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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Treningi prowadzone są nowatorskim 

systemem szkolenia przez Akademię 

Futbolu. Zajęcia lekcyjne umożliwiają 

prowadzenie treningów rano  

i popołudniu. 
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Zespół Szkół Nr 1  
w Bratoszewicach 

Pl. Staszica 14 

91-015 Bratoszewice 

Telefon (42) 719-89-83 

Faks (42) 719-66-77 

email: zs1bratoszewice.@szkoly.lodz.pl 

 

     ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1  

     W BRATOSZEWICACH 

4-letnie technika i 3-letnie liceum  

kształcimy  zawodowców  

 


 

Technik żywienia  

i usług gastronomicznych 
Pracę znajdziesz w instytucjach 

związanych ze sportem, możesz 

zasilić pierwszą drużynę WIDZEWA. 

 
Technik mechatronik 

Technik  ekonomista 

Technik  logistyk 

Technik rolnik 

kształcimy sportowców  

Liceum 

ogólnokształcące 

 www.zs1bratoszewice.pl 

Współpracujemy z: 
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TECHNIK MECHATRONIK 

- monitoruje  elementy, podzespoły  

i zespoły mechaniczne, 

pneumatyczne oraz elektryczne i 

elektroniczne 

- przeprowadza rozruch urządzeń  

i systemów mechatronicznych 

- obsługuje urządzenia i systemy 

mechatroniczne 

- tworzy dokumentację techniczną 

urządzeń i systemów 

mechatronicznych. 

- projektuje  i programuje urządzenia i 

systemy mechatroniczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 

GASTRONOMICZNYCH  

- planuje i wykonuje usługi 

gastronomiczne 

- sporządza i ekspediuje potrawy  

i napoje 

- Planuje i ocenia żywienie. 

- organizuje produkcję 

gastronomiczną 

- przechowuje żywność 

 

 

 

 

 
 
 
 
TECHNIK LOGISTYK 

- organizuje i monitoruje  

przepływ zasobów i informacji  

w procesie produkcji, procesy 

magazynowe, dystrybucję, procesy 

transportowe 

- organizuje środki techniczne  

w celu realizacji procesów 

transportowych 

- organizuje i monitoruje przepływ 

zasobów i informacji w jednostkach 

gospodarczych oraz w jednostkach 

administracyjnych 

 

 
TECHNIK ROLNIK 

- prowadzi produkcję roślinną 

- prowadzi produkcję zwierzęcą  

- obsługuje środki techniczne stosowane 

w rolnictwie 

 

 

 

 

 

TECHNIK EKONOMISTA 

- organizuje działalność gospodarczą  

i oblicza podatki. 

- prowadzi sprawy kadrowo-płacowe 

- sporządza plany, analizy  

i sprawozdania 

- dokumentuje i ewidencjonuje 

operacje gospodarcze 

- przeprowadza i rozlicza 

inwentaryzację 

- sporządza sprawozdania  

i przeprowadza analizy finansowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracę znajdziesz w większych  

i mniejszych firmach 

logistycznych, przewozowych, 

spedycyjnych. 

Możesz pracować  

w instytucjach związanych  

z bankowością, podatkami, 

ubezpieczeniami i w miejscach,  

w których potrzebna jest wiedza  

z zakresu finansów, rachunkowości. 

 

Pracę znajdziesz  

w przedsiębiorstwach  

o zautomatyzowanym  

i zrobotyzowanym procesie 

produkcji, warsztatach 

naprawczych sprzętu AGD, 

firmach usługowych. 

Możesz prowadzić własną firmę 

produkcyjną lub usługową. 

Pracę znajdziesz w placówkach 

żywienia zbiorowego: barach, 

restauracjach, stołówkach. 

Możesz prowadzić własną firmę 

produkcyjną lub usługową. 

 

Możesz prowadzić indywidualne 

gospodarstwo rolne, 

gospodarstwo ekologiczne lub 

agroturystyczne. 

Pracę znajdziesz także  

w rolniczych przedsiębiorstwach 

produkcyjnych  i usługowych. 


