
Kucharz mo¿e pracowaæ w restauracjach, 
barach,kawiarniach, sto³ówkach, domach wczasowych, 
sanatoriach, firmach œwiadcz¹cych us³ugi cateringowe 
na terenie kraju i za granic¹.

Absolwent tego kierunku bêdzie potrafi³ przygotowaæ 
rozmaite potrawy kuchni polskiej oraz pochodz¹ce z ró¿nych 
stron œwiata. W swojej pracy uzyska umiejêtnoœci 
wykorzystywania rozmaitych technik kulinarnych - 
od tradycyjnych po nowoczesne. Potrawy i posi³ki bêdzie 
przygotowywa³ zgodnie z zasadami racjonalnego ¿ywienia, 
dbaj¹c o smakowitoœæ i estetykê.

kucharz
magazynier - logistyk

TECHNIKUM ZAWODOWE

BRAN¯OWA SZKO£A I STOPNIA

wyposa¿one w specjalistyczny sprzêt pracownie do kszta³cenia przedmiotów zawodowych

bogata oferta zajêæ pozalekcyjnych, kó³ zainteresowañ i sekcji Samorz¹du Uczniowskiego

nowoczesne pracownie przedmiotowe, jêzykowe i ekopracownia

internet bezprzewodowy w ca³ej szkole, Centrum Informacji Bibliotecznej i Medialnej

atrakcyjne wycieczki przedmiotowe i turystyczne

bardzo wysoka zdawalnoœæ egzaminów zawodowych

mo¿liwoœæ uzyskania dodatkowych kwalifikacji na kursach: barmañskim i baristycznym

patronat Uniwersytetu £ódzkiego, Politechniki £ódzkiej, Uniwersytetu Przyrodniczego 
 w Poznaniu oraz  Wy¿szej Szko³y Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

certyfikat INNOWACYJNA SZKO£A ZAWODOWA NA RYNKU PRACY

dyplom technika EUROPASS w jêzyku polskim i angielskim

udzia³ w projektach unijnych, sta¿ach i praktykach zagranicznych w Niemczech i we W³oszech

     Dziœ kucharz to nie tylko rzemieœlnik, ale te¿ artysta. Do ³ask wraca prawdziwa sztuka 
kulinarna, a wraz z ni¹ zawód kucharza. W naszej szkole nauczymy Ciê nie tylko gotowania. 
Obudzimy w Tobie pasjê, krok po kroku poka¿emy, jak przygotowaæ najbardziej wyszukane 
potrawy. Nauczymy Ciê, jak cieszyæ siê wspólnym gotowaniem i wreszcie pomo¿emy odnaleŸæ 
swój indywidualny styl kulinarny.
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MAGAZYNIER - LOGISTYK
    Do zadañ magazyniera-logistyka nale¿y kontrola jakoœci i iloœci towaru przyjmowanego
 i wydawanego, rozmieszczanie towarów w magazynie, dokonywanie na bie¿¹co inwentaryzacji 
towaru Potrafi korzystaæ z narzêdzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz 
urz¹dzeñ do automatycznej identyfikacji towarów.

   Absolwent tego kierunku uzyska wiedzê na temat zasad gospodarki magazynowej, zdobêdzie 
umiejêtnoœci pracy w zespole, nauczy siê rozmieszczania towarów na umówionych miejscach 
oraz terminowoœci przechowywania towarów w magazynie.

    Zawód magazynier - logistyk daje bardzo du¿e mo¿liwoœci zatrudniania na lokalnym 
i regionalnym rynku pracy. 

Wykwalifikowani pracownicy w tym zawodzie s¹ bardzo poszukiwani przez pracodawców.

korzystny system stypendialny dla uczniów odbywaj¹cych praktyczn¹ naukê zawodu 
w Zak³adach Animex Foods K1 i K2 wspó³pracuj¹cych ze szko³¹. Bonusy miesiêczne 
oraz dofinansowanie do zakupu artyku³ów szkolnych. System dotyczy zawodów: 
technik technologii ¿ywnoœci i magazynier - logistyk.

technik hotelarstwa

technik technologii ¿ywnoœci
technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych

technik eksploatacji portów i terminali

PRAKTYKI I STA¯E 

ZAGRANICZNE
NIEMCY   W£OCHY   GRECJA
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