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TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ 

Absolwenci technikum kształcącego w zawodzie technik turystyki wiejskiej, którzy uzyskali ten 
tytuł zawodowy mogą podjąć pracę zawodową, doskonalenie zawodowe, dokształcanie i przekwa-
lifikowanie w grupie zawodów pokrewnych. Technik turystyki wiejskiej jest nowym zawodem, po-
szukiwanym na krajowym rynku pracy a także na terenie UE. Uzyskanie zawodu technik turystyki 
wiejskiej pozwala podjąć pracę w biurach turystycznych, prywatnych domach letniskowych, pen-
sjonatach i hotelach oraz prowadzić własne gospodarstwo agroturystyczne. Zawód technik tury-
styki wiejskiej umożliwia także samodzielne prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Ab-
solwenci tego technikum otrzymują ponadto wykształcenie ogólne umożliwiające uzyskanie świa-
dectwa dojrzałości, umożliwiające ubieganie się o przyjęcie do szkoły wyższej.  

Celem kształcenia w zawodzie technik turystyki wiejskiej jest zdobycie wiadomości 
i umiejętności pozwalających: 

 planowania i organizowania pobytu turystom w na obszarach wiejskich,  

 organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,  

 prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub 
agroturystycznego,  

 do dokonywania analizy i planowania strategii 
rozwoju własnej działalności,  

 podjęcia pracy biurach turystycznych, hotelach 
i pensjonatach, prywatnych domach letniskowych 
organizować, wyposażać i utrzymywać w odpo-
wiednim stanie stanowiska pracy z zachowaniem 
wymagań sanitarno-epidemiologicznych, 

 stosować przepisy prawa dotyczące działalności 
gospodarczej, 

 prowadzić dokumentację związaną z działalnością gospodarczą, 

 organizować pracę własną i zespołów pracowników oraz zarządzać przedsiębiorstwem, 

 samodzielnie podejmować decyzje, 

 organizować miejsce pracy zgodnie 
z wymaganiami ergonomii, 

 stosować przepisy kodeksu pracy, 
dotyczące praw i obowiązków pracownika 
i pracodawcy, 

 przestrzegać przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy, ochrony prze-
ciwpożarowej i bezpieczeństwa żywności, 

 zapobiegać szkodliwemu wpływowi 
środowiska pracy na zdrowie pracownika, 

 poszukiwać miejsca pracy jako przedsiębiorca lub jako pracownik najemny, 

 organizować doskonalenie zawodowe własne i pracowników, 

 korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej oraz doradztwa specjali-
stycznego. 
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Kształcenie ucznia realizowane jest na przedmiotach ogólnokształcących (w tym 

dwa języki obce) i zawodowych takich jak: 

 PODSTAWY TURYSTYKI WIEJSKIEJ 
 OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO 
 ORGANIZACJA USŁUG NOCLEGOWYCH 
 ŻYWIENIE TURYSTÓW 
 PRODUKCJA ROŚLINNA 
 PRODUKCJA ZWIERZĘCA 
 EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM 
 JĘZYK OBCY ZAWODOWY 

W okresie nauki uczniowie będą odbywać zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych, placów-
kach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, podmiotach świadczących 
usługi turystyczne i hotelarskie oraz gospodarstwach rolnych prowadzących działalność agrotury-
styczną. 
Uzyskując tytuł zawodowy technik turystyki wiejskiej potwierdzony dyplomem wydanym przez 
Centralną Komisję Egzaminacyjną absolwenci otrzymują również „europass” – Suplement do Dy-
plomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe wydany w języku polskim i angielskim. 
Nauka w szkole trwa cztery lata. 
Uczniowie klasy pierwszej otrzymują bezpłatnie komplet niezbędnych podręczników, przewidzia-
nych podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego. 

Zdobywaj wykształcenie w naszej szkole i zostań 

TECHNIKIEM TURYSTYKI WIEJSKIEJ 


