Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
na rok szkolny 2017/2018
dla absolwentów gimnazjów
CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY
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;
 nowoczesne pracownie informatyczne;
 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 czy 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 zasadniczej szkoły zawodowej.
5. Ośrodek egzaminacyjny w zawodzie
 we wszystkich kwalifikacjach w zawodach nauczanych w szkole
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6. Projekty UE zrealizowane w ZSP im.KZL
 „ERASMUS+”
 „Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał”;
 „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”;
 „Matematyka -Reaktywacja”;
 „Dolnośląska e-szkoła”;
 „Szkoła Przedsiębiorczości”
 „Bezpośrednie
wsparcie
przedszkoli
i
szkół
poprzez
wdrożenie
zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim”;
 „Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań –gwarancją życiowego sukcesu”;
 „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie
lubańskim”
 „Młodzi Rzemieślnicy w Europie”
 „Pracownie komputerowe dla szkół”;
 Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach pozyskiwanych środków z UE –
współpraca min. z fundacją Europa-Direkt e.V. Drezno;
 „Młodzież – fundacja rozwoju systemu edukacji”;
 „PEACE 2007 – lekcja tolerancji”;
 planowana realizacja projektów doposażających pracownie przedmiotowe i
zawodowe.
7. 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
Politycznych, Związek Sybiraków;
 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;
 Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy
 Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu;

Więźniów
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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;

8. 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” (2011r. - I miejsce w kategorii dziewcząt i
chłopców; w 2012r. – IV miejsce w kategorii dziewcząt, V miejsce w kategorii
chłopców; w 2013r. – I miejsce w kategorii chłopców, III miejsce w kategorii
dziewcząt; 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 (rok szkolny 2011/12 - II miejsce w kategorii
dziewcząt i chłopców, 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 2010/11 -V miejsce w
kategorii dziewcząt; XI miejsce w kategorii chłopców),
- w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Obronnych Klas o Profilu Wojskowym
o Puchar Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w
Lubaniu w biegu patrolowym (rok szkolny 2009/2010 - I miejsce, rok szkolny
2010/11 miejsce, rok szkolny 2011/2012 I i IV miejsce, 2012/2013 II i III
miejsce, 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,
- I i II miejsce w finale dolnośląskim w biegach przełajowych – 2017
- III miejsce w finale dolnośląskim w halowej piłce nożnej - 2017
 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.
9. 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.
10. Certyfikat Bezpiecznej Szkoły
szkoła jest bezpieczna dla uczniów i wolna od zagrożeń. Realizujemy liczne programy
profilaktyczne i wspierające, szkoła jest objęta całodobowym monitoringiem.
11. Certyfikat Szkoły z klasą
nauczyciele dostosowują metody pracy do możliwości uczniów zdolnych i mających
trudności w nauce.
12. Certyfikat Szkoły Przedsiębiorczości
szkoła daje możliwości kreatywnego i przedsiębiorczego planowania przyszłej kariery
zawodowej. Realizuje liczne projekty i działania, które kształtują wśród uczniów
postawy przedsiębiorcze.
13. Wyróżnienie Ministra Gospodarki
wyróżnienie przyznane przez Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w
promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego i efektywną współpracę z
pracodawcami
14. Euro – Certyfikat Jakości
szkoła została nagrodzona Euro certyfikatem za stwarzanie szansy poszerzania
umiejętności praktycznych oraz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w
zawodach branży gastronomicznej.
15. Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Certyfikat to gwarancja właściwych standardów funkcjonowania szkoły.
16. 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.
17. 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
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premiowane miejsca na szczeblu ogólnopolskim i nie tylko oraz w kursach
spadochronowych.
18. Innowacja pedagogiczna klas Liceum Ogólnokształcącego – ratownictwo
medyczne i promocja zdrowia,
młodzież uczestniczy w obozie szkoleniowym, kursach i szkoleniach z zakresu
ratownictwa przedmedycznego. Podczas szkolenia, uczniowie uczą się i doskonalą
umiejętności praktyczne na manekinach i fantomach treningowych, zapoznają się z
procedurami udzielania pomocy medycznej, używają specjalistycznego sprzętu do
ratownictwa oraz podejmują działania medyczne w zaaranżowanych wcześniej
scenkach sytuacyjnych.
19. 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
20. Patroni oraz instytucje współpracujące klas Liceum Ogólnokształcącego –
ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
 Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza BARYT w Stanisławowie
 Firma SymulMed z Koszalina
21. Koła zainteresowań
 Koło historyczne;
 Koło biblijne;
 Koło języka niemieckiego;
 Koło matematyczne;
 Szkolne koło ekonomiczne;
 Koło języka rosyjskiego;
 Koło gastronomiczne;
 Koło sportowo-rekreacyjne „Aerobik”;
 Szkolne koło sportowe;
 Szkolne koło WOS;
 Szkolne koło informatyczne;
 Szkolne koło e-learningowe;
 Gazetka szkolna „KZL News”;
 Szkolne koło PCK
22. Stypendia Starosty Powiatu Lubańskiego
23. Stypendia Prezesa Rady Ministrów
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej to szkoła
z 70-letnią tradycją w dziedzinie kształcenia i nauczania. Jest ponadto jedną
z największych szkół w powiecie lubańskim. Szkoła zmieniła budynek, nazwy, kierunki
kształcenia, ale zachowała swoją tradycję.
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Celem naszej szkoły jest rozwój uczniów i umożliwienie im samorealizacji. Cel ten,
oprócz zapewnienia wysokiego poziomu nauczania oraz pomocy w opanowaniu efektywnych
metod uczenia się, osiągamy między innymi poprzez umożliwienie uczniom działalności
pozalekcyjnej oraz udziału w wymianie międzynarodowej młodzieży. Dbamy o dobrą jakość
pracy. Dowodem tego jest posiadany przez szkołę Certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom,
Certyfikat Bezpiecznej Szkoły, Certyfikat Szkoły Przedsiębiorczości, Euro Certyfikat
Jakości, Certyfikat Szkoły Dobrego Wychowania, Certyfikat Wiarygodnej Szkoły oraz
Wyróżnienie Ministra Gospodarki jak również tytuły: Szkoły z Klasą i Super Szkoły.
Zyskaliśmy prestiż w środowisku dzięki wspólnym staraniom zespołu kierowniczego, kadry
nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi.
Do dyspozycji uczniów są: 5 sal informatycznych ze stałym łączem internetowym,
centrum

multimedialne

profesjonalna

w

pracownia

bibliotece

szkolnej,

gastronomiczna

kawiarenka
oraz

internetowa,

pracownie

świetlica,

specjalistyczne,

w tym sala gimnastyczna i siłownia. Komfort pracy i nauki zapewniają odnowione, jasne
pomieszczenia oraz bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, dysponujemy
również bezprzewodowym internetem na terenie szkoły. Wysoki poziom bezpieczeństwa
w szkole gwarantuje całodobowy monitoring i oddani, solidni pracownicy szkoły.
Szkoła oferuje możliwość rozwijania swoich zainteresowań w czasie zajęć
pozalekcyjnych oraz możliwość uczestniczenia w licznych konkursach, zawodach
i olimpiadach.
Ponadto szkoła oferuje atrakcyjną ofertę praktyk zawodowych. Uczniowie
czteroletniego technikum w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług
gastronomicznych mogą odbyć praktyki na promach pasażerskich Unity Line, a także
praktyki w atrakcyjnym regionie turystycznym Salzburga w Austrii, których realizatorem jest
EURES (European Employment Services, czyli Europejskie Służby Zatrudnienia).
Wychowankowie mają możliwość uzyskania w każdej chwili pomocy od
wychowawcy i nauczycieli. Świetna kadra nauczycielska stwarza przyjazną atmosferę oraz
narzuca wysoki poziom nauczania.
Szkoła współpracuje m.in. z: Młodzieżowym Domem Kultury, Regionalnym Centrum
Edukacji Ekologicznej, Powiatowym Centrum Edukacyjnym, Polskim Czerwonym Krzyżem,
Muzeum Miejskim, Miejską Biblioteką Publiczną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
Związkiem Sybiraków, Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu,
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Gminnym Centrum Informacji Zawodowej,
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Komendą Powiatowej Policji, Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Ośrodkiem
Szkolenia Zawodowego w Jeleniej Górze, Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta,
Bankiem Zachodnim, Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu.
W ramach szkolenia teoretycznego i praktycznego uczniów klas proobronnych
prowadzimy współpracę z 23 Śląskim Pułkiem Artylerii w Bolesławcu, Ośrodkiem Szkoleń
Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62
Kompanii

Specjalnej

„COMMANDO”

oraz

Jednostką

Poszukiwawczo-Ratowniczą

„BARYT”.
Szkoła uczestniczy w licznych imprezach miejskich i powiatowych jest to m.in.
 Udział w zawodach o charakterze regionalnym organizowanych 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,
 Udział uczniów w akcjach, imprezach, konferencjach organizowanych przez władze miasta
oraz środowisko lokalne,
 Organizowanie bankietów okolicznościowych przez uczniów 4-letniego Technikum
w zawodach technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług
gastronomicznych oraz technik hotelarstwa podczas imprez miejskich i powiatowych w
ramach zajęć praktycznych,
 Coroczny udział w zawodach o Puchar Komendanta OSS SG w Lubaniu – Bieg Patrolowy,
 Udział w imprezach sportowych organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Lubaniu
i Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk,
 Coroczny udział uczniów szkoły w akcjach sprzątania świata i zalesiania terenów Lubania
organizowanych przez Regionalne Centrum Ekologiczne w Lubaniu oraz Wydział Ochrony
Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań,
 Cykliczny udział w prelekcjach organizowanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Lubaniu,
 Udział młodzieży w zbiórkach żywności i akcjach krwiodawczych organizowanych przez
Regionalny Zarząd PCK w Lubaniu oraz prace w ramach wolontariatu,
 Regularny udział pocztu sztandarowego młodzieży w uroczystościach państwowych
i jednostek patronackich tj. 23 Śląskiej Brygady Artylerii w Bolesławcu, 62 KS Commando
w Bolesławcu, Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, Jednostki
Poszukiwawczo-Ratowniczej BARYT w Stanisławowie.
Ponadto w szkole organizowane są:
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 Coroczne szkolne sympozja dotyczące żywienia człowieka,
 Coroczne szkolne sympozja dotyczące przedsiębiorczości,
 Maratony aerobiku,
 Gale Karnawałowe i Bożonarodzeniowe, Jasełka
 Festiwale Piosenki Obcojęzycznej „KINOL”,
 Liczne wycieczki zawodoznawcze dla uczniów Technikum,
 Imprezy o charakterze integracyjnym (Festyn Sportowy, Dzień Samorządności)
Szkoła uczestniczyła i uczestniczy w projektach i programach unijnych. Są to:


„Dolnośląska e-szkoła” realizowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego,



„Szkoła

przedsiębiorczości”

–

organizatorem

była

Fundacja

Młodzieżowej

Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Narodowym
Bankiem Polski i środowiskiem przedsiębiorców,


„Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał” – realizowany przez Powiat Lubański,
a w jego porozumieniu Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu,



„Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań –gwarancją życiowego sukcesu” realizowany przez Powiat Lubański, a w jego porozumieniu Powiatowe Centrum
Edukacyjne w Lubaniu,



„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” realizowany przez
Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z DCIZiDN w Wałbrzychu,



„Pracownie komputerowe dla szkół” – projekt współfinansowany przez UE (EFS),



Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach pozyskiwanych środków z UE –
współpraca m.in. z fundacją Europa-Direkt e.V. Drezno,



„Młodzież – fundacja rozwoju systemu edukacji”,



„PEACE 2007 – lekcja tolerancji”,



„Matematyka – reaktywacja” realizowany przez Politechnikę Wrocławską,



„Młodzi Rzemieślnicy w Europie” w ramach projektu „Leonardo da Vinci” realizowany
przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu, w ramach którego uczniowie
uczestniczą w stażach zawodowych za granicą.



„Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie
lubańskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu w ramach
którego nauczyciele przedmiotów zawodowych uczestniczą w praktykach zawodowych
w firmach na najwyższym poziomie, a zdobyte tam doświadczenie przekazują uczniom na
zajęciach,
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„Bezpośrednie

wsparcie

rozwoju

szkół

i

przedszkoli

poprzez

wdrożenie

zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim”. Celem
projektu jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z programem
rozwoju szkoły i przedszkola.


„ERASMUS+ Europejskie Doświadczenie Kluczem do Przyszłości”, którego
założeniem jest realizacja praktyk zawodowych w krajach Unii Europejskiej dla uczniów
z techników w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik
hotelarstwa, technik organizacji reklamy. Projekt ma na celu rozwój zawodowy uczniów i
zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności językowych,
rozwój kompetencji międzykulturowych, wzrost samodzielności, zdobycie praktycznego
doświadczenia zawodowego, rozwój postaw przedsiębiorczości i kreatywności. Obecnie
złożyliśmy wniosek do programu ERASMUS+ na realizację praktyk zagranicznych
w Hiszpanii pod nazwą „Viva Espania – praktyki dla ambitnych uczniów”
(realizacja w latach 2017-2019)

Realizacja/przystąpienie do projektów celem doposażenia bazy dydaktycznej


Klaster Edukacyjny Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.
w Kamiennej Górze – „Kształcenie zawodowe dla potrzeb gospodarki”,



Ogólnopolski Klaster Środowiskowego Branży Gastronomicznej „Polscy Liderzy
Gastronomii’’ - „Polscy Liderzy Gastronomii’’



Projekt z obszaru KULTURA : Edukacja kulturalna i wychowawcza poprzez sztukę
dzieci i młodzieży z Terenu Powiatu Lubańskiego - Opracowano i złożono ofertę
konkursową pt.: „Organizacja forum edukacyjnego dla społeczności szkolnej ZSP im.
KZL w Lubaniu i uczniów szkół gimnazjalnych powiatu „KULTURA + EKONOMIA =
ROZWÓJ”



Projekt z obszaru KULTURA FIZYCZNA: wspieranie działań sportowych na rzecz
społeczności z terenu Powiatu Lubańskiego - Opracowano i złożono ofertę konkursową
pt.: „Wsparcie organizacji festynu rekreacyjnego dla społeczności szkolnej oraz przyjaciół
ZSP im. KZL DZIEŃ DZIECKA 2016 poprzez przygotowanie boisk szkolnych
niezbędnych do realizacji działań sportowych”.



Projekt z obszaru TURYSTYKA: Chcesz być fit kulturę przy stole ćwicz”
Organizacja festynu rekreacyjnego

dla społeczności szkół powiatu lubańskiego oraz

mieszkańców Lubania


Projekt z obszaru OCHRONA ZDROWIA. Działania edukacyjne mające na celu
rozpowszechnianie zdrowego stylu życia oraz poprawy zdrowia mieszkańców z
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terenu powiatu lubańskiego - Opracowano i złożono ofertę konkursową pt.: „Pierwsza
pomoc przedlekarska dla małych i dużych mieszkańców powiatu lubańskiego


Program wieloletni - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - W ramach
programu szkoła otrzyma wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych do
biblioteki szkolnej.



Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie lubańskim” - Zapewnienie
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji ponadgimnazjalnej. Działania obejmą
doposażenie pracowni przyrodniczych, szkolenia, organizacja dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych.



Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie lubańskim” - Zapewnienie
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji ponadgimnazjalnej. Działania obejmą
wyposażenie pracowni matematycznej oraz udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.



Projekt pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnych szkół
kształcenia

zawodowego

Powiatu

Lubańskiego

poprzez

doposażenie

specjalistycznych pracowni” - doposażenie specjalistycznych pracowni;
Realizacja projektów i programów zwiększających kompetencje i umiejętności
edukacyjne i zawodowe młodzieży


Projekt ”Nauka rzemiosła w Europie” - Zagraniczne 2-tygodniowe staże u
pracodawców niemieckich skierowane do uczniów kształcących się w zasadniczej szkole
zawodowej;



Projekt „Moja przyszłość to Europa” - Zagraniczne 2-tygodniowe staże u
pracodawców niemieckich skierowane do uczniów kształcących się w ZSZ w zawodach
budowlanych;



Projekt „Praktyki w Austrii dla najlepszych” - Kontynuacja współpracy z Zespołem
ds. EURES Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Organizacja 6tygodniowych praktyk zawodowych u austriackich pracodawców;



Projekt

pn.

„Regionalny

system

informacji

edukacyjno-zawodowej

południowo-zachodniego regionu woj. Dolnośląskiego”

(REGSI) – szkolenia dla

nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji, uzyskanie przez zainteresowanych nauczycieli
kwalifikacji couchingowych, uzyskanie zestawu multimedialnego;


Projekt pn. „Zawodowy Dolny Śląsk” - Staże i praktyki zawodowe dla uczniów
kształcących się w zawodach deficytowych -technik logistyk. Specjalistyczne zajęcia
dydaktyczne dla uczniów i

nauczycieli

zawodu w nowoczesnych ośrodkach

dydaktycznych, badawczo-rozwojowych, akademickich. Doradztwo edukacyjno –
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zawodowe dla uczniów, dla nauczycieli zajmujących się tą problematyką. Doposażenie w
pracownię logistyczną;
Bardzo istotnymi elementami kształcenia w naszej szkole są dodatkowe zajęcia
w ramach wyżej wymienionych projektów, które rozwijają uzdolnienia uczniów,
a dodatkowe konsultacje w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów
maturalnych eliminują konieczność udziału uczniów w zajęciach indywidualnych
(prywatnych).

II.

Oferta edukacyjna ZSP im. KZL – proponowane kierunki kształcenia i
zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 będzie można podjąć u nas naukę w następujących typach szkół
i zawodach:
LP

TYP SZKOŁY

KIERUNEK/ZAWÓD/
/INNOWACJA/
SPECJALIZACJA

PRZEDMIOTY
REALIZOWANE W
ZAKRESIE
ROZSZERZONYM

1.

Liceum
Ogólnokształcące
(proobronne)
(LW)
Liceum
Ogólnokształcące
(ratownictwo
medyczne) (LR)
4-letnie Technikum

Innowacja: przysposobienie
wojskowe

j. angielski
j. niemiecki
geografia

3 lata

0,5

16

Innowacja:
medyczne
zdrowia

j. obcy
biologia
chemia

3 lata

0,5

16

j. obcy
chemia

4 lata

0,5

16

j. obcy
chemia
j. obcy
geografia

4 lata

0,5

16

4 lata

0,5

16

j. obcy
geografia

4 lata

0,5

16

j. obcy
matematyka

4 lata

0,5

16

j. obcy
geografia

4 lata

1

32

j. obcy
geografia

4 lata

0,5

16

3 lata

2

64

2.

3.

i

ratownictwo
promocja

technik żywienia i usług
gastronomicznych (TG)
Innowacja:
dietetyczna
piramida żywności
kelner (TK)
technik hotelarstwa (TH)
Specjalizacja: Organizacja
eventów biznesowych i
konferencji
technik organizacji reklamy
(TR)
Specjalizacja:
rysunek
tradycyjny
i
grafika
komputerowa
technik informatyk (TI)
Innowacja:
techniki
drukowania 3D i sublimacja
technik logistyk (TL)
Specjalizacja: planowanie
procesów
produkcji
z
zastosowaniem
strategii
japońskich
technik spedytor (TS)

4.

Branżowa Szkoła I
stopnia (BS)

zawody
zgodne
z
klasyfikacją zawodów w
szkolnictwie zawodowym

CZAS
TRWANIA
NAUKI

PLANOWANA
LICZBA
ODDZIAŁÓW

PLANOWANA
LICZBA
UCZNIÓW

11

Ostateczna liczba i liczebność oddziałów zostanie ustalona w zależności od liczby
chętnych po zakończeniu naboru.
Wybrane zajęcia edukacyjne punktowane przez szkołę:
Przedmioty

LW

LR

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

biologia

X

X

geografia

X

informatyka

X
X

X

X

Znak „x” oznacza pozycję zajęć punktowanych przy naborze
Najniższa suma punktów rekrutacyjnych wymaganych do poszczególnych typów szkół:
Typ

LW

LR

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) – 01.06 – 21.06.2017r.,
2) kopie świadectwa ukończenia gimnazjum (wszystkie typy szkół) – 23.06 –
27.06.2017r.
3) kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu (wszystkie typy szkół), 23.06 – 27.06.2017r.
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, w określonym
terminie składa w terminie 07.07. – 18.07.2017r.
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
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(dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum
lub zasadniczej szkoły zawodowej),
Charakterystyka poszczególnych typów szkół.
- Liceum Ogólnokształcące (proobronne) z rozszerzonym nauczaniem języka
angielskiego, języka niemieckiego i geografii (LW).
W ramach podstawy programowej uczniowie będą realizowali naukę języka obcego (do
wyboru) oraz geografii w zakresie rozszerzonym. W ramach innowacji pedagogicznej
realizowany jest dodatkowy przedmiot: przysposobienie wojskowe. Zajęcia prowadzone są w
zakresie teoretycznym i praktycznym.
Dzięki fachowej opiece uczniowie w ramach zajęć na poligonie, letnich i zimowych obozach
zdobędą sprawności potrzebne do zawodowej służby w wojsku lub innych służbach
mundurowych.
- Liceum Ogólnokształcące (ratownictwo medyczne i promocja zdrowia) z rozszerzonym
nauczaniem języka obcego, biologii i chemii (LR)
Każdy z nas może spotkać się z sytuacją zagrożenia życia lub zdrowia. Wiele ofiar wypadków
umiera ponieważ świadkowie nie potrafią, bądź boją się udzielić pierwszej pomocy. Dlatego
nasza szkoła proponuje kształcenie w klasie z elementami ratownictwa medycznego, aby
zapoznać młodzież z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wyćwiczyć
podstawowe zabiegi resuscytacyjne.
Kończąc szkołę można uzyskać:
 unijny certyfikat pomocy przedmedycznej,
 możliwość zatrudnienia jako pomocnik ratownika medycznego,
 ukierunkowanie do kontynuowania nauki z zakresu ratownictwa medycznego,
 umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
W klasie Liceum Ogólnokształcącym - ratownictwo medyczne podczas zajęć realizowany
będzie dodatkowy przedmiot: ratownictwo medyczne i promocja zdrowia, podczas którego
młodzież będzie uczestniczyć w kursach min. kwalifikowanej pierwszej pomocy
przedmedycznej zakończonym egzaminem potwierdzającym znajomość zasad udzielania
pierwszej pomocy - CERTYFIKAT EUROPEJSKI.
- Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (TG)
Uczniowie naszego technikum uzyskają przede wszystkim umiejętności prawidłowej obróbki
technologicznej żywności, profesjonalnego przygotowania potraw, planowania żywienia
różnych grup ludności, obsługi konsumenta. Będą uczestniczyć w zajęciach o tematyce
kierunkowej w doskonale wyposażonej pracowni gastronomicznej. Wiedzę teoretyczną i
zagadnienia z dietetyki realizowane są przez kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach
zawodowych w kierunku technologii i żywienia człowieka.
- Technikum w zawodzie kelner (TK)
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.
Chętni będą mogli kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub podjąć pracę.
- Technikum w zawodzie technik hotelarstwa (TH)
Technikum hotelarskie przygotowuje młodzież do przyszłej pracy w trzech dziedzinach:
hotelarstwa, gastronomii i turystyce. Dla uczniów przewidziane są zajęcia praktyczne
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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)
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)
Szkoła o czteroletnim cyklu kształcenia przeznaczona dla absolwentów gimnazjum chcących
uzyskać zawód technika organizacji reklamy. Uczeń może zdobyć średnie wykształcenie
ogólne (matura) oraz kwalifikacje zawodowe (egzamin zawodowy). Praktyczne umiejętności
zawodowe uzyskane w toku kształcenia pozwolą podjąć pracę w: agencjach i studiach
reklamowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych w działach marketingu i
reklamy, biurach ogłoszeń, środkach masowego przekazu w działach promocji. Kierunek
będzie podstawą do dalszej nauki na kierunkach menedżerskich wyższych uczelni.
- Technikum w zawodzie technik logistyk (TL)
Absolwenci czteroletniego technikum nabędą umiejętności planowania, organizowania,
kierowania i kontrolowania przemieszczania towarów na rynku właściwym dla
przedsiębiorstwa, które będą reprezentować. Umiejętności niezbędne do wykonywania
zawodu technika logistyka – specjalisty, który w przyszłości będzie zajmować się
organizowaniem sprzedaży, prognozowaniem popytu, planowaniem zakupów, handlem
elektronicznym, obsługą klientów, administrowaniem i organizowaniem taboru, uczniowie
nabywać będą zarówno podczas nauki przedmiotów teoretycznych oraz w trakcie realizacji
praktyk zawodowych
- Technikum w zawodzie technik spedytor (TS)
Organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i
importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem
instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją
wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza
umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca
dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy
celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.
Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
 planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków,
 prowadzenia dokumentacji związanych z realizacją zadań transportowych,
 prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientem i kontrahentami,
 monitorowania przebiegu procesu transportowego.
Przygotowanie zawodowe pozwala uczniom na:
- Kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych z kierunkiem transport i
spedycja lub na uczelniach ekonomicznych
- Podjęcie pracy zawodowej w:
 przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych,
 agencjach obsługi portów morskich i lotniczych,
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przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary,
hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.

- Branżowa Szkoła I stopnia (BS) (była zasadnicza szkoła zawodowa)
Nauka trwa 3 lata. Praktyczna nauka zawodu realizowana będzie w zakładach pracy. Dla
potrzeb rynku pracy kształcimy przede wszystkim w zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz,
sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz, stolarz, elektromechanik, ślusarz, mechanik pojazdów
samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych.

Szkoła dba o jakość i poziom procesu dydaktyczno-wychowawczego,
zawsze idzie z postępem i duchem czasu
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