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W najbliższym czasie staniecie przed jednym z ważniejszych wyborów w Waszym 
życiu. Chcąc Wam pomóc w podjęciu przemyślanej i dobrej decyzji, przygotowaliśmy 
informator z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych z Powiatu Lubelskiego. 

Przygotowaliśmy informacje o profilach klas w liceach ogólnokształcących oraz 
zawodach, w których kształcą technika i szkoły branżowe. Znajdziecie tu również 
ofertę zajęć pozalekcyjnych. 

Jeżeli chcecie się szybko usamodzielnić i rozpocząć pracę w zawodzie, a przede 
wszystkim lubicie wykonywać zadania praktyczne, możecie wybrać szkołę branżo-
wą I stopnia. Ucząc się w tego typu szkole zdobywa się ogólną wiedzę oraz praktykę 
zawodową. Wybierając technikum musicie pamiętać o tym, że wybieracie zawód. 
Nauka w technikum odbywa się dwutorowo. Uczycie się przedmiotów ogólnych,           
z których będziecie zdawać maturę i jednocześnie przedmiotów zawodowych bez-
pośrednio związanych z wybranym zawodem, z których będziecie zdawać egzamin 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Liceum ogólnokształcące – ten typ szkoły 
powinny wybierać przede wszystkim te osoby, które już po ukończeniu szkoły pod-
stawowej planują edukację w dłuższej perspektywie tzn. myślą, aby po ukończeniu 
szkoły średniej kontynuować naukę na studiach wyższych. 

W szkołach Powiatu Lubelskiego aktywnie prowadzona jest współpraca zagranicz-
na, a wymiana młodzieży jest świetną okazją do nauki języków obcych, otwiera 
nowe perspektywy i możliwości. Wszystkie nasze szkoły mają dobrze doposażone 
pracownie przedmiotowe i warsztaty. Modernizowana jest stale baza dydaktyczna   
i infrastruktura techniczna szkół. 

Liczę, iż niniejsze wskazówki ułatwią Wam podjęcie właściwej decyzji i każdy z Was 
odnajdzie swoje miejsce w szkołach Powiatu Lubelskiego. 

Zapraszam

Zdzisław Antoń
Starosta Lubelski

Drodzy Uczniowie 
Szanowni Rodzice



INFORMATOR EDUKACYJNY 
2023/2024

4

Zespół Szkół im. M. Kopernika 
w Bełżycach 

Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach
 to szkoła z długą i bogatą tradycją, w październiku 

tego roku będzie obchodzić jubileusz 70-lecia. 
Oferta szkoły jest tak szeroka, że każdy na pewno 
znajdzie coś dla siebie. Niewątpliwą zaletą szkoły 

jest jej lokalizacja w centrum miasta. Szkoła stwarza 
również możliwość dowozu na zajęcia. 



INFORMATOR EDUKACYJNY 
2023/2024

5

Oferta edukacyjna 
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LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
(nauka trwa 4 lata)

klasa europejska 
przedmioty w zakresie rozszerzonym:                
wiedza o społeczeństwie, język angielski; 
lub  geografia, język angielski 
języki obce: język angielski,                         
język niemiecki

klasa z innowacją  „Elementy 
ratownictwa medycznego” 
przedmioty w zakresie rozszerzonym: 
matematyka, język angielski 
lub biologia, chemia 
języki obce: język angielski, 
język niemiecki

przedmioty w zakresie rozszerzonym: 
geografia, wiedza o społeczeństwie 
języki obce: język angielski, język 
niemiecki

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

DLA DOROSŁYCH 
(nauka trwa 4 lata)
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TECHNIKUM 
(nauka trwa 5 lat)

• technik informatyk  
• technik programista
• technik pojazdów samochodowych 
• technik geodeta 
• technik żywienia i usług gastronomicznych
• technik usług fryzjerskich
języki obce: język angielski, język niemiecki

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
(nauka trwa 3 lata)

• mechanik pojazdów samochodowych
• rolnik
• kucharz
• fryzjer
języki obce: język angielski, język niemiecki

• technik pojazdów samochodowych
• technik usług fryzjerskich
• technik żywienia i usług gastronomicznych
języki obce: język angielski, język niemiecki

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
(nauka trwa 2 lata)



INFORMATOR EDUKACYJNY 
2023/2024

7

Atuty szkoły
• nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego organizują międzyszkolny 

konkurs translatorski „Skrzydlate słowa”, pod patronatem Zakładu Lingwistyki 
Stosowanej UMCS. Przedsięwzięciem towarzyszącym są warsztaty translator-
skie dla uczestników konkursu prowadzone przez pracowników naukowych 
uczelni.

• doświadczenie zawodowe uczniowie zdobywają u pracodawców w Polsce                
i poza granicami. Młodzież „Kopernika” kształcąca się we wszystkich zawodach 
wyjeżdża do Włoch, Hiszpanii i Portugalii w ramach projektu „Europejskie                
staże”

• zgodnym zdaniem uczniów i ich rodziców szkołę wyróżnia atmosfera                            
życzliwości i współpracy 

• uczniowie są współtwórcami wielu przedsięwzięć w ramach działań                               
Samorządu Uczniowskiego

• uczniowie są laureatami konkursów i olimpiad

Atuty 
naszej szkoły
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• profesjonalnie wyposażone, nowoczesne                                     
pracownie dydaktyczne 

• programy komputerowe, tablice interaktywne                         
i ekrany multimedialne 

• pełnowymiarowa sala gimnastyczna 

• sala do sztuk walki 

• siłownia wewnętrzna i siłownia zewnętrzna

Baza 
dydaktyczna
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Zajęcia 
pozalekcyjne

• zajęcia artystyczne-zespół wokalny „Gwiazdki Kopernika”

• koła językowe i przedmiotowe

• koło „Młody ratownik”- pokazy ratownictwa                             
medycznego

• Szkolne Koło Wolontariatu

• E- koło, koła informatyczne 

• UKS ZK - różne sekcje sportowe: taekwondo, tenis stołowy, 
piłka siatkowa, ręczna, nożna

• Akcje Honorowego Krwiodawstwa

Zajęcia 
pozalekcyjne



Dodatkowe 
kwalifikacje i kursy

W ramach projektu „Nowe kwalifikacje”                
uczniowie mogą odbywać szkolenia w zakresie:

• poszerzania kompetencji cyfrowych, 
projektowania i montażu sieci komputerowych,

• robotyki,

• kuchni regionalnej i molekularnej

• oraz ukończyć kursy:
operatora drona,
spawacza,
prawa jazdy, prawa jazdy uprawniającego 
do kierowania pojazdem z przyczepą,
przedłużania włosów
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Wielkimi krokami zbliża się moment podjęcia jakże ważnej decyzji życiowej –           
wyboru najlepszej dla siebie szkoły ponadpodstawowej. Najlepszej, czyli takiej, któ-
ra przez najbliższe lata pozwoli rozwijać Wasze możliwości, pasje oraz zaintereso-
wania, a zarazem będzie wyznacznikiem wielu sukcesów w dorosłym życiu. Waszej 
przyszłej ścieżki zawodowej. 

Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że potencjał szkół prowadzonych 
przez Powiat Lubelski spełni oczekiwania najbardziej ambitnych uczniów, dając           
im szansę na nabycie doskonałej praktyki zawodowej i bardzo dobre przygotowanie  
do studiowania na wymarzonych kierunkach studiów. 

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, sportowych, praktyk uczniowskich czy mię-
dzynarodowych programów, takich jak „Erasmus”, pozwala uczniom doskonalić 
umiejętności oraz nabywać nowe doświadczenia. Staramy się, aby nasi uczniowie 
wiedzieli, że sukces jest budowany nie tylko w sali lekcyjnej, ale również na zajęciach 
praktycznych i pozalekcyjnych, tak aby każdy mógł swobodnie rozwijać pomysł             
na siebie.

W trosce o Waszą przyszłość, dbamy bardzo o to, aby nasze placówki oświatowe 
spełniały najwyższe standardy, dlatego stale modernizujemy pracownie i doposa-
żamy szkoły w nowoczesny sprzęt, urządzenia i pomoce dydaktyczne, a także orga-
nizujemy kursy i staże uczniowskie. Corocznie uczniowie naszych szkół otrzymują 
Stypendia Starosty, przyznawane uczniom, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, 
jak również odnieśli sukcesy w sporcie. Aby pomóc Wam w wyborze jak najtrafniej-
szej decyzji, oddajemy w Wasze ręce ten informator, w którym znajdziecie ofertę 
szkół ponadpodstawowych Powiatu Lubelskiego. Życzymy przemyślanych decyzji              
i trafnych wyborów. 

Zapraszam

Andrzej Chrząstowski 
Wicestarosta Lubelski

Drodzy Uczniowie 
Szanowni Rodzice



Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 
im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie

ul. Reymonta 4b, 23-100 Bychawa
tel. 81 566 00 45

e-mail: majorhubal@wp.pl
www.zsz.bychawa.pl

Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach
ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce

tel. 81 517 23 62
e-mail: zs.belzyce@powiat.lublin.pl

sekretariat@zs-belzyce.edu.pl
www.zs-belzyce.edu.pl

Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego  
w Bychawie

ul. J. Piłsudskiego 81, 23-100 Bychawa
tel. 81 566 00 19  

e-mail: liceum@kwiateklo.pl
www.kwiateklo.pl

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
w Niemcach

ul. Różana 8, 21-025 Niemce
tel. 81 756 14 78 

e-mail: zso.niemce@powiat.lublin.pl
www.zspniemce.pl

Zespół Szkół Techniki Rolniczej
im. W. Witosa w Piotrowicach
Piotrowice 183, 23-107 Strzyżewice

tel. 81 562 81 50
e-mail: zstr.piotrow@powiat.lublin.pl

www.zstrpiotrowice.pl

Zespół Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli

Pszczela Wola 9, 23-107 Strzyżewice
tel. 81 562-80-76

e-mail: sekretariat@pszczelawola.edu.pl
www.pszczelawola.edu.pl


