatkowe z zakresu prowadzenia nowoczesnego sekretariatu A.35 

/AU.35./EKA.04 
grupa 1 30 

Zajęcia dodatkowe z zakresu prowadzenia rachunkowości A.36 / 

AU.36./EKA,05 
grupa 1 30 

Zajęcia dodatkowe z zakresu matematyki finansowej – wykorzystanie działań 

matematycznych do kalkulacji cen, obsługi kasy fiskalnej, programu 

magazynowo-sprzedażowego Subiekt GT A.18 / AU.20./HAN.01 

grupa 1 30 

Zajęcia dodatkowe – środki techniczne i programy komputerowe 

wykorzystywane w handlu A.22 / AU.25./HAN.02 
grupa 1 30 

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do prowadzenia działalności handlowej 

A.22 / AU.25./HAN.02 

grupa 1 30 

grupa 2 30 

Zajęcia dodatkowe z zakresu obsługi kasy fiskalnej A.18 / AU.20.HAN.01 grupa 1 30 

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego zawodowego A.22 / AU.25./HAN.02 grupa 1 30 

Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego zawodowego A.22 / AU.25.HAN.02 grupa 1 30 

Zajęcia dodatkowe z zakresu prowadzenia sprzedaży A.18 / AU.20./HAN.01 grupa 1 30 

 
 



 

Kursy dla branży kluczowej 
BPO/SSC, USŁUGI FINANSOWE I BIZNESOWE 

 
Kierunki kształcenia: 
• technik ekonomista 
• technik organizacji reklamy/technik reklamy 
• technik handlowiec  

Nazwa zajęć 

maksymalna liczba 

grup w roku 

szkolnym 2019-

2020 

łączna liczba 

godzin w roku 

szkolnym dla 

poszczególnych 

grup 

MS Excel jako narzędzie finansowo-statystyczne + EGZAMIN 
grupa 1 30 

grupa 2 30 

Absolwent na rynku pracy w środowisku wielokulturowym-poruszanie 

się po międzynarodowym rynku pracy w branży BPO/SSC 

grupa 1 12 

grupa 2 12 

Szkolenie z programu ERP-SAP (zajęcia poza szkołą) + EGZAMIN 

grupa 1 40 

grupa 2 40 

grupa 3 40 

grupa 4 40 

 
 

Zajęcia dla branży kluczowej 
CHEMIA LEKKA 

 
Kierunki kształcenia: 
• technik analityk 
• technik technologii żywności 

 

Nazwa zajęć 

maksymalna liczba 

grup w roku 

szkolnym 2019-

2020 

łączna liczba 

godzin w roku 

szkolnym dla 

poszczególnych 

grup 

Zajęcia dodatkowe z zakresu chemii analitycznej-Chemix grupa 1 30 

Zajęcia dodatkowe z zakresu przygotowania sprzętu, odczynników 

chemicznych i próbek do badań analitycznych  
grupa 1 30 

Zajęcia dodatkowe z zakresu wykonywania badań analitycznych  grupa 1 30 



 

zajęcia dodatkowe - analityka w kosmetologii grupa 1 30 

Zajęcia dodatkowe – moje laboratorium – doświadczenia laboratoryjne grupa 1 30 

Zajęcia dodatkowe – analiza fizykochemiczna  grupa 1 30 

Zajęcia dodatkowe  - przedsiębiorczość w analityce laboratoryjnej grupa 1 30 

Zajęcia dodatkowe – analiza instrumentalna grupa 1 30 

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego zawodowego 

grupa 1 30 

grupa 2 30 

Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego zawodowego grupa 1 30 

Zajęcia dodatkowe – badanie produktów spożywczych   grupa 1 30 

 
 

UWAGA!!!! 
 
W dniu 12 września 2019 roku rusza rekrutacja uczniów na ww. zajęcia dodatkowe  
i potrwa do 27 września 2019 roku!!!  
 
O projekt pytaj w swojej szkole!!! 
 
ZŁÓŻ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W SWOJEJ SZKOLE! 
 
 
 

  


