
Technikum Hotelarskie 

w Powiatowym Zespole Szkół im. Władysława Reymonta  

przy ul. Parkowej 8 w Obornikach Śląskich 



Co daje nam nauka w TECHNIKUM ? 
  

• zdobywasz średnie wykształcenie – po ukończeniu szkoły 

• możesz zdać maturę i otrzymujesz świadectwo maturalne 

• możesz  zdać egzamin zawodowy i otrzymać dyplom technika  

                                                                                      / technika hotelarstwa /  

• dyplom technika jest uznawany w całej UE–  zdobywasz europejskie  

                                                wykształcenie w zawodzie ! 

• masz możliwość dalszego kształcenia się na studiach wyższych  
 



Dlaczego warto wybrać TECHNIKUM  

w PZS Oborniki Śląskie  

1 miejsce najlepszych TECHNIKÓW 

  w Powiecie Trzebnickim  
 

Nasze Technikum znalazło się w 1 dziesiątce najlepszych 
TECHNIKÓW na Dolnym Śląsku   

( na 50 dolnośląskich szkół technicznych zajęliśmy 8 miejsce )  
 

Otrzymaliśmy: 

 SREBRNĄ TARCZĘ  2017  dla najlepszych 
TECHNIKÓW w Polsce 

  



Posiadamy profesjonalnie wyposażone                            

gabinety hotelarskie 
 

GABINET 
GASTRONOMI  

I OBSŁUGI 
KONSUMENTA 

 

 

GABINET   

RECEPCYJNY 



GABINET  RECEPCYJNY 

z profesjonalną ladą recepcyjną 



GABINET  GASTRONOMII I ODBSŁUGI KONSUMENTA 

wyposażony w aneks kuchenny 



Uczeń Technikum Hotelarskiego 

Każdy uczeń naszego Technikum 

Hotelarskiego nosi identyfikator  

i strój hotelarski, które 

obowiązują na zajęciach 

zawodowych  

 ( biała koszula -1 raz w tygodniu                    

na zajęciach zawodowych )   



Przedmioty 

zawodowe 

• Organizacja pracy w hotelarstwie                                             język angielski 

• Działalność recepcji                                                                     geografia 

• Techniki pracy w hotelarstwie 

• Usługi żywieniowe w hotelarstwie 

• Obsługa konsumenta 

• Marketing usług hotelarskich  

• Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego 

• Język angielski zawodowy 

• Obsługa informatyczna w hotelarstwie 



ZDOBYLIŚMY DOFINANSOWANIE               

na profesjonalne kursy                                            

dla uczniów kierunku Technik hotelarstwa 

Kurs barmański Kurs baristy Kurs carvingu 



ZWYCIĘSTWA NASZYCH HOTELARZY 

Gala Kulinarnego Rajdu Mistrzów w Hotelu Haston **** Wrocław 

                       2016                                  2017                    



ZWYCIĘSTWA NASZYCH HOTELARZY 

Gala Kulinarnego Rajdu Mistrzów w Hotelu Haston **** Wrocław 

                  2018                                    2019 



Hotelarskie wycieczki zawodoznawcze 
Uczniowie Technikum Hotelarskiego corocznie uczestniczą w imprezie  

Open Day w Hotelach ORBIS 
Zwiedzamy hotele, rozmawiamy z profesjonalistami z naszej branży                             

oraz poznajemy przyszłych pracodawców ! 

ODWIEDZILIŚMY : 

Hotel SOFITEL***** Wrocław Old Town 

Hotel MERCURE **** Wrocław Centrum we Wrocławiu 

Hotel  Novotel & Ibis **** we Wrocławiu  





    W szkole uczymy się nie tylko teorii  

 mamy też zajęcia praktyczne 

  OBSŁUGA KONSUMENTA i GOTOWANIE 



 
Praktyki w wysokiej klasy hotelach każdy 

uczeń ma organizowane przez szkołę ! 

   

W klasie 3 i 4 uczniowie naszego Technikum Hotelarskiego 
odbywają miesieczne praktyki                                                            

w hotelach  5-gwiazdkowych i 4-gwiazdkowych (maj) 

 
 

  

Z NAMI POZNASZ BARDZO DOBRZE PRZYSZŁEGO 
PRACODAWCĘ ! 

 

 



 
Praktyki w wysokiej klasy hotelach !  

  



• mamy również wiele przedstawień, konkursów i wyjść na miasto, 

którymi najczęściej przewodniczy opiekun Samorządu Szkolnego; 

• współpracujemy z wieloma placówkami (Dom Pomocy Społecznej,   

    Gmina, szkoły w Obornikach Śl. , Policja, Straż itd.) 

Co dodatkowego się dzieje w naszej szkole? 



Rekrutacja 
 

Zasady rekrutacji do TECHNIKUM i LO są jednakowe. 

 Obejmują wyniki z egzaminu ósmoklasisty,                                                        
oceny na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej                                                   
i  szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie  

 Oceny przeliczane są na punkty rekrutacyjne.  
 

Przedmioty uwzględniane w przeliczaniu  

na punkty rekrutacyjne można znaleźć  

na naszej szkolnej stronie internetowej  

www.pzs-obornikislaskie.pl 
w zakładce ZASADY REKRUTACJI 

 

http://www.pzs-obornikislaskie.pl/
http://www.pzs-obornikislaskie.pl/
http://www.pzs-obornikislaskie.pl/


 

ZOSTAŃ HOTELARZEM  ! 

Dobrze płatna praca czeka na Ciebie ! 

 


