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◦ Pomagamy naszym uczniom zdobywać ciekawe                                   

i poszukiwane na rynku pracy zawody.  

◦ 95% absolwentów naszej szkoły pracuje 

   lub/i kontynuuje naukę.  

◦ 100% naszych uczniów zdaje egzamin czeladniczy. 

◦ Najlepsi uczniowie otrzymują nagrody pieniężne  

   lub rzeczowe. 

 

 

 

 

 



o Technik informatyk 

o Technik programista 

o Technik mechatronik  

o Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

o Technik fotografii i multimediów 

o Technik usług fryzjerskich 

o Technik organizacji turystyki 

 
 

 

TECHNIKUM NR 1 



o Cukiernik* 

o Piekarz* 

o Kucharz* 

o Fryzjer* 

o Fotograf* 

 

 
 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 

*kształcenie dualne - praktyczna nauka zawodu u pracodawcy 

(od pierwszego dnia nauki umowa z wynagrodzeniem) 



o Opiekę  nad kształceniem w zawodzie cukiernik  i piekarz objął Cech 
Piekarzy i Cukierników. 

o Patronat nad kształceniem w zawodzie kucharz objęło Stowarzyszenie 

Kucharzy Polskich. 

o Opiekę  nad  kształceniem w zawodach poligraficznych obejmują 

przedstawiciele pomorskich zakładów poligraficznych.  

o Opiekę nad kształceniem w zawodzie fotograf  objął Cech Rzemiosł 

Artystycznych. 

 

 

Jesteśmy jedyną publiczną szkołą branżową 

(bezpłatną) prowadzoną przez przedsiębiorców 



  Szkolne pracownie  

W naszej szkole mamy nowoczesne i bardzo dobrze 

wyposażone pracownie, w których odbywają się zajęcia  

z przedmiotów zawodowych m. in.: 

o  pracownie informatyczne  

o  pracownia fototechniczna (w tym ciemnia fotograficzna) 

o  pracownia graficzna 

o  pracowania drukowania cyfrowego  

o  pracownia fryzjerska 

o  pracownia cukierniczo-piekarniczo-kucharska 

 



  

Zajęcia technika informatyka  
w pracowniach informatycznych 



  

W pracowni fototechnicznej 
i ciemni fotograficznej  



  
W pracowni cukierniczo-piekarniczo-kucharskiej 



Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  
w pracowni graficznej i drukowania cyfrowego 



  
Zajęcia w pracowni fryzjerskiej 

To tutaj odbywają się zajęcia fryzjerskie dla technikum i szkoły branżowej 



o Projekty „Cyfrowe Technikum Przyszłości 3.1” i  „Remont, 

modernizacja oraz zakup sprzętu, wyposażenia i 

oprogramowania na potrzeby Technikum nr 1 w Gdańsku 4.1”, 

których celem głównym jest poprawa jakości i efektywności kształcenia 

w zawodzie oraz zwiększenie zatrudnialności absolwentów. 

o Formy wsparcia dla uczniów/uczennic: 

  zajęcia dodatkowe - pozalekcyjne, pozaszkolne,  

 doradztwo zawodowe: zajęcia indywidualne i grupowe, 

 wyjazdy edukacyjne dla uczniów biorących udział w zajęciach, np. do 

szkół wyższych, pracodawców, innych podmiotów współpracujących 

 staże zawodowe 

 



Udział w targach i konkursach fryzjerskich – przygotowanie  

zespołu najzdolniejszych uczniów zawodowych klas fryzjerskich do 

udziału w mistrzostwach sztuki fryzjerskiej oraz różnych konkursach, 

podpisana umowa z firmą JBS – generalnym dystrybutorem marki 

Goldwell 



o Szkoła jest członkiem Klastra Interizon (Pomorskiego Klastra  

ICT) - pozyskanie sprzętu przez fundację klastra - Edukacyjne 

Centrum Doskonalenia.(Najlepszy uczeń klasy IV w technikum 

otrzymał płatny staż w prestiżowej firmie Klastra ICT) 

o Prowadzenie kursów w ramach Akademii CISCO (darmowy 

kurs dla informatyków ale nie tylko)- poszerza wiedzę, umożliwia 

zdobycie certyfikatów cenionych przez pracodawców → ułatwia 

wejście na rynek pracy 

 



Współpraca z Domem Samotnej Matki w Matemblewie - 

uczennice klas fryzjerskich wykonują pensjonariuszom strzyżenie     

i czesanie oraz spędzają czas z młodymi mamami → w ten sposób 

doskonalą swoje umiejętności zawodowe oraz uczą się wrażliwości 

na innych i postaw prospołecznych 



Współpraca z Hospicjum im ks. E. Dudtkiewicza w Gdańsku  

Uczniowie naszej szkoły przygotowują wypieki, czeszą pacjentów 

oraz spędzają czas z osobami chorymi i starszymi,   

w ten sposób doskonalą swoje umiejętności zawodowe oraz uczą 

się wrażliwości na innych i postaw prospołecznych. 



      Projekt Gdańskie Miniatury 

      Klasa 2gt - technik obsługi turystycznej (technik organizacji 

turystyki) uczestniczy w projekcie Gdańskie Miniatury – w którym 

uczniowie biorą udział w warsztatach i sami wcielają się w role 

przewodników po Gdańsku 



  Innowacyjność w prowadzeniu zajęć  

Na zajęciach u technika fotografii i multimediów 
Camera obscura wykonana z… sali lekcyjnej 
 





Konkurs „Batlpiek” 

i sukcesy naszych dwóch uczennic 

Karolina Bach  i Klaudia Sopolińska  
I miejsce 

Osiągnięcia szkolnych cukierników 



Turniej Piekarniczy we Wrocławiu  

Etap ogólnopolski turnieju na 
najlepszego ucznia w zawodzie 
piekarz. Nasz uczeń, Łukasz Krefta, 
po części teoretycznej i praktycznej 
zajął II miejsce.  
 



XXII Otwartych Mistrzostw Fryzjerstwa 
Polskiego - Poznań  

W kategorii JUNIOR DAMSKI nasza uczennica, Aleksandra Majchrzak 
została Mistrzynią Polski, a Piotrek Waszczuk zdobył wyróżnienie. 
Uczniowie przygotowywali się do konkursu w ramach Kuźni Talentów 
Kreatywnego Fryzjerstwa. 



Otwarty Konkurs Międzyszkolny OPEN 
HAIR CUP 

Czołowe miejsca zajęły uczennice naszej szkoły: Olga Stodulska, Wioleta 
Zybert, Ola Majchrzak, Monika Fogt i Ania Rydlewska, przygotowywane do 
konkursu w ramach „Kuźni Talentów Kreatywnego Fryzjerstwa” 



Z życia naszej szkoły… 



Projekt SBBRIDGE 

Nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie SBBRIDGE, 
od września 2019. 
Projekt SBBRIDGE ma na celu zmniejszenie niedopasowania między 
absolwentami szkół, a rynkiem pracy nastawionym na rozwiązania 
ekologiczne. Ma też poprawić motywację młodych ludzi do poszukiwania 
miejsc pracy z uwzględnieniem ekologii. 



Wycieczka do Wiednia i Pragi 



Wycieczka do Włoch 

 

Już planujemy kolejny wyjazd - do Paryża! 



Nasz coroczny udział w Gdańskiej Paradzie 
Niepodległości 



Wizyty naszych uczniów w zakładach pracy 

W salonie Renault Zdunek 



  

Warsztaty drukarskie  

Dla uczniów kształcących się w zawodzie 
technik grafiki i poligrafii cyfrowej 



Coroczny Festyn Rodzinny 

na terenie naszej szkoły 



PSR STREETBALL 

coroczny turniej koszykówki ulicznej 



„Ze sztuką na ty”  

Wyjścia do teatru 

Udział w cyklu „Kino na Temat” 

Uczestniczymy w życiu 
kulturalnym… 



   

Wernisaż fotografii naszych uczniów   

Szkolne przedstawienia   Wernisaż wystawy „Pasjonauci”   

Szkolne warsztaty chóralne   

i  

tworzymy  

sztukę   



Szkolny wolontariat   



Uczestnictwo naszej młodzieży w akcjach organizowanych  
przez OHP oraz pomoc Hufca w życiu szkolnym 

Współpraca z Ochotniczym Hufcem Pracy w Gdańsku 

Szkolny  
zespół tańca  

Akcja „Zima” 

Mikołajki  
w Caritasie 

Szkolne 
Walentynki 



Gdańsk 80-216 
ul. Sobieskiego 90 
www.psr.gda.pl 

tel. 58 344 00 90 
  fax. 58 341 22 01 

psr@psr.gda.pl 
 

Do zobaczenia! 


