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Nasze kierunki: 
Technik hotelarstwa z innowacją STEWARD/STEWARDESSA

Na tym kierunku nauczysz się:

Obsługiwać gości w recepcji, biurach podróży, restauracji

Przygotowywać i podawać śniadania oraz inne dania

Utrzymania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim

Organizować usługi dodatkowe oraz wycieczki

A ponadto dzięki wprowadzonej innowacji  STEWARD/STEAWDESSA dowiesz się na czym polega praca: 

Pracownika pokładowego w transporcie lotniczym

Pracownika pokładowego w transporcie morskim



Nasze kierunki: 
Technik hotelarstwa z innowacją BARMAN/BARISTA

Dzięki wprowadzonej innowacji  BARMAN/BARISTA dowiesz się: 

Jak należy przyrządzać kawy różnymi metodami

Jak przyrządzać napoje na bazie kawy (latte, cappuccino, 

espresso itp..) 

Jak należy podawać kawę konsumentom 

Jak należy przyrządzać koktajle alkoholowe i bez alkoholu

Jak się łączy różne składniki, aby powstał koktajl

Jak posługiwać się shakerem i innymi narzędziami 

barmańskimi

Jak podawać napoje alkoholowe i bez alkoholu konsumentom 





Nasze kierunki: 
Technik ekonomista z innowacją POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, 

czyli AGENT NIERUCHOMOŚCI 
Na tym kierunku nauczysz się:

Zakładania i prowadzenia firmy

Prowadzenia spraw kadrowo-płacowych

Prowadzenia dokumentacji firmy

Rozliczania podatków 

A ponadto dzięki wprowadzonej innowacji  AGENT NIERUCHOMOŚCI dowiesz się jak:

Pozyskiwać klientów, którzy chcą sprzedać lub wynająć nieruchomość

Przygotować i sprzedać nieruchomość



Nasze kierunki: 
Technik rachunkowości z innowacją DORADCA FINANSOWY 

Na tym kierunku nauczysz się:

Prowadzenia ksiąg rachunkowych  

Obsługi programów finansowo-księgowych

Kierowania procesami finansowymi firmy

Prowadzenia dokumentacji firmy

Oceny efektywności firmy

A ponadto dzięki wprowadzonej innowacji  Doradca finansowy dowiesz się jak

• Doradzać klientom w sferze finansowania różnych inicjatyw 

• Pozyskiwać finanse z różnych źródeł

• Przygotować ofertę kredytową z różnych banków dla swoich klientów



NOWOŚĆ
Kierunek dwujęzyczny

Technik Ekonomista

Zapraszamy do jedynej w Katowicach

i w naszym regionie, DWUJĘZYCZNEJ             

klasy EKONOMICZNEJ



Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe uczniowie odbywają w następujących instytucjach i zakładach pracy:

 w Urzędach Skarbowych,

 w Urzędzie Miasta,

 w sieci hotelowej,

 na promach Unity Line pływających ze Świnoujścia do Ystad,

 w bankach,

 w biurach rachunkowych,

 w przedsiębiorstwach.



W naszej szkole w ramach programu Erasmus+ są

organizowane zagraniczne praktyki dla hotelarzy i

ekonomistów. Od kilku lat naszym projektowym partnerem

jest włoska firma Sistema Turismo.

Dzięki programowi Erasmus+ nasi uczniowie odbywają

trzytygodniowe praktyki w słonecznym Rimini, a

miejscami odbywania staży są włoskie firmy i hotele.



Uczniowska firma czyli Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo
Celem projektu jest prowadzenie przez młodzież przedsiębiorstwa szkolnego z możliwie dużym zachowaniem 

realizmu autentycznie działającej firmy. Biorą w nim udział uczniowie o profilu zarówno ekonomicznym jak i 

hotelarskim. W ramach szkolnej firmy działa sklepik szkolny i kawiarenka



Sport w szkole
Zajęcia z wychowania fizycznego w naszej szkole to sama 

przyjemność!

Sala gimnastyczna,  siłownia, boisko oraz basen, a nawet 

park – to miejsca gdzie są prowadzone zajęcia.

Jeśli zechcesz reprezentować szkołę, to z pewnością 

znajdziesz tu drużynę dla siebie.

Piłka ręczna , siatkówka, koszykówka, piłka nożna, 

pływanie, tenis stołowy – to w tych drużynach możesz 

znaleźć swoje miejsce i reprezentować naszą szkołę.

W naszej szkole każdy jest zwycięzcą!



Kursy zawodowe/kwalifikacyjne
Uczniowie naszej szkoły mają możliwość 

uczestniczenia w dodatkowych kursach i 

szkoleniach. Szkoła od lat współpracuje z 

Śląską Akademią Barmana w zakresie 

organizacji:

 Kursu barmańskiego,

 Kursu sommelierskiego,

 Warsztatów baristycznych.









http://www.zse-korfanty.katowice.pl/

https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Ekonomicznych-w-
Katowicach-im-Wojciecha-Korfantego-123892564405440/

https://www.instagram.com/explore/locations/497484549/zespo-szko-ekonomicznych-
w-katowicach-im-wojciecha-korfantego


