


PATRON  SZKOŁY

Aby  promować wśród uczniów postać tego wspaniałego 
człowieka, wybitnego filozofa 

i nietuzinkowego duszpasterza, 
co roku odbywa się w naszej szkole 

Ogólnopolski Konkurs „Tischnerowskie Ślady”. 

W 2002 roku ZS nr 3 przyjął za swego patrona 
księdza  prof. Józefa Tischnera

Od 2017 roku imię  ks. prof. J. Tischnera 
otrzymały wszystkie szkoły wchodzące w skład 

CKZiU Nr 1 w Wadowicach



KIERUNKI KSZTAŁCENIA 

III Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera

 klasa europejsko - medialna:
o rozszerzeniu:  geografia, wiedza  o społeczeństwie, 

język angielski,

 klasa socjalna:
o rozszerzeniu: biologia, język polski



KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera

 technik ekonomista 

 technik handlowiec

 technik rachunkowości NOWOŚĆ

 technik reklamy

 technik żywienia i usług gastronomicznych

 technik hotelarstwa

 technik technologii żywności



KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2    
im. ks. prof. J. Tischnera

zajęcia praktyczne - warsztaty szkolne

 kucharz

 cukiernik

 kelner



TECHNIK  EKONOMISTA
Marzysz o karierze bankiera, menedżera 

lub przedsiębiorcy

Szkoła przygotowuje młodzież do aktywności 
i kreatywności w warunkach gospodarki rynkowej 

na konkurencyjnym europejskim rynku pracy. 
Organizowanych jest wiele konkursów i olimpiad, 

które pozwalają zdobywać cenne nagrody – nawet 
zwolnienie z egzaminów zawodowych 

z wynikiem 100%

Absolwent szkoły jest świetnie przygotowany 
do prowadzenia własnej działalności gospodarczej 

oraz  podjęcia  pracy  w bankach, urzędach 
skarbowych, instytucjach ubezpieczeniowych, 

biurach rachunkowych, jednostkach samorządu 
terytorialnego, agencjach celnych, przedsiębiorstwa 

produkcyjnych, urzędach administracji 
państwowej  i samorządowej. 



TECHNIK  RACHUNKOWOŚCI     NOWY ZAWÓD!!!

Zawód technik rachunkowości jest zawodem z 
wielkimi tradycjami i występuje niemal w każdym 
podmiocie gospodarczym.
Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w 
biurach rachunkowych, prywatnych 
przedsiębiorstwach , jednostkach finansów 
publicznych. 

Do najczęściej powierzanych im zadań należą prace 
związane z prowadzeniem spraw księgowo-
rozliczeniowych oraz prowadzenie spraw kadrowo-
płacowych. 

Kwalifikacje zawodowe: 
• Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i 
gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
• Prowadzenie rachunkowości



TECHNIK  HANDLOWIEC 

Jeżeli jesteś otwarty,  komunikatywny, chcesz pracować z ludźmi, masz poczucie 
estetyki, interesujesz się handlem – to ten zawód jest dla Ciebie! 

Technik handlowiec to zawód szerokoprofilowy.
Absolwenci mają zapewnioną szeroką ofertę pracy. Mogą znaleźć zatrudnienie 

w przedsiębiorstwach handlowych jako specjaliści od marketingu, akwizycji 
towarów, reklamy czy księgowości.



TECHNIK  HOTELARSTWA

Łacińskie hasło „Hospes hospiti sacer”  
oznacza  „Gość dla gospodarza jest święty” 
i jest dewizą każdego hotelarza. 
Hotelarstwo jest podstawową branżą 
turystyki. Absolwent tego kierunku posiada 
kwalifikacje do czynności związanych                    
z fachową i kompleksową obsługą gościa 
hotelowego (recepcja, gastronomia, usługi
komplementarne) oraz do otwarcia własnej 
działalności gospodarczej.

2016 r. - finalistka  (zwolnienie z egzaminu) 
VIII Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej  - Technikum nr 2

2016 r.  - Konkurs o Indeks WSEiT w Suchej 
Beskidzkiej –– III LO

2017 r.  - III miejsce  w II Ogólnopolskim Konkursie Turystyczno –
Hotelarskim „Mistrz Gościnności – concierge” - Technikum nr 2 

2018 r.  - finalistka (zwolnienie z egzaminu) 
X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej  - Technikum nr 2



TECHNIK REKLAMY

Chcesz mieć ciekawy zawód?
Interesujesz się reklamą?
Nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

Reklama to bardzo obszerna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina życia.  
Ten nowoczesny kierunek kształcenia to wyjście naprzeciw zainteresowaniom uczniów, a także potrzebom 
nowoczesnego rynku pracy. 



TECHNIK  ŻYWIENIA  I  USŁUG  GASTRONOMICZNYCH

Dzięki nabytym umiejętnościom zdobędziesz pracę w branży 
gastronomicznej:  możesz być kucharzem, menadżerem 
lub poprowadzić swoją firmę  gastronomiczną.

Szkoła daje możliwość zdobycia  wiedzy i umiejętności dotyczących:
o produkcji potraw i napojów zgodnie z najnowszymi trendami  

kulinarnymi,
o planowania  żywienia indywidualnego  i  zbiorowego, organizacji 

imprez
o Zasad planowania  zdrowego żywienia.
Wszystkie te umiejętności nabędziesz w profesjonalnie przygotowanej bazie 
gastronomicznej



TECHNIK  TECHNOLOGII  ŻYWNOŚCI

Technik technologii żywności jest zawodem 

szerokoprofilowym dla zainteresowanych 
produkcją żywności i jej jakością. Zajmuje się 
opracowaniem nowych produktów 
żywnościowych i technologii. Organizuje i 
nadzoruje proces produkcji produktów 
żywnościowych na powierzonym odcinku 
produkcji. Uzyskanie tytułu technika 
technologii żywności ułatwia profesjonalne 
prowadzenie własnej działalności 
produkcyjnej, m.in. cukierni, lodziarni, 
piekarni, zakładów garmażeryjnych lub 
handlowej ze specjalizacją spożywczą.



KELNER

Chcesz zostać wykwalifikowanym 
kelnerem?

Kelnerem- barmanem?

Kelnerem- sommelierem?

Kelnerem- baristą?

Dysponujemy nowocześnie wyposażoną pracownią
gastronomiczną oraz bazą do obsługi konsumenta. Nauczymy
Cię zasad przygotowania nakrycia, obsługi gości, zasad savoir
vivre przy stole, zdobędziesz umiejętności sporządzania
potraw i napojów, podstawy sztuki barmańskiej, baristycznej
oraz sommeliera.

Możesz doskonalić swoje umiejętności na certyfikowanych
kursach sztuki barmańskiej i baristycznej organizowanych
przez nasze centrum.

Możesz sprawdzić swoje umiejętności zawodowe na
olimpiadzie barmańskiej, konkursach kelnerskich.



CUKIERNIK

Pragniesz poznać tajniki cukiernictwa? 

Czeka na Ciebie możliwość zdobycia 
ciekawego zawodu!

Nauka  zawodu odbywa  się w nowocześnie 
wyposażonej pracowni cukierniczej



KUCHARZ

Kształcąc  się  w zawodzie  kucharz  zdobędziesz 
umiejętności, które pozwolą Ci znaleźć pracę 
w gastronomii w kraju i zagranicą.

Nauczysz się sporządzać i dekorować potrawy.
Możesz brać udział w dodatkowych kursach 
zawodowych oraz prezentować swoje umiejętności 
wpokazach gastronomicznych i konkursach 
kulinarnych!



SPRZEDAWCA

Sprzedawca to zawód polegający na 
sprzedaży produktów i usług w  sklepach, 
hurtowniach i w sprzedaży bezpośredniej. 

Głównym zadaniem sprzedawcy jest 
profesjonalna, sprawna i kulturalna obsługa 
klienta, oparta na zapewnieniu pełnej 
informacji o sprzedawanych towarach i 
usługach. Do zadań zawodowych 
sprzedawcy należy również, poza obsługą 
klienta,  przyjmowanie dostaw towarów, 
przygotowywanie ich do sprzedaży oraz 
estetyczne i atrakcyjne ich 
wyeksponowanie.



STAŻ ZAWODOWY - LEONARDO  da  VINCI

Zwyczaje i tradycje kulinarne rodzinnych 
uroczystości 

(urodziny, imieniny, zaręczyny, ślub)

Węgry  - Debreczyn  2009

Staż zawodowy uczniów polskich szkół 
ekonomicznych w niemieckiej firmie 

symulacyjnej

Niemcy - Frankfurt  2010



STAŻ  ZAWODOWY - PROGRAM LEONARDO da VINCI

Poznajemy Normandię: jej sztukę 
hotelarską, historię i kulturę.

Francja – le Havre 2011

Staż zawodowy uczniów polskich szkół 
ekonomicznych w niemieckiej firmie 

symulacyjnej

Niemcy  - Frankfurt  2013



STAŻ  ZAWODOWY  2015 - PROGRAM Erasmus+

Barcellona Pozzo di Gotto
Włochy– Sycylia 2015 Ubeda - Hiszpania 2015



STAŻE  ZAWODOWE  2016  - PO WER

Lizbona
(Portugalia)

Wiedeń
(Austria)

Londyn
(Wielka Brytania)

Plymouth
(Wielka Brytania)



STAŻ  ZAWODOWY  2017 - PROGRAM Erasmus+

Londyn
(Wielka Brytania)

Budapeszt
(Węgry)



STAŻ  ZAWODOWY  2018 – PO WER

Bristol
(Wielka Brytania)



STAŻ  ZAWODOWY  2018 – PO WER

Londyn
(Wielka Brytania)

Funchal
(Portugalia)



STAŻ  ZAWODOWY  2018 – PO WER

Amiens
(Francja)

Malaga
(Hiszpania)



PROJEKT  - KRESY WSCHODNIE 2018



MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE 2010-2015

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość 
zdobycia nowych umiejętności biorąc 
udział w bezpłatnych kursach:
•prawa jazdy
•florystycznym
•decoupage
•barmaństwa
•grafiki komputerowej
•cukierniczym
•carvingu

Organizujemy:

•Staże - wizyty zawodoznawcze m. in.:
Hotel Gołębiewski Wisła
Karczma „Gościnna Chata” Wysowa-Zdrój
ING Bank Śląski Warszawa

•Płatne staże wakacyjne



MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE

Wizyta w TVP S.A. Oddział w Krakowie 

Wizyta w FIAT AUTO POLAND

Wizyta w RADIO KRAKÓW

Wizyta w Karczmie „Gościnna Chata” w Wysowej



Od 2017r. jesteśmy realizatorem projektu, którego celem jest zwiększenie szans na rynku pracy 
uczniów powiatu wadowickiego. 

W ramach projektu umożliwiamy uczniom podniesienie kompetencji zawodowych poprzez 
udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach, tj.: 
kurs prawa jazdy kat. B, 
kurs kelnerski, 
kurs barmański i sommelierstwo, 
kurs carvingu, kurs baristy, 
kurs kasjera złotówkowo-walutowy,
kurs obsługi kasy fiskalnej,
kurs obsługi systematycznej rezerwacji turystycznej i informacji turystycznej, 
kurs „Kuchnie świata”, 
kurs sztuki cukierniczej, staże zawodowe w firmach, 
dodatkowo zaplanowano spotkania z doradcą zawodowym i opracowanie Indywidualnych 
Planów Rozwoju Kariery Zawodowej

PROJEKT PT. „TURYSTYCZNO – GASTRONOMICZNE CENTRUM 

KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO”



WARSZTATY SZKOLNE

Warsztaty Szkolne dają możliwość młodzieży 
kształcącej się w zawodach: technik 
żywienia i usług gastronomicznych, technik 
technologii żywności, kelner, kucharz, 
cukiernik-praktycznej nauki zawodu 
na powierzonych produktach.

Uczniowie pracujący w warsztatach 
szkolnych uczą się sporządzania potraw, 
napojów oraz obsługi konsumentów  
w oparciu o najnowsze metody i techniki, 
na profesjonalnym sprzęcie pod okiem 
doświadczonej kadry pedagogicznej.



SPORT

Organizujemy różnorodne imprezy sportowe, które cieszą się dużą popularnością.
Jest to m.in. Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej, Maraton Aerobiku, Ekonom Power Strong Day, wyjazdy na
narty i łyżwy. Bierzemy czynny udział we wszystkich zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem Szkolnego
Związku Sportowego.

Od roku szkolnego 2007/2008 w szkole prowadzony jest program nauki i doskonalenia pływania wśród uczniów
klas II szkół średnich. Program spotkał się z dużym entuzjazmem oraz bardzo wyraźnie podniósł atrakcyjność
lekcji wychowania fizycznego. Możemy pochwalić się również tym, że odnosimy coraz to większe sukcesy na
arenie zawodów powiatowych szkół średnich.



WYSOKO W RANKINGU

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
potwierdza, że Technikum nr 2
w CKZiU Nr 1w Wadowicach

znajduje się wśród najlepszych techników 
w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół 

Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł 

„Srebrnej Szkoły 2019”

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
potwierdza, że III Liceum Ogólnokształcące

w CKZiU Nr 1w Wadowicach
znajduje się wśród najlepszych liceów  

w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół 
Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019

i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2019”



WYSOKO W RANKINGU



EFEKTY KSZTAŁCENIA

Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki podczas egzaminów
maturalnych i zawodowych, zajmują także wysokie lokaty w konkursach
i olimpiadach. Najlepsi uczniowie otrzymują co roku Stypendium Prezesa
Rady Ministrów oraz Stypendium Naukowe Rady Powiatu Wadowickiego.



PROGRAM „OTWARTA FIRMA”

STATUETKI NAJAKTYWNIEJSZEJ SZKOŁY 



•Rajd Szkół Tischnerowskich
•Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – od 5 lat oficjalny partner Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Małopolskiego
•Dni Otwarte, wizyty promujące Centrum w gimnazjach i szkołach podstawowych, warsztaty o 
różnorodnej tematyce dla gimnazjalistów i ósmoklasistów 
•Powiatowe Targi Edukacyjno-Wydawniczo- Informacyjne 
•Salon Maturzysty
•Wystawy w Wadowickiej Bibliotece Publicznej 
•Międzyszkolny konkurs w branży cukierniczej „Mam zawód. Mam fantazję”
•Tydzień Języków Obcych – organizacja międzyszkolnego konkursu KAHOOT z Tischnerem
•Promocja zdrowego stylu życia- nauka pływania na basenie „Delfin” w Wadowicach
•Turniej Piłki Nożnej na Orliku
•Maraton Aerobiku
•Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Rady Rodziców
•EKONOM STRONG POWER DAY – zawody w wyciskaniu sztangi pod patronatem Zarządu Powiatu 
Wadowickiego
•Rajdy Rowerowe 
•Liczne akcje charytatywne oraz akcje prozdrowotne realizowane w każdym roku szkolnym.

WYBRANE DZIAŁANIA SZKOŁY:



Nasza szkoła daje różne możliwości rozwoju…



Nasza szkoła daje różne możliwości rozwoju…



Nasza szkoła daje różne możliwości rozwoju…



Nasza szkoła daje różne możliwości rozwoju…



Nasza szkoła daje różne możliwości rozwoju…



SZKOŁA ZMIENIA SIĘ DLA WAS

NOWE WARSZTATY SZKOLNE 
I PRACOWNIA GASTRONOMICZNA



SZKOŁA ZMIENIA SIĘ DLA WAS

NOWE BOISKA SZKOLNE



ZAPRASZAMY



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!!!


