
jest szkołą o bogatej historii i tradycji. 
 

Od ponad 70 lat kształci specjalistów w wielu dziedzinach.  

Aktualnie  w szkole  kształcimy w zawodach: 
kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik 
mechanik i  mechanik pojazdów samochodowych. 
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- technik mechanik, 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w ZST w Augustowie 

- kucharz, 

- mechanik monter maszyn i  urządzeń. 

 



Kucharz sporządza różnorodne 
potrawy: tradycyjne, dietetyczne, 
wegetariańskie, regionalne oraz 
dania kuchni różnych narodów.  

Posiada wiedzę o surowcach, 
dodatkach do żywności, posługuje 
się różnymi technikami kulinarnymi. 

Jeżeli jesteś dokładny, kreatywny, 
lubisz poznawać nowe smaki dołącz 
do naszej gastronomicznej drużyny, 
prowadzonej przez pełną pasji i 
zaangażowania kadrę nauczycieli 
specjalistów.  



 W zawodzie kucharz realizowana jest kwalifikacja: 
HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań. 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz jest 
przygotowany do wykonywania następujących zadań 
zawodowych: 
1) przechowywania żywności; 
2) sporządzania potraw i napojów; 
3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją 
potraw i napojów. 





Technik mechanik o specjalności: 
obrabiarki sterowane numerycznie 
zajmuje się przygotowywaniem 
obrabiarek sterowanych numerycznie 
i konwencjonalnych do obróbki oraz 
wykonywaniem obróbki skrawaniem. 
Nadzoruje i wykonuje prace związane 
z projektowaniem, wytwarzaniem, 
eksploatacją i utrzymaniem w ruchu 
różnego rodzaju maszyn i urządzeń 
mechanicznych, przeprowadza ich 
montaż, naprawy i konserwacje, 
wykrywa i usuwa przyczyny awarii 
oraz uszkodzeń, obsługuje obrabiarki 
skrawające do metali. 



Technik mechanik spec. obrabiarki sterowane 
numerycznie może znaleźć zatrudnienie: 
w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i 
elektromaszynowym jako operator maszyn 
produkcyjnych, kontroler jakości i specjalista z 
zakresu utrzymania ruchu, w biurach 
technologicznych i konstrukcyjnych jako technolog 
i projektant, w małych zakładach usługowo-
naprawczych posiadających obrabiarki skrawające 
do metali. 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: 
MEC.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających, 
MEC.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji 
maszyn i urządzeń. 



Zawód jest ciekawą propozycją dla osób 
zainteresowanych techniką i mechaniką, ze 
zdolnościami manualnymi, mających pragnienie 
tworzenia od podstaw do samego końca 
skomplikowanych technicznie przedmiotów. 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania 
następujących głównych zadań zawodowych: 
• dokonywania montażu maszyn i urządzeń; 
• obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń; 
• instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń. 



Mechanik monter maszyn i urządzeń wykonuje 
prace konserwacyjne, diagnostyczne i naprawcze 
mające na celu prawidłową i bezpieczną 
eksploatację maszyn i urządzeń. Podstawowym 
zadaniem mechanika maszyn i urządzeń do 
obróbki metali jest zapewnienie utrzymania 
w pełnej sprawności eksploatacyjnej parku 
maszynowego w zakładzie. W związku z tym 
wykonuje zaplanowane przeglądy, konserwacje 
maszyn i urządzeń w określonym czasie. 
W zawodzie tym wyodrębniono kwalifikację: 
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń. 



Nasi uczniowie, oprócz nauki, chętnie uczestniczą w wielu przedsięwzięciach, 
konkursach, akcjach charytatywnych oraz zajęciach pozalekcyjnych.  

Wycieczka edukacyjna 

Praktyka w Warszawie 

Spotkanie ze Strażą Graniczną Kulig 



Cyklicznie organizujemy m.in. Zbiórkę Krwi (szkoła promuje honorowe oddawanie 
krwi), Szkolny Konkurs Nakrywania Stołów, konkurs o najlepszego ucznia w zawodzie 
kucharz, Szkolny Konkurs Wiedzy o Żywieniu Człowieka, Konkurs Wiedzy o Cukrzycy, 
Warsztaty Kulinarne dla uczniów szkół podstawowych, Warsztaty Pierwszej Pomocy 
w nagłych wypadkach.   

Warsztaty Kulinarne dla 
uczniów szkół podstawowych 

Warsztaty Pierwszej Pomocy 



Krwiodawstwo 



Szlachetna Paczka Z wizytą w Hospicjum 






