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SPOLETO 
NADJEŻDŻAMY

2 września 
wylecieliśmy z lotniska 
Chopina  w Warszawie 
prosto do Rzymu. 



MIEJSCA PRAKTYK
W tym roku uczniowie naszej szkoły 
odbyliśmy staż w Spoleto – Włochy. 

Uczniowie z klasy 3a – technik ekonomista 
– pracowali w biurach włoskich firm – pracowali w biurach włoskich firm 
i instytucji zaś uczniowie klasy 3r – technik 
hotelarstwa - w hotelach i w restauracjach.

Wszyscy wróciliśmy ze stażu bardzo 
zadowoleni. Zdobyliśmy nowe umiejętności 
i pokonali barierę językową.





HOTEL CLITUNNO

Paulina i Ola



Dziewczyny 
pracowały przy 
produkcji potraw, produkcji potraw, 
nakrywały stoły 
oraz obsługiwały 
gości na sali 
restauracyjnej.



HOTEL ARKA

Natalia i Karolina
pracowały w kuchni pracowały w kuchni 

i w barze



HOTEL DEI 
DUCHI

Magda i Zuzia pomagały w kuchni 
oraz obsługiwały gości na sali.



HOTEL CHARLESTON

Patrycja parzyła gościom wyśmienitą kawę. 



VILLA 
REDENTA

Angelika pracowała w barze,  
podawała gościom kawę oraz 

wydawała posiłki.



RESTAURACJA TRIC 
TRAC

Kasia i Magda
obsługiwały gości 
na sali: podawały na sali: podawały 
potrawy, parzyły 
prawdziwą włoską 

kawę



FLAMINI
A BUS

Rafał pracował w biurze firmy transportowej



2R OFFICE

Czarek
przygotowywał 

dokumentację oraz dokumentację oraz 
zarządzał 

komputerowymi 
bazami danych.



VILLA REDENTA

Piotrek prowadził 
dokumentację 

biura.biura.



CATTOLICA ASSICURAZIONI

Piotrek i Aneta 
przygotowywali dokumenty w 

biurze ubezpieczeniowym.



WYCIECZKI
Program stażu urozmaiciły nam 

niezapomniane wycieczki. Odwiedziliśmy 
Rzym gdzie mogliśmy podziwiać Bazylikę 

oraz Plac Świętego Piotra, Panteon, 
Koloseum i Fontannę Di Trevi.Koloseum i Fontannę Di Trevi.

Podczas wycieczki do Asyżu zwiedzaliśmy 
Bazylikę Matki Bożej Anielskiej, Bazylikę 
św. Klary, Bazylikę św. Franciszka, Kościół 

św. Damiana oraz Plac Ratuszowy.
Widzieliśmy również Wodospad Cascate delle Wodospad Cascate delle Wodospad Cascate delle Wodospad Cascate delle 

Marmore Marmore Marmore Marmore 



Na Placu św. Piotra



Przed Bazyliką św. Franciszka w Asyżu



Za nami Wodospad Cascate delle Marmore 



W Koloseum W kolejce do Bazyliki 
św. Piotra



CZAS WOLNY

Idziemy na zakupy :D



Zastanawiamy się jaki smak lodów wybrać.



Pierwszy wieczorny spacer po Spoleto.



Wycieczka na Monteluco 



OSTATNI WIECZÓR

Idziemy na kolację 
pożegnalną. 



Kolacja pożegnalna.





CZAS WRACAĆ

Bilety już są !





ZMĘCZENI PO PODRÓŻY









Poznaliśmy metody organizacji i specyfikę pracy 

w miejscach odbywanego stażu

Zdobyliśmy umiejętność organizowania własnego 

warsztatu pracy

Efekty odbytego stażu

Doskonaliliśmy znajomość języka włoskiego i angielskiego

Poszerzyliśmy umiejętność posługiwania się 

technologiami informatyczno – komunikacyjnymi

Wypracowaliśmy postawy odpowiedzialności, 

punktualności i sumiennego wykonywania obowiązków



Poznaliśmy kulturę i styl życia Włochów

Pokonaliśmy barierę kulturową i językową

Pokonaliśmy lęki dotyczące podróżowania po świecie 

i podejmowania pracy w innym kraju

Zyskaliśmy bardzo dobrą opinię o nas jako Zyskaliśmy bardzo dobrą opinię o nas jako 

pracownikach – świadczą o tym referencje oraz 

propozycje dalszej współpracy

Otrzymaliśmy unijny dokument Europass Mobilność



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do 
zorganizowania naszego stażu.zorganizowania naszego stażu.

Wyjazd był bardzo udany. 
To niezapomniane doświadczenie zostanie 

w naszych pamięciach na długo. 


