
KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA:
Technikum nr 3 - 5lat         
l technik ekonomista,
l technik hotelarstwa,
l technik żywienia i usług gastronomicznych,
l technik reklamy,
l technik technologii żywności,
l technik handlowiec,
l technik analityk - KIERUNEK PRIORYTETOWY!,
l technik fotografii i multimediów - NOWY ZAWÓD!

ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 
I AGROBIZNESU im. Gryfa Pomorskiego

Praktyki zawodowe:
Szkoła organizuje uczniom praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne w zakładach pracy oraz w szkolnych 
pracowniach specjalistycznych. 
OFERTA SPECJALNA:  zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS + oraz płatne 
staże zawodowe w ramach projektu „Kompetencje zawodowe” !!!
Przykładowe miejsca odbywania praktyk:
ltechnik ekonomista – przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, urzędy;
ltechnik hotelarstwa – hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe;
ltechnik żywienia i usług gastronomicznych – restauracje, hotele, przedsiębiorstwa turystyczne;
ltechnik reklamy – studia graficzne, agencje public relations, biura ogłoszeń;
ltechnik technologii żywności – piekarnie, cukiernie, laboratoria zakładowe;
ltechnik handlowiec – zakłady usługowo-handlowe, centra handlowe;
ltechnik analityk – laboratoria zakładowe, kliniczne, toksykologiczne, 
ltechnik fotografii i multimediów - studia fotograficzne, agencje reklamy i inne. 
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NASZE ATUTY:

l lider jakości edukacji- Brązowa Tarcza w 2020- ranking Perspektyw,
l najlepsi uczniowie- nagradzani stypendium Prezesa  Rady Ministrów, Marszałka 

Województwa Pomorskiego i Starosty Lęborskiego (2019/20- łącznie 70 osób),
l dla najlepszego absolwenta- nagroda dyrektora szkoły: „ZŁOTA TARCZA ZSGŻiA”,
l nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, specjalistyczne pracownie do praktycznej 

nauki zawodu, 
l dwie HALE SPORTOWE, kompleks boisk Orlik 2012,
l dobrze wyposażona biblioteka szkolna i czytelnia, 
l wsparcie pedagoga szkolnego i RZECZNIKA PRAW UCZNIA,
l doradztwo zawodowe w SZKOLNYM OŚRODKU KARIERY,
l WiFi dla uczniów,
l bliskość dworca PKP, PKS i centrum miasta.

DODATKOWO:
l prężnie działający Szkolny Klub Wolontariusza „AGROLIDER”,
l Samorząd Uczniowski mający wpływ na funkcjonowanie szkoły,
l lokalny punkt informacji europejskiej dla młodzieży EURODESK,
l ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w zależności od potrzeb  i zainteresowań   uczniów,
l możliwość spełniania swoich pasji (np. zespół wokalny i instrumentalny, zajęcia sportowe),
l KONKURSY szkolne i pozaszkolne, udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, 
l WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ Z KRAJÓW EUROPEJSKICH w ramach projektów międzynarodowych, 
l WYCIECZKI przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne, wyjścia/wyjazdy do kina, teatru,
l tematyczne ZAJĘCIA z przedstawicielami instytucji edukacyjnych, zagranicznymi wolontariuszami,
l WYKŁADY na uczelniach wyższych (WSAiB w Gdyni, Politechnika Koszalińska i in.), wyjścia/wyjazdy 

do zakładów pracy.

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY
l „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” – zajęcia dodatkowe dla 

uczniów, staże zawodowe, wizyty studyjne  w zakładach pracy itp.,
l „Mobilność zawodowa uczniów ZSGŻIA w Lęborku” – staże zagraniczne dla uczniów (dla 

wszystkich zawodów) – Erasmus +,
l   Projekt „F.I.E.L.D.– współpraca ze szkołą w Rzymie (wirtualne przedsiębiorstwo) – Erasmus +,
l Program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – projekt wymiany młodzieży (Poczdam).
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