Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych

I. Mocne strony szkoły
1. Doskonale wykształcona, doskonaląca swoje kwalifikacje, otwarta na potrzeby uczniów
kadra pedagogiczna.
2. Baza i wyposażenie szkoły
 WI-FI na terenie całej szkoły, wysoki standard informatyzacji szkoły;
 dziennik elektroniczny – dostępność informacji o uczniach;
 5 nowoczesnych pracownie informatyczne ze stałym łączem internetowym;
 gabinety przedmiotowe wyposażone w tablice multimedialne;
 biblioteka szkolna oraz czytelnia multimedialna;
 pracownia gastronomiczna i hotelarska wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt;
 bogate zaplecze sportowe: sala gimnastyczna, sala aerobiku, nowoczesna siłownia, boiska
do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, piłkę koszykową, piłkę siatkową;
 całodobowy monitoring.
3. Egzaminy zewnętrzne
Zapewniamy wysoką zdawalność egzaminów zewnętrznych, a szczególnie zawodowych
dzięki temu młodzież oprócz specjalistycznej wiedzy teoretycznej zdobywa także wiedzę i
umiejętności w czasie praktyk zawodowych, które odbywają się w renomowanych hotelach i
placówkach w kraju i za granicą.
4. Praktyki i staże zawodowe
Bogata oferta praktyk zawodowych dająca uczniom możliwość doskonalenia umiejętności
zawodowych:
- praktyki w najlepszych hotelach na terenie całego kraju m.in. w hotelu ,,Gołębiewski” w
Karpaczu, w hotelu „Marriott” w Warszawie, w hotelu ,,Granit” w Szklarskiej Porębie, w
hotelu ,,Krakus” w Krakowie, w hotelu ,,Bornit” w Szklarskiej Porębie, w hotelu
,,Malachit” w Świeradowie Zdroju, w hotelach „Vestina” w Międzyzdrojach i Wiśle;
- praktyki na promach pasażerskich Unity Line, jednej z największych firm armatorskich
działających na rynku bałtyckich przewozów promowych, na trasach: Świnoujście –
Ystad;
- praktyki zawodowe w rejonie Salzburga w Austrii, mające na celu uzyskanie
doświadczenia zawodowego oraz doskonalenie języka niemieckiego;
- staże rzemieślnicze Niemczech dla uczniów branżowej szkoły I stopnia;
- praktyki i staże w krajach europejskich w ramach projektów unijnych (m.in. Hiszpania,
Włochy, Irlandia);
- płatne staże u pracodawców, obozy językowe ukierunkowane na kształcenie języka
zawodowego, obozy naukowe na wyższych uczelniach rozszerzające wiedzę z zakresu
przedmiotów zawodowych.
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5. Ośrodek egzaminacyjny w zawodzie
 we wszystkich kwalifikacjach w zawodach nauczanych w szkole
6. Projekty UE, programy, porozumienia realizowane w ZSP im. KZL
 Projekt pn. „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowozachodniego regionu woj. Dolnośląskiego” (REGSI) - szkolenia dla nauczycieli,
podnoszenie kwalifikacji, uzyskanie przez zainteresowanych nauczycieli kwalifikacji
couchingowych, uzyskanie zestawu multimedialnego;


Projekt pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnych szkół
kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych
pracowni” - zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji ponadgimnazjalnej.
Działania obejmą doposażenie pracowni przyrodniczych, szkolenia, organizacja
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych;



Projekt „Viva Espania” - praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów”. Program
POWER VET - założeniem programu jest realizacja praktyk zagranicznych w
nowoczesnych hiszpańskich przedsiębiorstwach na terenie Grenady i Walencji w
następujących zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa,
technik logistyk, technik informatyk, technik organizacji reklamy;



Projekt pn. „Zawodowy Dolny Śląsk” - staże i praktyki zawodowe dla uczniów,
specjalistyczne zajęcia dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli zawodu w nowoczesnych
ośrodkach dydaktycznych;



„Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści”- zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów
techników poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie
lubańskim – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez organizację
form praktycznego rozwoju zawodowego. W ramach projektu organizowane są płatne staże
u pracodawców, obozy językowe ukierunkowane na kształcenie języka zawodowego, obozy
naukowe na wyższych uczelniach rozszerzające wiedzę z zakresu przedmiotów
zawodowych



Projekt pn. TRAILS-Mobilne Laboratoria innowacyjności i usług – kluczowym
elementem projektu jest opracowanie innowacyjnych mobilnych laboratoriów i usług,
zapewnienie innowacyjności oraz szkoleń w zakresie przedsiębiorczości; Projekt pn.
Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach;



Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – w ramach programu szkoła otrzymała
wsparcie finansowe za zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej;



Porozumienie z Dolnośląską Wojewódzką Komendą OHP we Wrocławiu - rozwijanie
współpracy na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży;



Porozumienie z Wojewódzkim Dolnośląskim Urzędem Pracy - organizacja odpłatnych
praktyk zawodowych w Austrii dla uczniów w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia
EURES;



Program fakultatywnych praktyk na promach WOLIN, GRYF, SKANIA I POLONIA
- współpraca z UNITY LINE Limited w zakresie organizacji dwutygodniowych praktyk
dla uczniów;
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Ogólnopolski Klaster środowiskowy Branży Gastronomicznej „Polscy Liderzy
Gastronomii” - głównym celem działalności Klastra jest tworzenie optymalnych warunków
do integracji środowisk z branży turystyczno–hotelarsko–gastronomicznej oraz ich
współpracy, w ramach zrealizowane zostaną m.in. szkolenia, doradztwo, staże, warsztaty,
imprezy targowo-wystawiennicze, oraz wdrażanie „dobrych praktyk” w kraju i za granicą;



Klaster Edukacyjny Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w
Kamiennej Górze - w ramach pracy klastra edukacyjnego priorytetowym działaniem jest
łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego ze szczególnym
uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego zarówno dla potrzeb gospodarki, jak i lokalnego
rynku pracy;



Klaster Edukacyjny ”INVEST in EDU” Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
“INVEST-PARK” sp. z o.o. - głównym zadaniem Klastra jest prognozowanie
zapotrzebowania na konkretne zawody, dostosowanie kształcenia do potrzeb
przedsiębiorstw oraz zwiększenie dostępu do praktyk i staży.



Projekt pt. Szkolny Klub Sportowy współfinansowany ze środków MSiT – program ma
na celu umożliwienie podjęcia dodatkowej aktywności fizycznej przez uczniów, w formie
pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.



Pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej wspierania szkół
ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas
mundurowych – I i II edycja – celem projektu jest kształtowanie postaw proobronnych i
patriotycznych. Absolwenci mogą po zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe szkolenie
poligonowe zakończone przysięgą oraz pierwszeństwo ubiegania się o przyjęcie do
zawodowej służby wojskowej, jak również Wojsk Obrony Terytorialnej.



Projekt pn. Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach Pt. ”Firemky” projekt ma na celu rozwijanie przedsiębiorczości w szkołach średnich na terenie czeskopolskiego Euroregionu.



Projekt „Street Art.” – realizacja wspólnego, trójstronnego projektu w ramach pracy
zespołu niemiecko-francusko-polskiego organizującego projekty z zakresu edukacji
europejskiej i pracy.



„Top Young 100” – współpraca z pracodawcami branży logistycznej oraz uczelniami
wyższymi w zakresie poszerzania wiedzy oraz doświadczeń praktycznych (wycieczki
zawodoznawcze, wykłady, warsztaty, staze)

7.

Cykliczne imprezy organizowane przez szkołę:
 Coroczne szkolne sympozja dotyczące żywienia człowieka;
 Coroczne szkolne sympozja dotyczące przedsiębiorczości;
 Maraton aerobiku;
 Gale Karnawałowe i Bożonarodzeniowe, Jasełka;
 Festiwale Piosenki Obcojęzycznej „KINOL”;
 Drzwi Otwarte „PRZYSTANEK KaZeteL”;
 Festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka;
 Liczne wycieczki zawodoznawcze dla uczniów Technikum;
 Imprezy o charakterze integracyjnym;
 Debaty o pracy;
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 Turniej Gier Komputerowych.
8. Udział uczniów szkoły w imprezach miejskich, powiatowych i regionalnych
 Regularny udział pocztu sztandarowego młodzieży w uroczystościach państwowych
organizowanych przez władze miasta i powiatu jak również przez jednostki patronackie
tj. 23 Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu, 62 KS Commando w Bolesławcu, Ośrodek
Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, Jednostkę PoszukiwawczoRatowniczą BARYT w Stanisławowie.
 Zawody sportowo-obronne organizowane przez: 23 Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu,
62 KS Commando w Bolesławcu, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
w Lubaniu, Jednostkę Poszukiwawczo-Ratowniczą BARYT w Stanisławowie.
 Organizacja bankietów okolicznościowych przez uczniów czteroletniego Technikum w
zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa podczas
imprez miejskich i powiatowych w ramach zajęć praktycznych.
 Udział w imprezach sportowych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w
Lubaniu i Szkolny Związek Sportowy Dolną Śląsk.
 Udział w akcjach sprzątania świata i zalesiania terenów Lubania organizowanych przez
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu oraz Wydział Ochrony
Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań.
 Udział w prelekcjach organizowanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w
Lubaniu.
 Udział w zbiórkach żywności i akcjach krwiodawczych organizowanych przez
Regionalny Zarząd PCK w Lubaniu oraz prace w ramach wolontariatu.
9. Współpraca ze Środowiskiem
 Starostwo Powiatowe w Lubaniu;
 Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu;
 23 Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu;
 Jednostka Poszukiwawczo-Ratowniczą BARYT w Stanisławowie;
 62 KS Commando w Bolesławcu;
 SymulMed – Koszalin
 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu;
 Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu;
 Powiatowy Urząd Pacy w Lubaniu;
 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaniu;
 Regionalny Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża w Lubaniu;
 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
Związek Sybiraków;
 Miejski Dom Kultury;
 Młodzieżowy Dom Kultury;
 Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu;
 Muzeum, biblioteka;
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lubaniu;
 Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu;
 Gminne Centrum Informacji Zawodowej;
 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości;
 Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu;
 Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Lubaniu;
 Zrzeszenie Handlu i Usług w Jeleniej Górze;
 Jeleniogórski Ośrodek Dokształcania Zawodowego;
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Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy
Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu;
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu;
Bank Zachodni w Lubaniu;
Hotele i pensjonaty na terenie całego kraju i za granicą;
Stowarzyszenie „TRATWA” – organizacja pozarządowa;
Dr. Schumacher SP. z o.o,;
CONTUR 2000 S.C;
TOYOTA BOSHOKU POLAND;
Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.

10.
Sukcesy uczniów
Nasza młodzież odnosi sukcesy w wielu dziedzinach min.:
 uzyskanie I miejsca przez ucznia czteroletniego Technikum w Konkursie „Orzeł
Dolnośląski” organizowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – 2015r.
 w zawodach sportowo-obronnych, sportowych;
 w Ogólnopolskich Mistrzostwach Sportowo - Obronnych klas o profilu wojskowym
„COMMANDO” (w 2014r. – II miejsce w kategorii chłopców, w 2015r. III w kategorii
dziewcząt i chłopców, w 2016r. I i II miejsce w kategorii chłopców),
 w Zawodach Strzeleckich o Puchar Dowódcy 23 Śląskiego Pułku Artylerii w
Bolesławcu i Prezesa Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej
„COMMANDO” w Bolesławcu (od roku 2013 do 2016r. I miejsce w kategorii
dziewcząt i chłopców ),
 w Mistrzostwach Sportowo - Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o nagrodę
Ministra Obrony Narodowej (rok szkolny 2017/2018 – III miejsce w kategorii chłopców
i VII w kategorii dziewcząt),
 w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Obronnych Klas o Profilu Wojskowym o
Puchar Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
w biegu patrolowym (rok szkolny 2013/2014 I miejsce),
 w Ogólnopolskim Centralnym Zlocie Klas Mundurowych w Żaganiu – w 2014r., I
miejsce drużynowo oraz I miejsce indywidualnie dla najlepszego strzelca zlotu z broni
krótkiej,
 w V Manewrach Techniczno-Obronnych w Bolesławcu (2017r. – I miejsce chłopców,
IV miejsce dziewcząt);
 w V Cross Commando – w 2018r. – I miejsce)
 II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” – Nowa Ruda 2017r.
 I i II miejsce indywidualnie oraz I miejsce drużynowo w finale dolnośląskim w
biegach przełajowych – 2017/2018r.
 III miejsce w finale dolnośląskim w halowej piłce nożnej – 2017/2018r.
 konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu powiatowym, regionalnym i
ogólnopolskim, (szczegółowy wykaz osiągnięć na stronie internetowej szkoły:
www.zspimkzl.pl, m.in.:
 I miejsce drużynowo w Konkursie Ogólnopolskim na aranżację stołu
okolicznościowego – Karpacz 2013,
 II miejsce w Konkursie na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Fryzjer – 2014,
 III miejsce w Konkursie na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Sprzedawca – 2014,
 III miejsce w Konkursie na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz – 2014,
 III miejsce w Konkursie na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Murarz-Tynkarz – 2014,
 III miejsce w Konkursie na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Technik Informatyk –
2014,
 III miejsce w Konkursie na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Technik Żywienia i Usług
Gastronomicznych – 2014,
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 nominacja do udziału w Gali Finałowej nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
„Orzeł Dolnośląski” – 2016,
 IV miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu języka niemieckiego
”Deutschfreund”,
 II miejsce w Konkursie na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Technik Organizacji
Reklamy – 2015
 III miejsce w Konkursie na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Technik Hotelarstwa –
2015
 III miejsce w etapie wojewódzkim konkursu „Pomysł na biznes” – 2016
 IV miejsce w wojewódzkim konkursie „Profesjonalny mistrz branży turystycznej” –
2016
 III miejsce w Dolnośląskich Potyczkach Hotelarskich – 2017r.
 III miejsce w V edycji konkursu „Mistrzowie Logistyki – 2017r.
 I miejsce w VI edycji konkursu „Mistrzowie Logistyki – 2018r.
 Laureaci nagrody głównej IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Finansoaktywni” –
2018r.
11. Certyfikaty
 Certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom, oraz Certyfikat Super Szkoła uczniowie i
rodzice otrzymują wsparcie pedagogów i psychologa, nauczyciele udzielają uczniom
pomocy w nauce w ramach cotygodniowych konsultacji.
 Certyfikat Bezpiecznej Szkoły - szkoła jest bezpieczna dla uczniów i wolna od
zagrożeń. Realizujemy liczne programy profilaktyczne i wspierające, szkoła jest
objęta całodobowym monitoringiem.
 Certyfikat Szkoły z klasą - nauczyciele dostosowują metody pracy do możliwości
uczniów zdolnych i mających trudności w nauce.
 Certyfikat Szkoły Przedsiębiorczości - szkoła daje możliwości kreatywnego i
przedsiębiorczego planowania przyszłej kariery zawodowej. Realizuje liczne projekty
i działania, które kształtują wśród uczniów postawy przedsiębiorcze.
 Wyróżnienie Ministra Gospodarki - wyróżnienie przyznane przez Ministra
Gospodarki za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia
zawodowego i efektywną współpracę z pracodawcami
 Euro – Certyfikat Jakości - szkoła została nagrodzona Euro certyfikatem za
stwarzanie szansy poszerzania umiejętności praktycznych oraz podnoszenia jakości
kształcenia zawodowego w zawodach branży gastronomicznej.
 Certyfikat Wiarygodna Szkoła - certyfikat to gwarancja właściwych standardów
funkcjonowania szkoły.
 Certyfikat Szkoła Dobrego Wychowania - celem konkursu jest zapoznanie
młodzieży ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ
na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.
 Certyfikat „Prowadzimy WF z Klasą” - program WF z Klasą wspiera nauczycieli
w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania pomysłów
na nowoczesne i ciekawe lekcje.
12. Innowacja pedagogiczna klas Liceum Ogólnokształcącego oraz chętnych uczniów
Technikum – przysposobienie wojskowe,
Młodzież tych klas uczestniczy w obozach szkoleniowych z ciekawym programem, w
zawodach sportowo-obronnych, w których odnosi liczne sukcesy zajmując premiowane
miejsca na szczeblu ogólnopolskim i nie tylko oraz w kursach spadochronowych.

6

13. Patroni klas Liceum Ogólnokształcącego - proobronnego
 Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
 23 Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu
 62 KS Commando w Bolesławcu
 Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza BARYT w Stanisławowie
14. Stypendia Starosty Powiatu Lubańskiego i Prezesa Rady Ministrów

II.

Oferta edukacyjna ZSP im. KZL – proponowane kierunki kształcenia i zasady
rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
LP

TYP SZKOŁY

KIERUNEK/ZAWÓD/
/INNOWACJA/ SPECJALIZACJA

PRZEDMIOTY
REALIZOWANE W
ZAKRESIE
ROZSZERZONYM

1.

Liceum
Ogólnokształcące

Innowacja: przysposobienie wojskowe
(LW)

j. angielski
j. niemiecki
geografia
j. angielski
j. niemiecki
geografia
j. obcy
chemia

4 lata

0,5

16

4 lata

0,5

16

5 lata

0,4

12

j. obcy
chemia
j. obcy
geografia
j. obcy
geografia

5 lata

0,3

10

5 lata

0,3

10

5 lata

0,5

16

j. obcy
matematyka
j. obcy
geografia

5 lata

0,5

16

5 lata

1

32

3 lata

1

32

językowe (LJ)

3.

4.

Technikum

Branżowa Szkoła I
stopnia (BS)

technik
żywienia
i
gastronomicznych (TG)
Dietetyczna piramida żywności
kelner (TK)

usług

technik hotelarstwa (TH)Organizacja
eventów biznesowych i konferencji
technik organizacji reklamy (TR)
Rysunek
tradycyjny
i
grafika
komputerowa
technik informatyk (TI)
Techniki drukowania 3D i sublimacja
technik logistyk (TL)
Planowanie procesów produkcji z
zastosowaniem strategii japońskich
zawody
zgodne
z
klasyfikacją
zawodów w szkolnictwie zawodowym

CZAS
TRWANI
A NAUKI

PLANOWANA
LICZBA
ODDZIAŁÓW

PLANOWANA
LICZBA
UCZNIÓW
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DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
LP

TYP SZKOŁY

KIERUNEK/ZAWÓD/
/INNOWACJA/ SPECJALIZACJA

PRZEDMIOTY
REALIZOWANE W
ZAKRESIE
ROZSZERZONYM

1.

Liceum
Ogólnokształcące

Innowacja: przysposobienie wojskowe
(LW)

j. angielski
j. niemiecki
geografia
j. angielski
j. niemiecki
geografia
j. obcy
chemia

3 lata

0,5

16

3 lata

0,5

16

4 lata

0,4

12

j. obcy
chemia
j. obcy
geografia

4 lata

0,3

10

4 lata

0,3

10

j. obcy
geografia

4 lata

0,5

16

j. obcy
matematyka
j. obcy
geografia

4 lata

0,5

16

4 lata

1

32

3 lata

1

32

językowe (LJ)

3.

Technikum

technik
żywienia
i
gastronomicznych (TG)
Dietetyczna piramida żywności
kelner (TK)

usług

technik hotelarstwa (TH)
Organizacja eventów biznesowych i
konferencji
technik organizacji reklamy (TR)
Rysunek
tradycyjny
i
grafika
komputerowa
technik informatyk (TI)

4.

Branżowa Szkoła I
stopnia (BS)

technik logistyk (TL)
Planowanie procesów produkcji z
zastosowaniem strategii japońskich
zawody
zgodne
z
klasyfikacją
zawodów w szkolnictwie zawodowym

CZAS
TRWANI
A NAUKI

PLANOWANA
LICZBA
ODDZIAŁÓW

PLANOWANA
LICZBA
UCZNIÓW

Ostateczna liczba i liczebność oddziałów zostanie ustalona w zależności od liczby chętnych
po zakończeniu naboru.
Wybrane zajęcia edukacyjne punktowane przez szkołę (dla absolwentów szkoły podstawowej i
absolwentów gimnazjum):

Przedmioty

LW

LJ

TG

TK

TH

TI

TR

TL

TS

BS

j. polski

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

j. obcy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

matematyka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

historia

X

X

chemia

X

X

biologia
geografia
informatyka

X

X

X
X

X

X

Znak „x” oznacza pozycję zajęć punktowanych przy naborze
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Najniższa suma punktów rekrutacyjnych wymaganych do poszczególnych typów szkół (dla
absolwentów szkoły podstawowej i absolwentów gimnazjum):
Typ

LW

LJ

TG

TK

TH

TI

TR

TL

TS

BS

Liczba punktów

90

90

60

60

60

60

60

60

60

40

Rada pedagogiczna może upoważnić komisję rekrutacyjną do obniżenia lub podwyższenia
punktów kwalifikowania uczniów do poszczególnych typów szkół (o 20 punktów).
Do poszczególnych typów szkół wymagane jest:
1) podanie o przyjęcie (wszystkie typy szkół) – 13.05 – 25.06.2019r.,
2) kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum (wszystkie typy szkół)
– 21.06 – 25.06.2019r.
3) kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu (wszystkie typy szkół), 21.06 – 25.06.2019r.
4) dokumenty potwierdzające pierwszeństwo w przyjęciu ucznia do szkoły (wszystkie typy
szkół),
5) oświadczenie rodzica o braku przeciwskazań zdrowotnych po podjęcia nauki (w
przypadku liceum ogólnokształcącego proobronnego)
6) zaświadczenie o praktycznej nauce zawodu (w przypadku kandydatów do zasadniczej
szkoły zawodowej),
7) 2 fotografie (wszystkie typy szkół)
Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danego typu szkoły, składa w terminie do
24.07.2019r.
1) oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole,
2) oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
3) zaświadczenia z testów gimnazjalnych,
4) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane na podstawie odrębnych przepisów (dotyczy
tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum lub
branżowej szkoły I stopnia),
Charakterystyka poszczególnych typów szkół.
- Liceum Ogólnokształcące (proobronne) z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego,
języka niemieckiego i geografii (LW).
trzyletnie dla absolwentów gimnazjum;
czteroletnie dla absolwentów szkoły podstawowej.
W ramach lekcji przysposobienia wojskowego, zajęć na poligonie oraz letnich obozów
szkoleniowych uczniowie zdobywają sprawności potrzebne do pracy w służbach mundurowych.
Szkoła przygotowuje do podjęcia dalszej nauki na uczelniach wojskowych oraz cywilnych na
kierunkach proobronnych
- Liceum Ogólnokształcące (językowe) z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego,
języka niemieckiego i geografii (LJ)
trzyletnie dla absolwentów gimnazjum;
czteroletnie dla absolwentów szkoły podstawowej.
Uczniowie liceum językowego realizują naukę języka angielskiego, niemieckiego oraz geografii
w zakresie rozszerzonym. W trakcie nauki młodzież zdobywa szeroką wiedzę o kulturze, historii
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i geografii krajów anglo- i niemieckojęzycznych. Nabyte umiejętności językowe oraz znajomość
zagadnień geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, pozwali młodzieży odnaleźć się w
zmieniającej się rzeczywistości globalnego świata i znaleźć zatrudnienie na międzynarodowym
rynku pracy
- Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (TG)
czteroletnie dla absolwentów gimnazjum;
pięcioletnie dla absolwentów szkoły podstawowej.
Uczniowie naszego technikum uzyskują umiejętności prawidłowej obróbki technologicznej
żywności, profesjonalnego przygotowania potraw, planowania żywienia różnych grup ludności,
obsługi konsumenta. Zajęcia prowadzone są w doskonale wyposażonej pracowni
gastronomicznej, w której uczniowie w ramach zajęć praktycznych przygotowują potrawy oraz
uczą się pracy zespołowej
- Technikum w zawodzie kelner (TK)
czteroletnie dla absolwentów gimnazjum;
pięcioletnie dla absolwentów szkoły podstawowej.
Uczniowie po zakończeniu nauki będą dobrze przygotowani do prawidłowej obsługi
konsumenta, sporządzania kart menu, aranżacji Sali i pomieszczeń konsumpcyjnych, rozliczania
usług kelnerskich, współpracy w zespole oraz posługiwania się językami obcymi.
- Technikum w zawodzie technik hotelarstwa (TH)
czteroletnie dla absolwentów gimnazjum;
pięcioletnie dla absolwentów szkoły podstawowej.
Technikum hotelarskie przygotowuje młodzież do przyszłej pracy w trzech dziedzinach:
hotelarstwa, gastronomii i turystyce. Dla uczniów przewidziane są zajęcia praktyczne
w hotelach różnych kategorii. Szkoła przygotowuje ponadto do samodzielnego prowadzenia
działalności gospodarczej w dziedzinie hotelarstwa. Dodatkowym atutem technikum jest wysoki
poziom nauki języków obcych.
- Technikum w zawodzie technik informatyk (TI)
czteroletnie dla absolwentów gimnazjum;
pięcioletnie dla absolwentów szkoły podstawowej.
Technikum informatyczne jest kierunkiem kształcenia utworzonym w odpowiedzi na
zainteresowanie młodzieży i potrzeby rynku pracy. Rezultatem kształcenia w zawodzie technik
informatyk ma być przede wszystkim przekazanie wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz
umiejętności potrzebnych przyszłym informatykom do wykonywania pracy, wykorzystując w
tym celu nowocześnie wyposażone pracownie internetowe i kwalifikacje kadry.
- Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy (TR)
czteroletnie dla absolwentów gimnazjum;
pięcioletnie dla absolwentów szkoły podstawowej.
Technik organizacji reklamy jest zawodem szerokoprofilowym łączącym m.in. wiedzę
ekonomiczną, psychologiczną, plastyczną i lingwistyczną. Celem kształcenia w tym zakresie jest
przygotowanie do wykonania i sprzedaży usług reklamowych oraz organizowania i
przeprowadzania kampanii promocyjnych. Nabyte umiejętności pozwalają podjąć pracę w
agencjach reklamowych, działach marketingu różnych przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń,
środkach masowego przekazu oraz studiach graficznych
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- Technikum w zawodzie technik logistyk (TL)
czteroletnie dla absolwentów gimnazjum;
pięcioletnie dla absolwentów szkoły podstawowej.
W trakcie nauki młodzież uczy się planowania produkcji, prognozowania pobytu, obsługi
procesów magazynowych, planowania tras i organizowania transportu. Nabyte umiejętności
pozwalają na otrzymanie pracy na rynku polskim lub zagranicznym. Istotne w tym zawodzie są
umiejętności organizacyjne, dokładność, znajomość języków obcych oraz obsługa komputera.
- Branżowa Szkoła I stopnia (BS) (była zasadnicza szkoła zawodowa)
trzyletnia dla absolwentów gimnazjum;
trzyletnia dla absolwentów szkoły podstawowej.
Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w zakładach pracy. Dla potrzeb rynku pracy
kształcimy przede wszystkim w zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz, sprzedawca, fryzjer,
murarz-tynkarz, stolarz, ślusarz, elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik pojazdów samochodowych.
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