ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I AGROBIZNESU
im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku
Placówka z 75-letnim doświadczeniem kształcenia w zawodach: łączymy tradycję z nowoczesnością.
Kształcimy w 8 zawodach i w 7 branżach, w tym - 3 kluczowych dla woj. pomorskiego
(BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe, przemysł spożywczy oraz chemia lekka).

84-300 Lębork, ul. Warszawska 17
www.zsgzia.lebork.pl
e-mail: zsgzia@gmail.com
tel. 59 862 21 92

Kierunki i czas kształcenia
Technikum nr 3:
5 lat
ź technik ekonomista,
ź technik hotelarstwa,
ź technik żywienia i usług gastronomicznych,
ź technik reklamy,
ź technik technologii żywności,
ź technik handlowiec,
ź technik analityk,
ź technik fotografii i multimediów.
Praktyczna nauka zawodu:
Szkoła organizuje uczniom ZAJĘCIA PRAKTYCZNE w szkolnych pracowniach specjalistycznych
oraz PRAKTYKI ZAWODOWE w zakładach pracy.
OFERTA SPECJALNA: zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS +
oraz płatne staże zawodowe w ramach projektu „Kompetencje zawodowe” !!!
Przykładowe miejsca odbywania praktyk:
technik ekonomista – przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, urzędy;
technik hotelarstwa – hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe;
technik żywienia i usług gastronomicznych – restauracje, hotele, przedsiębiorstwa
turystyczne;
ź technik reklamy – studia graficzne, agencje public relations, biura ogłoszeń;
ź technik technologii żywności – piekarnie, cukiernie, laboratoria zakładowe;
ź technik handlowiec – zakłady usługowo-handlowe, centra handlowe;
ź technik analityk – laboratoria zakładowe, kliniczne, toksykologiczne;
ź technik fotografii i multimediów- studia fotograficzne, agencje reklamy i in.
ź
ź
ź
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Perspektywy kontynuacji nauki:
Nasi absolwenci po zdaniu matury mogą kontynuować naukę na wszystkich uczelniach wyższych.
Perspektywy zatrudnienia:
Na pomorskim rynku pracy wg obwieszczenia MEiN proponuje się istotne zapotrzebowanie na pracowników w zawodach: technik analityk,
technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych. Absolwenci przygotowani są również do założenia własnej firmy.
NASZE ATUTY:
lider jakości edukacji - Brązowa Tarcza w 2020 - ranking Perspektyw,
najlepsi uczniowie- nagradzani stypendium Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Pomorskiego i Starosty Lęborskiego
(w 2020/21- łącznie 46 osób),
ź nagrody za naukę i frekwencję finansowane przez Radę Rodziców (indywidualne i dla klasy),
ź dla najlepszego absolwenta - nagroda dyrektora szkoły: „ZŁOTA TARCZA ZSGŻiA”,
ź nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, specjalistyczne pracownie do praktycznej nauki zawodu,
ź dwie HALE SPORTOWE, kompleks boisk Orlik 2012,
ź dobrze wyposażona biblioteka szkolna i czytelnia,
ź wsparcie pedagoga szkolnego i RZECZNIKA PRAW UCZNIA,
ź doradztwo zawodowe w SZKOLNYM OŚRODKU KARIERY,
ź WiFi dla uczniów,
ź bliskość dworca PKP, PKS (5 min.) i centrum miasta.
ź
ź

WSPÓŁPRACUJEMY MIĘDZY INNYMI Z NASTĘPUJĄCYMI FIRMAMI
Farm Frites Poland S.A., Profarm Lębork, Hotel „Neptun”, Hotel „Łeba”, Piekarnia, Ciastkarnia. E.Głodowski,
Piekarnia M. Darznik, Przedsiębiorstwo KASTA, „Różana”, „Karczma Rycerska”, Malam.
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PONADTO:
prężnie działający Szkolny Klub Wolontariusza „AGROLIDER”,
Samorząd Uczniowski mający wpływ na funkcjonowanie szkoły,
lokalny punkt informacji europejskiej dla młodzieży EURODESK,
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów,
możliwość spełniania swoich pasji (np. zespół wokalny i instrumentalny, zajęcia
sportowe),
ź KONKURSY szkolne i pozaszkolne, udział w olimpiadach przedmiotowych,
zawodach sportowych,
ź WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ Z KRAJÓW EUROPEJSKICH w ramach projektów
międzynarodowych,
ź WYCIECZKI przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne, wyjścia/wyjazdy do kina,
teatru,
ź tematyczne ZAJĘCIA z przedstawicielami instytucji edukacyjnych, zagranicznymi
wolontariuszami itd.,
ź WYKŁADY na uczelniach wyższych (WSAiB w Gdyni, Politechnika Koszalińska,
UG, PG i in.), wyjścia/wyjazdy do zakładów pracy.
ź
ź
ź
ź
ź

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY
ź „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” –
zajęcia dodatkowe dla uczniów, staże zawodowe, wizyty studyjne w zakładach pracy
itp.
ź „Mobilność zawodowa uczniów ZSGŻIA w Lęborku”- staże zagraniczne dla
uczniów- Erasmus +.
ź Projekt „F.I.E.L.D.– współpraca ze szkołą w Rzymie (wirtualne przedsiębiorstwo)Erasmus +.
ź Program Szkolny Klub Sportowy (pozalekcyjne zajęcia sportowe).
ź Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego (koło informatyczne- rozwój
zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania- programowanie robotów)NOWOŚĆ!!!
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O ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO KSZTAŁCONYCH W ZSGŻIA

TECHNIK ANALITYK
Z INNOWACJĄ KOSMETOLOGICZNĄ (NOWOŚĆ)
Kwalifikacje zdobywane w zawodzie:
CHM.03. Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań
analitycznych.
CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych.

TECHNIK EKONOMISTA
Z INNOWACJĄ ADMINISTRACYJNO-KSIĘGOWĄ (NOWOŚĆ)
Kwalifikacje zdobywane w zawodzie:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej
jednostek organizacyjnych.

Absolwenci mogą podjąć naukę na studiach wyższych: technologia
chemiczna, ochrona środowiska, medyczna i kryminalistyczna, towaroznawstwo,
kosmetologia, biotechnologia, biochemia, chemia, technologia żywności
i żywienia i in.

Absolwenci mogą podjąć naukę na studiach wyższych: ekonomia, prawo,
zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość itp.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie: w różnego rodzaju laboratoriach:
przemysłowych, przemysłu spożywczego, środowiskowych, na rzecz rolnictwa,
toksykologicznych, naukowo-badawczych, ambulatoriach, zakładach
diagnostycznych itp.
Zob. więcej: http://zsgzia.lebork.pl/ta/

TECHNIK HANDLOWIEC
Z DODATKOWĄ UMIEJĘTNOŚCIĄ: e-commerce - handel elektroniczny (NOWOŚĆ)
Z INNOWACJĄ: marketing internetowy (NOWOŚĆ)
Kwalifikacje zdobywane w zawodzie:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
Absolwenci mogą podjąć naukę na studiach wyższych:
handel i zarządzanie sprzedażą, handel zagraniczny, marketing, transport
i spedycja i in. pokrewne kierunki oraz podnosić swoje kwalifikacje na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:
na stanowiskach przedstawiciela handlowego, w punktach sprzedaży
detalicznej, w hurtowniach i magazynach, w przedsiębiorstwach handlowych,
w zaopatrzeniu, jako specjaliści ds. organizacji i obsługi sprzedaży internetowej,
jako telemarketerzy i in.
Zob. więcej: http://zsgzia.lebork.pl/technik-handlowiec/

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie: w działach finansowo-księgowych
wszystkich podmiotów gospodarczych; urzędach, bankach, zakładach
ubezpieczeniowych; biurach rachunkowych in.
Zob. więcej: http://zsgzia.lebork.pl/te/

TECHNIK HOTELARSTWA
Z DODATKOWĄ UMIEJĘTNOŚCIĄ: obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym
usługi hotelarskie
Z INNOWACJĄ: organizacja i sprzedaż usług turystycznych (NOWOŚĆ)
Kwalifikacje zdobywane w zawodzie:
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
HGT.06. Realizacja usług w recepcji.
Absolwenci mogą podjąć naukę na studiach wyższych:
turystyka i rekreacja, hotelarstwo lub innych oraz podnosić swoje kwalifikacje na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie: w hotelach, w motelach,
w pensjonatach, sanatoriach, w schroniskach, w domach wycieczkowych i in.
w obiektach zbiorowego zakwaterowania, na promach, statkach i in.
Zob. więcej: http://zsgzia.lebork.pl/th/
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TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Z DODATKOWĄ UMIEJĘTNOŚCIĄ:
rzeźbienie w owocach i warzywach – carving (NOWOŚĆ)
oraz z nauką obsługi kelnerskiej
Z INNOWACJĄ: fitness i dietetyka (NOWOŚĆ)
Kwalifikacje zdobywane w zawodzie:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
Z INNOWACJĄ:
edukator świadomego konsumenta produktów spożywczych (NOWOŚĆ)

Kwalifikacje zdobywane w zawodzie:
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Absolwenci mogą podjąć naukę na studiach wyższych:
technologia żywności, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie,
organizacja i zarządzanie w gastronomii, hotelarstwo i turystyka, organizacja
i zarządzanie w gastronomii itp.

Absolwenci mogą podjąć naukę na studiach wyższych:
technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, ocena i analiza żywności
lub kierunkach pokrewnych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:
w obiektach zbiorowego żywienia lub zakwaterowania (bary, restauracje, hotele,
pensjonaty itp.), w zakładach przemysłowej produkcji potraw lub półproduktów,
w instytucjach upowszechniania wiedzy o żywieniu i żywności i in.
Zob. więcej: http://zsgzia.lebork.pl/tzuig/

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:
w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego różnych branż np. cukierniczej,
piekarskiej; w firmach przetwórstwa spożywczego oraz zajmujących się
przechowaniem i dystrybucją żywności; w instytucjach zajmujących się badaniem
i oceną żywności i laboratoriach analizy żywności i in.
Zob. więcej: http://zsgzia.lebork.pl/ttz/

TECHNIK REKLAMY
Z DODATKOWĄ UMIEJĘTNOŚCIĄ: modelowanie 3D (NOWOŚĆ)

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW
Z INNOWACJĄ: social media manager (NOWOŚĆ)

Kwalifikacje zdobywane w zawodzie:
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego.
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

Kwalifikacje zdobywane w zawodzie:
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.

Absolwenci mogą podjąć naukę na studiach wyższych:
reklama i marketing, reklama i promocja, handel i marketing, grafika,
komunikacja w biznesie i in.

Absolwenci mogą podjąć naukę na studiach wyższych
na kierunkach artystycznych, operatorskich, graficznych itp.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:
w biurach ogłoszeń i działach promocji; agencjach reklamowych, public relations,
studiach graficznych; mediach; studiach graficznych, fotograficznych,
drukarniach; w działach marketingu i reklamy różnych przedsiębiorstw itp.
Zob. więcej: http://zsgzia.lebork.pl/tor/

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:
w agencjach reklamowych, prasowych, artystycznych, studiach fotografii
cyfrowej; w laboratoriach fotograficzno-usługowych, naukowo-badawczych,
kryminalistycznych; archiwach, muzeach; przemyśle optycznym
i fotooptycznym, firmach komputerowych i informatycznych , e-usługach i in.
Zob. więcej: http://zsgzia.lebork.pl/technik-fotografii-i-multimediow/
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