
Technik obsługi turystycznej 

 

Dla kogo ten kierunek?  

Jeśli jesteś kreatywny, otwarty i pozytywnie nastawiony do ludzi, kochasz piękno świata 

i natury oraz pragniesz spełniać swoje i innych marzenia o podróżach, to kierunek technik 

obsługi turystycznej jest stworzony dla Ciebie.  

Nauczysz siępozyskiwać klientów w branży turystycznej, osiągać sprzedażowe cele, dobrze 

organizować swoją pracę, wytrwać w działaniu, być zaangażowanym oraz dyspozycyjnym, 

ćwiczyć umiejętności komunikacyjne z klientami. Dowiesz się o możliwościach turystycznych 

własnego regionu, Polski i innych krajów. Będziesz mógł rozwijać swoją turystyczną pasję i 

tym samym aktywnie funkcjonować na zmieniającym się rynku pracy zarówno w kraju jak 

i za granicą. 

 

Jakie kwalifikacje możesz zdobyć?  

TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 

TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych  

Po naszej szkole nabędziesz umiejętności: 

 przygotowywania, sprzedaży, realizacji i rozliczania imprez i usług turystycznych, 

 udzielania informacji turystycznej, 

 obsługi klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, 

noclegowych, 

 obsługi konferencji, kongresów, 

 prowadzenia dokumentacji związanej z organizacją imprez i usług turystycznych oraz 

obsługą klientów, 

 realizacji zadań w systemach rezerwacyjnych, 

 prowadzenia działań marketingowych na rzecz turystyki. 

 

Jakich przedmiotów zawodowych będziesz się uczył? 

W naszej szkole będziesz się uczył następujących przedmiotów zawodowych: 

 podstawy turystyki,  

 podstawy działalności gospodarczej w turystyce,  

 marketing usług turystycznych,  

 geografia turystyczna,  



 organizacja imprez i usług turystycznych,  

 język obcy w turystyce,  

 obsługa turystyczna,  

 informacja turystyczna,  

 obsługa informatyczna w turystyce.  

 

Gdzie i kiedy będziesz odbywał praktykę zawodową? 

Praktyki zawodowe będziesz odbywał w klasie II i III w wymiarze 160 godzin tj. po 4 tygodnie. 

Możesz odbywać je w: 

 biurach podróży,  

 agencjach turystycznych,  

 punktach informacji turystycznej,  

 organizacjach turystycznych. 

Pamiętaj, że w przypadku problemów ze znalezieniem miejsca praktyki, możesz liczyć na 

pomoc szkoły! 

 

Jakie dodatkowe atrakcje oferuje Tobie ten kierunek? 

W szkole organizowane są ciekawe wyjazdy i aktywne spędzanie czasu wolnego: 

 wyjazdy na targi turystyczne i wycieczki, 

 nauka jazdy na nartach, technik żeglowania,  

 spływy kajakowe,  

 rajdy piesze i rowerowe. 

 

Gdzie potem znajdziesz pracę? 

Po zakończeniu nauki możesz podjąć zatrudnienie w: 

 biurach podróży, 

 agencjach turystycznych, 

 hotelach, restauracjach, agroturystyce, 

 domach wczasowych, 

 punktach informacji turystycznej, 

 urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją 

i promocją turystyki, 

 biurach organizatorów kongresów i konferencji, 



 lotniskach. 

Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług 

turystycznych. 

 

Jakie studia możesz podjąć po ukończeniu tego kierunku ? 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego możesz podwyższać kwalifikacje 

zawodowe kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunkach:  

 turystyka,  

 marketing,  

 zarządzanie,  

 rekreacja,  

 hotelarstwo,  

 public relations, itp. 

 

Zapraszamy dołącz do nas, podróżuj -  bo świat stoi przed Tobą 

otworem! 

 


