
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOCZNIJ NAUKĘ  

w Zespole  Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku! 
 

Nauka w naszej szkole to propozycja dla ciekawych świata, 
ambitnych, pełnych pasji  młodych ludzi.  
To niezwykła przygoda przygotowująca do wyzwań 
stawianych przez dynamiczny, ciągle zmieniający się rynek 
pracy.  

Jesteśmy szkołą otwartą, bezpieczną  

i nowoczesną. Korzystając z naszej bogatej tradycji,  

pamiętając o wartościach stawiamy na dynamiczny rozwój  

i dostosowanie się do potrzeb uczniów. Nasi uczniowie 

odbywają praktyki w renomowanych 

firmach. Zdobywają wiedzę i umiejętności nie tylko  
w ramach zajęć lekcyjnych. Uczestniczą  

w spotkaniach, zajęciach, warsztatach, 

prelekcjach, szkoleniach prowadzonych przez 

specjalistów z różnych branż. Zapewniamy możliwość 

zdobywania dodatkowych kwalifikacji 
zawodowych oraz udział w stażach  zawodowych  

w ramach projektów dofinansowanych z UE 

realizowanych przez szkołę (np. staże zawodowe 

w Grecji). Poprzez szeroką ofertę zajęć 

pozalekcyjnych nasi uczniowie rozwijają 
zainteresowania i pasje. Wiedzę i umiejętności uczniowie 
prezentują podczas wielu olimpiad i konkursów. Bierzemy 

aktywny udział w wielu ogólnopolskich 

akcjach i programach. Organizujemy cykliczne 

imprezy szkolne, podczas których łączymy naukę 

ze sportem i zabawą. Nasi uczniowie 

uczestniczą w licznych wyjazdach rekreacyjno 
- dydaktycznych i wydarzeniach kulturalnych.  

…STAWIMY NA ROZWÓJ 

KSZTAŁCIMY PROFESJONALISTÓW, WSPIERAMY W UCZENIU… 



 

ZDOBĘDZIESZ KWALIFIKACJE: 

 Przygotowywanie i wydawanie dań   

 Organizacja żywienia i usług 

gastronomicznych  

ZDOBĘDZIESZ KWALIFIKACJE: 

 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt  

 Wykonywanie weterynaryjnych  

czynności pomocniczych  

ZDOBĘDZIESZ KWALIFIKACJE: 

 Prowadzenie produkcji rolniczej  

 Organizacja i nadzorowanie 

produkcji rolniczej   

ZDOBĘDZIESZ KWALIFIKACJE: 

 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja 

 roślinnych obiektów architektury krajobrazu 

 Organizacja pracy związanych z budową 

oraz konserwacją obiektów małej  

architektury krajobrazu  

ZDOBĘDZIESZ KWALIFIKACJE: 

 Obsługa gości w obiekcie świadczącym  

usługi hotelarskie  

 Realizacja usług w recepcji  

 

ZDOBĘDZIESZ KWALIFIKACJE: 

 Organizacja transportu oraz obsługa 

klientów i kontrahentów 

 

ZDOBĘDZIESZ KWALIFIKACJE: 

 Obsługa magazynów 

 Organizacja transportu 

ZDOBĘDZIESZ KWALIFIKACJE: 

 Administracja i eksploatacja systemów  

komputerowych, urządzeń peryferyjnych 

 i lokalnych sieci komputerowych  

 Tworzenie i administrowanie stronami  

i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych  

 

ZDOBĘDZIESZ KWALIFIKACJE: 

 Przygotowywanie i wydawanie dań  

NOWY KIERUNEK!!! 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 2020/2021 

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 4 letnie 

2. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe  

 KELNER; 

Wykonywanie usług kelnerskich 

 KUCHARZ 

Przygotowanie i wydawanie dań 

 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

Organizacja żywienia i usług  gastronomicznych 

 FLORYSTA   

Wykonywanie kompozycji florystycznych 

 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 

krajobrazu 

 PSZCZELARZ 

Prowadzenie produkcji pszczelarskiej  

 TECHNIK PSZCZELARZ  

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej 

 ROLNIK  

Prowadzenie produkcji rolniczej 

 TECHNIK ROLNIK 

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 

 TECHNIK WETERYNARII (forma stacjonarna) 

Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 

 TECHNIK INFORMATYK 

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych 

            ZDOBĘDZIESZ KWALIFIKACJE: 

 Tworzenie i administrowanie stronami  

i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych  

 Projektowanie, programowanie 

i testowanie aplikacji 


