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Szanowni Państwo, 

 

Już za chwilę uczniowie Państwa szkoły będą podejmować ważną  decyzję o wyborze 

dalszej drogi edukacyjnej i życiowej. Wychodząc im naprzeciw, chcielibyśmy przedstawić 

ofertę naszej szkoły, zlokalizowanej w samym centrum Warszawy przy ul. Poznańskiej 6/8 - 

Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego.  

 

Jesteśmy placówką z 85-letnią tradycją i doświadczeniem. Specjalizujemy się  

w gastronomii  i hotelarstwie, a więc w  branżach, które zawsze będą cieszyć się 

popularnością w Polsce i na świecie.    Na poziomie technikum kształcimy w zawodach: 

technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa, a na poziomie szkoły 

branżowej I stopnia w zawodach: kucharz i cukiernik. Współpracujemy z prestiżowymi 

hotelami i restauracjami w Warszawie, aby poprzez dobrze zorganizowane praktyki zapewnić 

uczniom jak najlepsze przygotowanie zawodowe oraz umożliwić znalezienie interesującej 

pracy.  

 

O poziomie naszej Szkoły świadczą wysokie miejsca w rankingu Perspektyw. 

Kilkakrotnie zdobyliśmy tytuły Złotej Szkoły i  Szkoły Sukcesu oraz  zaszczytne  

1 miejsce  w Warszawie i na Mazowszu wśród techników o profilu gastronomiczno-

hotelarskim.  Bierzemy udział w projektach finansowanych z funduszy europejskich, których 

celem jest rozwój umiejętności zawodowych oraz językowych młodzieży poprzez udział  

w praktykach zagranicznych. W bieżącym  roku otrzymaliśmy akredytację Erasmusa  

w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego, która umożliwi  uczniom odbywanie  staży  

w Grecji oraz we Włoszech. 

 

Nasi uczniowie zdobywają cenne nagrody w prestiżowych konkursach zawodowych 

krajowych i międzynarodowych. Co roku zajmują też najwyższe miejsca w Olimpiadzie 

Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu, Olimpiadzie Wiedzy                        

i Umiejętności Rolniczych oraz Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej, co daje im możliwość 

kontynuowania nauki na wielu kierunkach studiów m.in. w Szkole Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego, na Uniwersytetach Medycznych i Uniwersytetach Przyrodniczych. 

 

Szkoła dysponuje bazą, która  obejmuje między innymi  nowocześnie wyposażone 

pracownie technologiczne, sale do obsługi konsumenta, pracownie hotelarskie z jednostką 

mieszkalną, salę ekspedycji śniadań i studio kulinarne, warsztaty szkolne, w których 

zatrudnieni są specjaliści, a także restaurację ogólnie dostępną dla mieszkańców Warszawy, 

bogato wyposażoną bibliotekę i nowoczesną salę gimnastyczną. Szkoła dysponuje Internatem 

koedukacyjnym – 23 pokoje 2-osobowe o wysokim standardzie wyposażenia. 

 

Chcąc zapoznać Państwa uczniów i ich rodziców z ofertą Szkoły, przesyłamy materiały 

multimedialne dotyczące naszej placówki.  

 

Zapraszamy na Dzień Otwarty online w naszej Szkole 29 marca 2022 r. w godz. 14.00- 

17.00  oraz na wizytę w szkole w formie stacjonarnej 7 kwietnia 2022. Z uwagi na trudną 

sytuację epidemiczną prosimy osoby, które chciałyby uczestniczyć w zwiedzaniu szkoły  

7 kwietnia o zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres  dzienotwartyzsg@admzsg.edu.pl.  
         

 Serdecznie zapraszamy  

mailto:dzienotwartyzsg@admzsg.edu.pl

