Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice
Spotykamy się tuż przed nowym etapem edukacyjnym – nauką w szkole ponadpodstawowej.
Wybór właściwej szkoły to odpowiedzialny i bardzo ważny moment dla każdego absolwenta szkoły
podstawowej i jego najbliższych. Jest to decyzja niezwykle istotna, od której zależy jego kariera
zawodowa oraz praca, którą w przyszłości będzie wykonywał.
Nasze szkoły są placówkami z wieloletnią tradycją oraz profesjonalną i wykwalifikowaną kadrą
pedagogiczną, która umiejętnie przygotowuje młodzież do dalszego kształcenia oraz podejmowania
wyzwań zawodowych.
Przygotowana dla Państwa publikacja zawiera ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021
szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Lubelski. Znajdziecie w niej
zawody, proponowane rozszerzenia programów nauczania, nowości i innowacje, których nauczamy
na poziomie liceum, technikum i szkoły branżowej I i II stopnia, a także najciekawsze wydarzenia
i sukcesy naszych uczniów. Przedstawiona oferta jest dostosowana do lokalnego rynku pracy
i wychodzi naprzeciw zainteresowaniom młodzieży.
Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszej publikacji okażą się pomocne przy
wyborze szkoły, a podjęte decyzje będą właściwe i zaprocentują w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy
do SZKÓŁ POWIATU LUBELSKIEGO
Jeśli jesteś uczniem klasy VII lub VIII szkoły podstawowej ...
•
•
•
•
•

nie wiesz jaką szkołę wybrać ...
szukasz informacji o szkołach Powiatu Lubelskiego...
chcesz lepiej poznać siebie ...
chcesz szybko zdobyć zawód ...
chcesz zbadać swoje predyspozycje zawodowe ...

... to zapraszamy Cię do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi
w tej broszurze.
Opracowana dla Ciebie i Twoich rodziców publikacja zawiera ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych Powiatu Lubelskiego na rok szkolny
2020/2021. Zawarte są w niej wszystkie informacje
dotyczące kierunków kształcenia, nowości, innowacji oraz zawodów, których nauczamy na różnych
poziomach, a także najciekawsze wydarzenia i sukcesy szkół prowadzonych przez Powiat Lubelski.
Broszura pomoże lepiej poznać zawody, zadania
i czynności z nimi związane, wskaże predyspozycje
do ich wykonywania, a tym samym pomoże dokonać trafnego wyboru przyszłej ścieżki zawodowej.
Dlaczego warto wybrać szkołę z Powiatu Lubelskiego?
• Najlepsza oferta edukacyjna uwzględniająca
potrzeby współczesnego, młodego człowieka.
• Nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie.
• Języki obce ukierunkowane zawodowo.

• Bezpłatne, dodatkowe zajęcia przygotowujące
do egzaminu maturalnego i zawodowego oraz
liczne koła zainteresowań.
• Nowoczesna baza sportowa.
• Międzynarodowe wymiany młodzieży, zagraniczne praktyki i staże.
• Uczestnictwo w projektach unijnych.
• Skuteczne wspieranie rozwoju każdego ucznia.
• Dobre przygotowanie do studiów na renomowanych uczelniach państwowych.

Co po szkole podstawowej ?
ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ Z NAMI
Myśląc o swojej przyszłości, o tym kim być i gdzie
znaleźć miejsce dla siebie na rynku pracy, warto skorzystać z pomocy fachowca. Proponujemy
pomoc DORADCY ZAWOWODEGO.
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DORADCA ZAWODOWY

to osoba zajmująca się udzielaniem pomocy w wyborze profili kolejnych szkół
lub znalezieniu właściwego dla danej osoby zawodu. Pracuje z dziećmi,
młodzieżą i osobami dorosłymi.

Drogi Uczniu, jeżeli …
• nie znasz swoich predyspozycji…
• nie wiesz co wybrać, co Cię interesuje…
• rozważasz różne propozycje szkół albo brakuje
Ci o nich informacji…
• nie znasz zawodów…
• chcesz zaplanować swoją przyszłość …
… bardzo pomocna może być dla Ciebie rozmowa
z DORADCĄ ZAWODOWYM
Jego główne zadania to:
• pomaganie w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
• organizowanie zajęć indywidualnych i grupowych np. warsztaty, pogadanki, spotkania informacyjne,

• zajmowanie się diagnozą predyspozycji zawodowych,
• udostępnianie informacji o szkolnictwie, zawodach i rynku pracy,
• wspieranie młodzieży poszukującej swojego
miejsca na rynku pracy.
Drogi Uczniu,
DORADCĘ ZAWODOWEGO w Powiecie Lubelskiem znajdziesz w:
• szkołach Powiatu Lubelskiego,
• Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Nr 7 w Lublinie,
• Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bełżycach,
• Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bychawie.

Jeśli kończysz właśnie szkołę podstawową
i zastanawiasz się nad wyborem szkoły,
możesz wybrać spośród naszych szkół:
Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie
Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego
w Pszczelej Woli
Zespół Szkół Techniki Rolniczej
im. W. Witosa w Piotrowicach



Poradnik
Ucznia

Jak wybrać szkołę i zawód w kilku krokach?
Czym zajmować się w przyszłości? W jakim zawodzie pracować?
Co w sobie rozwijać? Jaką szkołę wybrać, by potem tego nie żałować?
Jak podjąć taką decyzję?
To pewnie najczęściej zadawane teraz przez Ciebie pytania. Spróbujmy
razem poszukać na nie odpowiedzi. Poniżej znajdziesz kilka rad i sugestii,
które mogą okazać się dla Ciebie pomocne.

Zastanów się, czego chcesz. Najważniejszym pytaniem jakie powinieneś sobie
postawić, zanim dokonasz wyboru, to kim chciałbyś w życiu być i czym chciałbyś
się zajmować? Jaka szkoła/zawód najbardziej Cię interesuje? Pomyśl o nich, wypisz
je, nawet gdyby wydawałyby Ci się nieosiągalne. Zrób to ze spokojem i rozważnie
- to jedna z ważniejszych decyzji w Twoim życiu.

Określ, jakie posiadasz indywidualne możliwości i zasoby. Teraz
zastanów się i zbierz: wiedzę, jaką posiadasz, zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, preferencje i wartości, które cenisz. Należy wziąć
tu pod uwagę wszystkie Twoje zainteresowania, umiejętności oraz
cechy charakteru. Najlepiej zapisz je wszystkie dokładnie.

Ustal swoje alternatywne wybory. Zastanów się – jaki zawód/ szkołę wybrałbyś,
gdyby nie udało Ci się zrealizować kroku 1? Wypisz kilka możliwości. Uwzględnij
opinie Twoich dobrych doradców np. rodziców, nauczycieli, przyjaciół.

Porównaj wszystkie propozycje. Jakie są zalety i wady, zyski i koszty
każdego wyboru? Co lub kto Ci pomoże, a gdzie mogą być przeszkody?
Staraj się kierować faktami.

Oceń szanse na sukces w każdym przypadku. Która propozycja najlepiej odpowiada Twoim potrzebom? Wybierz najlepszą możliwość. Uszereguj swoje wybory
od najbardziej do najmniej satysfakcjonującego. Potem ułóż je inaczej: od najłatwiej
do najtrudniej osiągalnych. Wyciągnij wnioski. Zapisz, co odkryłeś.

Zaplanuj ścieżki i kroki. Zastanów się co zrobić, żeby osiągnąć to, co dla
Ciebie jest osiągalne. Następnie zaplanuj kolejność i czas.

Oceń swoją decyzję. Pomyśl czy podjąłeś słuszną decyzję? Wróć do kroku 1, aby
sprawdzić, czy masz wszystkie potrzebne dane i informacje. Czy plan jest do wykonania? Jeśli masz wątpliwości – zastanów się co zmienić. Jeśli nie – zapisz swoją decyzję.
Właśnie ją podjąłeś. Gratuluję!

Teraz ją zrealizuj! Uwierz, że się uda! Powodzenia !!!


www.zstrpiotrowice.pl

Zespół Szkół Techniki Rolniczej
im. W. Witosa w Piotrowicach
Dyrektor Szkoły – Janusz Baran

Piotrowice 183
23-107 Strzyżewice
81 562 81 50
www.zstrpiotrowice.pl
www.facebook.com/zstrpiotrowice
zstr.piotrow@powiat.lublin.pl
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OFERTA EDUKACYJNA
Technikum w Piotrowicach
• technik pojazdów samochodowych – nauka trwa
5 lat
• technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
– nauka trwa 5 lat
• technik architektury krajobrazu – nauka trwa
5 lat
• technik hotelarstwa – nauka trwa 5 lat
Branżowa Szkoła I Stopnia w Piotrowicach
• mechanik pojazdów samochodowych – nauka
trwa 3 lata
• mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych – nauka trwa 3 lata
• kierowca mechanik – nauka trwa 3 lata
• elektromechanik pojazdów samochodowych
– nauka trwa 3 lata

„Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach
to NAJLEPSZA SZKOŁA NA ŚWIECIE!”
- Uczeń szkoły

Branżowa Szkoła II Stopnia w Piotrowicach
• technik pojazdów samochodowych – nauka trwa
2 lata
• technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
– nauka trwa 2 lata
•
Klucz do sukcesu
• Nowoczesne metody nauczania
• Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych
• Wykwalifikowana kadra pedagogiczna
• Ciekawe projekty edukacyjne i zajęcia pozalekcyjne
• Internat zapewniający całodobową opiekę
z wyżywieniem przygotowanym w szkolnej
kuchni. Przyjaźni wychowawcy zapewniają uczniom możliwość samorealizacji oraz rozwijania
zainteresowań i uzdolnień z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb młodzieży. W roku 2020
zostanie dokonana kompleksowa termomodernizacja budynku internatu
• Profesjonalne, nowoczesne wyposażenie pracowni ogólnokształcących i zawodowych
• Baza sportowa: duża sala gimnastyczna, siłownia
i siłownia napowietrzna
• Zajęcia ze studentami z całego świata w ramach
współpracy z organizacją AISEC
• Wyjazdy edukacyjne – targi samochodowe, targi
maszyn rolniczych, salony samochodowe, hotele, gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne,
szkółki roślin
• Ścisła współpraca z uczelniami wyższymi tj. Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Przyrodni-

•
•
•

czym, Uniwersytetem Marii Curie–Skłodowskiej
(Studenckie Koło Logistyków) oraz Politechniką
Warszawską
Liczne konkursy wewnątrzszkolne z atrakcyjnymi nagrodami
Nauczycielsko–uczniowskie koło teatralne
Teren wokół szkoły zaaranżowany przez uczniów
architektury krajobrazu
Bezpieczna, przyjazna i rodzinna atmosfera

Dodatkowe kwalifikacje i kursy
• Operator wózków widłowych z uprawnieniami
UDT
• Operator DRONA
• Spawanie metodą TIG
• Prawo jazdy kategorii B, B+E
• Kelner
• Obsługa kasy fiskalnej
• Barman
• ECDL CORE.
Projekty realizowane w szkole
W szkole realizowany jest projekt „ERASMUS+”,
a w bieżącym roku szkolnym rozpoczyna się nowy
projekt „Zawodowcy w Europie”. W ramach realizacji projektów unijnych nasi uczniowie odbywają dwutygodniowe zagraniczne staże w Hiszpanii
i we Włoszech. Dodatkowo młodzież odbywa staże
m.in. w zakładach mechanicznych, Ogrodzie Botanicznym UMCS, kwiaciarniach, gospodarstwach
rolnych i agroturystycznych.
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„Myśl globalnie, działaj lokalnie”
Od wielu lat uczniowie naszej szkoły angażują się
w akcje charytatywne zarówno te o ogólnopolskim
zasięgu, jak: „Góra Grosza”, „Szlachetna Paczka”,
„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, „Zostań Dawcą DKMS”, jak i lokalnym. Organizują „Olimpiadę
Przedszkolaka” dla pobliskich przedszkoli, angażują
się w pomoc potrzebującej rodzinie z Piotrowic oraz
pełnią zaszczytną rolę św. Mikołaja w zaprzyjaźnionym przedszkolu. Ponadto młodzież współpracuje
z Ośrodkiem Brama Grodzka Teatr NN, gdzie corocznie uczestniczy w międzynarodowym spotkaniu z młodzieżą z Izraela. Promuje również zdrowie
i ochronę środowiska poprzez akcje: „Narodowy
Program Zdrowia”, „Sprzątanie Świata”, segregowanie śmieci, zbiórka zużytego sprzętu elektrotechnicznego, baterii oraz plastikowych nakrętek.

Nasza szkoła to idealna szkoła dla Ciebie.
Szukasz klucza do sukcesu?
Znajdziesz go w naszej szkole
Dodatkowe zajęcia
Młodzież naszej szkoły uczestniczy w zajęciach
dodatkowych z przedmiotów ogólnokształcących
i zawodowych. Ponadto w szkole można rozwijać
zdolności artystyczne w szkolnym zespole muzycznym „POM BOND”. Młodzież z zacięciem sportowym uczestniczy w zajęciach w ramach szkolnego
klubu sportowego, m. in. sekcji podnoszenia ciężarów. Nasi uczniowie doskonalą znajomość języków
obcych na zajęciach projektowych, przygotowujących do odbywania staży zagranicznych.
Sukcesy
Uczniowie ZSTR w Piotrowicach to Stypendyści
Rady Ministra oraz Starosty Lubelskiego w dziedzinie nauki i sportu oraz beneficjenci projektu pn.
„Kuźnia Talentów”.
Młodzież uczestniczy w różnych wydarzeniach
sportowych np. Powiatowych Zawodach w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców, gdzie zajęli
I miejsce, w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego LZS Szkół Rolniczych i Ponadgimnazjalnych
w halowej Piłce Nożnej, gdzie również zajęli I miejsce. Liczne sukcesy sztangistów w zawodach na
szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim to nasza wielka duma. Młodzież naszej szkoły
słynie również z osiągnięć edukacyjnych, zajmuje
wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach.



Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi
m. in. Uniwersytetem Przyrodniczym, UMCS
w Lublinie, Politechniką Lubelską.

www.pszczelawola.edu.pl

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli
Dyrektor – Mirosław Worobik

Pszczela Wola 9
23-107 Strzyżewice
81 562 80 76
www.facebook.com/ZSR-CKZ-Pszczela-Wola-163535143671965
www.pszczelawola.edu.pl
sekretariat@pszczelawola.edu.pl
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OFERTA EDUKACYJNA
Technikum Pszczelarskie im. Tadeusza i Zofii
Wawrynów w Pszczelej Woli
• technik pszczelarz – nauka trwa 5 lat
• technik żywienia i usług gastronomicznych –
nauka trwa 5 lat
• technik agrobiznesu – nauka trwa 5 lat
• technik rolnik z innowacja ekologiczną – nauka
trwa 5 lat
• technik hodowca koni – nauka trwa 5 lat
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – nauka trwa 5 lat
Liceum Ogólnokształcące w Pszczelej Woli
• klasa językowa (język angielski, biologia) – nauka
trwa 4 lata
• klasa sportowa–jeździectwo (język angielski,
biologia) – nauka trwa 4 lata
• klasa wojskowa (język polski, historia) – nauka
trwa 4 lata
• klasa sportowa- piłka nożna ( język angielski
biologia)- nauka trwa 4 lata

- stadion piłki nożnej z bieżnią lekkoatletyczną,
- boisko do piłki siatkowej i koszykówki,
- sala gimnastyczna,
- sala rekreacyjno-sportowa ze stołami do tenisa
stołowego,
- siłownia, strzelnica.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Pszczelej Woli
• piekarz – nauka trwa 3 lata
• kucharz – nauka trwa 3 lata
• jeździec – nauka trwa 3 lata
• klasa wielozawodowa (kształcimy w różnych
zawodach)- nauka trwa 3 lata

Oferta językowa:
• język angielki,
• język francuski (w ramach zajęć dodatkowych),
• język niemiecki,
• w ramach programu „ERASMUS +”: język włoski
i portugalski.

Branżowa Szkoła II Stopnia w Pszczelej Woli
• technik żywienia i usług gastronomicznych –
nauka trwa 2 lata
• technik hodowca koni – nauka trwa 2 lata

Innowacje:
• jeździectwo,
• ekologia.

Policealna Szkoła Administracji w Pszczelej Woli
• technik administracji – nauka trwa 2 lata
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Pszczelej Woli
• przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka
– nauka trwa 4 lata, po zasadniczej szkole i szkole
branżowej – 3 lata
Baza dydaktyczna
• Inkubator Pszczelarski
• Stadnina koni
• Nowoczesne pracownie gastronomiczne
• Internat dla 220 osób z 3,4 – osobowymi pokojami i całodziennym wyżywieniem
• Skansen pszczelarski i zabytkowy pałac
• Całodobowy monitoring w szkole i internacie
• Tereny rekreacyjne i sportowe:
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Rozwijamy pasje i zainteresowania
Miłośnicy pszczelarstwa rozwijają swoje pasje
w szkolnej pasiece, a także podczas praktyk i staży
w Polsce i za granicą zdobywając ciekawy zawód.
Pasjonaci jeździectwa trenują jazdę konno i przygotowują się do zawodów w liceum o profilu jeździeckim. Kulinarne pasje można doskonalić podczas
zajęć w szkolnych pracowniach gastronomicznych
oraz na praktykach i stażach w kraju i za granicą.
Miłośnicy sportu rozwijają swoje zainteresowania
podczas zawodów i zajęć wychowania fizycznego.
Wizytówką szkoły jest Zespół Pieśni i Tańca „Apis”,
który uświetnia wszystkie uroczystości szkolne, a także koncertuje na terenie Polski i poza granicami kraju.
Koła sportowe:
• koszykówki,
• siatkówki,
• piłki nożnej,
• piłki ręcznej.

www.pszczelawola.edu.pl
Uczniowie szlifują swój warsztat podczas zajęć
w pasiece, kulinarnych i jeździeckich. W szkole
organizowane są zajęcia fakultatywne, które pozwalają doskonale przygotować się do egzaminów
zewnętrznych, natomiast wyrównawcze dają szansę wszystkim, którzy potrzebują pomocy w nauce.
Wolontariat uczniowski, zajęcia z profilaktyki uzależnień oraz preorientacji zawodowej odpowiadają
na pozostałe potrzeby uczniów.
Pasje naszych uczniów:
• muzyczne, taneczne,
• sportowe,
• plastyczne,
• zainteresowania patriotyczno–historyczne.
Projekty realizowane w szkole
• ERASMUS+, w ramach którego uczniowie naszej
szkoły odbywają praktyki w hotelach i zakładach
gastronomicznych we Włoszech i w Portugalii
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
• „Rozwój Kształcenia Zawodowego w Technikum
Pszczelarskim”.
• „Świadomy Obywatel w Unii Europejskiej” realizowany przez UMCS
• „Lekcje o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III” organizowany przez Ministerstwo
Innowacji i Rozwoju
• „Moje finanse” w ramach Fundacji Młodzieżowej
Przedsiębiorczości NBP
• „Kultura bezpieczeństwa” organizowany przez
Państwową Inspekcję Pracy
Dodatkowe kwalifikacje i kursy
• Prawo jazdy kat. B
• ECDL
• Operator DRONA

• Transport żywych zwierząt
• Operator wózka widłowego z uprawnieniami
UDT
• Inseminacja matek pszczelich
• „Profesjonalny kelner”
Praktyki zawodowe i staże
Praktyki zawodowe przyszłych pszczelarzy odbywają się w najlepszych pasiekach zawodowych
w Polsce, Niemczech, Austrii, Włoszech, Luksemburgu i Czechach. Bardzo często uczniowie praktyki odbywają w pasiekach należący do absolwentów
naszego technikum.
Absolwenci technikum pszczelarskiego znajdują
uznanie jako wykwalifikowana kadra zawodowa
i pracują w pasiekach zawodowych w Niemczech,
Austrii, Czechach, Francji, Szwajcarii, Norwegii,
Szwecji, Szkocji, Australii, Nowej Zelandii, USA, Kanadzie, Białorusi, Ukrainie, Litwie, Rosji i Kazachstanie. Wielu z nich prowadzi tam także własne pasieki. Praktyki i staże uczniowie Technikum Żywienia
i Usług Gastronomicznych odbywają w hotelach,
wyjeżdżają do Niemiec, Włoch i Portugalii, by zdobywać doświadczenie i poszerzać swoje umiejętności zawodowe.
Sukcesy naszych uczniów
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach
przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty w Lublinie. Tradycyjnie, każdego roku
młodzież uczestniczy w Międzynarodowym Konkursie Młodych Pszczelarzy, konkursach wiedzy,
artystycznych i sportowych. Uczniowie ZSR CKZ
w Pszczelej Woli to stypendyści Prezesa Rady Ministrów oraz Starosty Lubelskiego w dziedzinie nauki i sportu. Młodzież bierze udział w olimpiadach
przedmiotowych z biologii, języka angielskiego,
wiedzy i umiejętności rolniczych, gastronomicznych oraz kulinarnych, na których zdobywają wysokie lokaty i wyróżnienia, kwalifikując się do etapów
wojewódzkich.
Sport w naszej szkole
Uczniowie ZSR CKZ w Pszczelej Woli każdego roku
biorą udział w licznych wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych. Szkolne drużyny dziewcząt i chłopców
zajmują corocznie czołowe miejsca w rozgrywkach
Licealiady Powiatu Lubelskiego oraz w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego Szkół Rolniczych w halowej piłce nożnej. Drużyna chłopców
już po raz trzeci obroniła tytuł Mistrza Powiatu
w piłce ręcznej. Żeńskie i męskie drużyny z powodzeniem biorą udział w rozgrywkach powiatowych
w piłce siatkowej oraz tenisie stołowym, a także
w konkurencjach lekkoatletycznych.
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Wolontariat
Młodzież w naszej szkole angażuje się w wiele akcji
charytatywnych m. in. „Pomóż dzieciom przetrwać
zimę”, „Góra Grosza”, honorowo oddaje krew, zbierają nakrętki dla hospicjum, współpracuje ze Stowarzyszeniem Mali Bracia Ubodzy w Lublinie oraz
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym
w Bystrzycy. Uczniowie zbierają również zabawki
dla oddziału onkologii DSK nr 4 w Lublinie i Hospicjum Małego Księcia. W szkole działa koło wolontariatu. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach z behawiorystkami i pierwszej
pomocy. Współpracują ze Stowarzyszeniem „Nadzieja” w Lublinie oraz biorą udział w spotkaniach
z młodzieżą z SOSW w Kozicach Dolnych.

Szkoła dla ludzi z pasją.
Pszczela to szkoła najlepsza na świecie,
znajdziesz ją w lubelskim powiecie.
Pszczela Wola to kraina,
w której wszystko się zaczyna.
W naszej szkole organizujemy:
• zawody i rozgrywki sportowo-rekreacyjne,
• Bieg Strzelecki im. Franciszka Rohlanda,
• pokazy gimnastyczne piramid wieloosobowych,
• rajdy konne, spływy kajakowe, ogniska integracyjne, wyjścia do kina i teatru, na łyżwy, wrotki,
trampoliny, narty, rajdy piesze i rowerowe,
• wycieczki krajowe i zagraniczne,
• wyjazdy na mecze.
Ciekawostki z życia szkoły
Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli to
JEDYNA taka szkoła w Polsce i w Europie. Na
terenie szkoły znajduje się skansen pszczelarski,
w którym zgromadzono zabytkowe ule. Wypiekamy miodowe ciasteczka „całuski”, które są wpisane
na listę produktów regionalnych. W szkole działa
Zespół Pieśni i Tańca „Apis”.
Współpraca z uczelniami wyższymi
Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim oraz UMCS w Lublinie. Wykładowcy prowadzą w naszej szkole wykłady, seminaria, pokazy.
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Co wyróżnia szkołę
• Pierwsza i jedyna taka szkoła w EUROPIE
• INKUBATOR PSZCZELARSTWA
• Zespół Pieśni i Tańca „Apis”, którego historia
sięga początków istnienia ZSR CKZ w Pszczelej
Woli
• Jesteśmy współorganizatorami Ogólnokształcącego Konkursu „Bliżej pszczół”
• Unikatowa kolekcja uli w naszym skansenie, która stanowi dokument historii pszczelarstwa
• Atmosfera i przyjaźnie kontynuowane wiele lat
po jej zakończeniu
• Na terenie szkoły działa Koło Młodych Pszczelarzy
• Uczy się u nas młodzież z takich krajów jak:
Kazachstan, Rosja, Ukraina, Białoruś, Litwa
i Niemcy
W szkole organizowane są zajęcia przy współpracy
z różnymi instytucjami m. in. Instytut Pamięci Narodowej, Bank Polski, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie,
Państwowa Inspekcja Pracy.

Jeśli lubisz śpiewać, tańczyć, gotować,
chcesz zdobyć ciekawy zawód, kochasz konie,
żyjesz w zgodzie z naturą,
chcesz w przyszłości prowadzić pasiekę,
to zapraszamy do naszej szkoły!

www.zspniemce.pl

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach
Dyrektor Szkoły - Elżbieta Rudnicka

ul. Różana 8
21-025 Niemce
81 756 14 78
www.zspniemce.pl
www.facebook.com/zspniemce
zso.niemce@powiat.lublin.pl
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OFERTA EDUKACYJNA
Technikum w Niemcach
• technik architektury krajobrazu – nauka trwa 5
lat
• technik agrobiznesu – nauka trwa 5 lat
• technik żywienia i usług gastronomicznych nauka trwa 5 lat
• technik informatyk – nauka trwa 5 lat
Liceum Ogólnokształcące w Niemcach
• klasa policyjno-prawna (przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, język
angielski) - nauka trwa 4 lata
Branżowa Szkoła I Stopnia w Niemcach
• kucharz – nauka trwa 3 lata
• monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie - nauka trwa 3 lata
• ogrodnik - nauka trwa 3 lata
• rolnik - nauka trwa 3 lata
Branżowa Szkoła II Stopnia w Niemcach
• technik żywienia i usług gastronomicznych –
nauka trwa 2 lata
• technik agrobiznesu – nauka trwa 2 lata
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Niemcach
• przedmioty rozszerzone: język angielski lub
język rosyjski – nauka trwa 4 lata, po zasadniczej
szkole i szkole branżowej – 3 lata

Baza dydaktyczna
• Nowoczesne pracownie gastronomiczne
• Pracownia obsługi klienta
• Pracownie informatyczne i do diagnostyki
komputerowej
• Projektory multimedialne, tablice interaktywne,
drukarki 3D
• Nowoczesna sala gimnastyczna
• Sala ćwiczeń siłowych
• Kompleks sportowy “Orlik”
• Policyjny tor przeszkód
Oferta językowa szkoły:
• szkoła kształci kompetencje językowe w językach: angielskim, rosyjskim, niemieckim,
• warsztaty językowe we współpracy z UMCS
w Lublinie,
• warsztaty językowe wg programu “ERASMUS+”.
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Szkoła bierze udział w projektach
• „ERASMUS +” uczniowie od kilku lat wyjeżdżają
na staże zawodowe do Włoch i Portugalii
• Projekt edukacyjny „Tradycyjny sad” organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Polską Akademię Nauk
• Zajęcia informatyczne „Jesteśmy w #CMI!”
organizowane przez Centrum Mistrzostwa
Informatycznego
Praktyki zawodowe – Staże
• Staże zawodowe w Portugalii w ramach programu „ERASMUS +”
• Płatne staże zawodowe również wyjazdowe
• Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców
i w pracowniach szkolnych
• Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zawodowych w różnych projektach
Dodatkowe zajęcia i kursy
• Koło grafiki komputerowej, programowania i młodego elektronika
• Fakultety przygotowujące do egzaminów maturalnych i zawodowych
• Kurs kelnerski organizowany przez kadrę szkoły
we współpracy ze Stowarzyszeniem Kelnerów
Polskich
• Dodatkowe zajęcia w Komendzie Policji
w Lublinie
• Warsztaty we współpracy z przedstawicielami
uczelni wyższych, Narodowym Bankiem Polskim,
Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie
• “SKS - Zespołowe Gry Sportowe”
• Klub sportowy podnoszenia ciężarów GULKS
Niemce

www.zspniemce.pl

Sport
W tej dziedzinie możemy pochwalić się wieloma
osiągnięciami i to zarówno w dyscyplinach indywidualnych, jak i w grach zespołowych. Uczniowie naszej szkoły od wielu lat co roku zdobywają czołowe
lokaty w tenisie stołowym, reprezentując Powiat
w zawodach rejonowych. Dziewczęta od kilku lat
uzyskują tytuł Mistrzyń Powiatu w piłce ręcznej i halowej piłce nożnej. Normą stało się, że reprezentacja
szkoły dziewcząt i chłopców wygrywa coroczne biegi sztafetowe. Największymi sukcesami sportowymi
szkoła może pochwalić się w dyscyplinie podnoszenia ciężarów. Uczniowie zrzeszeni w klubie sportowym GULKS Niemce co roku zdobywają medale Mistrzostw Województwa i Polski. Podopieczni Klubu
co roku otrzymują stypendium sportowe Wójta Gminy Niemce, Starosty Lubelskiego i Lubartowskiego
oraz Marszałka Województwa Lubelskiego.
Mocne strony szkoły
• Ciekawe kierunki kształcenia
• Doświadczeni nauczyciele
• Dobra zdawalność egzaminów zewnętrznych
• Innowacyjne metody nauczania
• Nowoczesne pracownie komputerowe w tym
pracownia, która jest certyfikowanym laboratorium ECDL oraz pracownia do montażu, diagnozowania i naprawy sprzętu komputerowego
• Nowoczesna pracownia gastronomiczna
• Praktyki i staże zagraniczne
• Pełnowymiarowa sala gimnastyczna
Sukcesy
• Uczniowie za wysokie wyniki w nauce i sporcie
oraz wybitne zaangażowanie w rozwijanie pasji
zawodowych i talentów otrzymują stypendia
Prezesa Rady Ministrów, Starosty Lubelskiego i Lubartowskiego, Marszałka Województwa
Lubelskiego
• Uczniowie Architektury Krajobrazu zostali
laureatami w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym organizowanym przez Fundację Banku
Ochrony Środowiska „ Tradycyjny Sad”
• Uczeń Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu otrzymał stypendium przyznane
w ramach Programu Stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony środowiska”
• Uczniowie otrzymują stypendia w ramach
„Lubelskiej Kuźni Talentów”
• Młodzież uczestniczy z sukcesami w Olimpiadzie
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, konkursach
zawodowych, recytatorskich oraz artystycznych
• Uczniowie osiągają wysokie miejsca w zawodach
sportowych w różnych dyscyplinach rozgrywanych na terenie powiatu, województwa i Polski

Baw się i ucz –
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach
daje do sukcesu klucz!
Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi
• Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie,
UMCS w Lublinie, Politechniką Lubelską, KUL,
a także Politechniką Warszawską
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach
współpracuje z Onkomą przy Centrum Onkologii w Warszawie
Akcje charytatywne, w których szkoła bierze udział
• #Komórkomania, która promuje ideę dawstwa
szpiku kostnego i rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych w Fundacji DKMS
• Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”
• Pomoc Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Lublinie
• Zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz Hospicjum Małego Księcia w Lublinie
• Akcja „Góra Grosza”
• Zbiórka książek dla DSK w Lublinie

„W mojej szkole podoba mi się to, że pracownia
gastronomiczna jest bardzo dobrze wyposażona,
dlatego mogę lepiej rozwijać swoje umiejętności
w danym kierunku. Cieszę się, że można uczestniczyć w praktykach zagranicznych oraz różnych
kursach. Uczniowie biorą udział w wielu akcjach
charytatywnych, przy czym wszyscy się znają i
wspólnie realizują zamierzone cele.” - Sandra J.
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Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
Dyrektor Szkoły – Elżbieta Kaszlikowska

ul. Bychawska 4
24-200 Bełżyce
81 517 23 62, 81 517 23 60
www.zs-belzyce.edu.pl
www.facebook.com/zsbelzyce/
sekretariat@zs-belzyce.edu.pl
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OFERTA EDUKACYJNA
Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
• klasa europejska ( przedmioty rozszerzone: wos,
geografia, język angielski) – nauka trwa 4 lata
• klasa europejska” (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia) z innowacją „Elementy ratownictwa medycznego”
Technikum w Bełżycach
• technik informatyk z innowacją „Programowanie
3D i robotyka” – nauka trwa 5 lat
• technik programista – nauka trwa 5 lat
• technik pojazdów samochodowych z innowacją
„Programowanie 3D i robotyka” - nauka trwa 5 lat
• technik geodeta – nauka trwa 5 lat
• technik żywienia i usług gastronomicznych –
nauka trwa 5 lat
Branżowa Szkoła I Stopnia w Bełżycach
• mechanik pojazdów samochodowych – nauka
trwa 3 lata
• rolnik– nauka trwa 3 lata
• kucharz – nauka trwa 3 lata
• fryzjer – nauka trwa 3 lat
• ślusarz – nauka trwa 3 lata
• operator obrabiarek skrawających – nauka trwa
3 lata
• klasa wielozawodowa (kształcimy w różnych
zawodach) – nauka trwa 3 lata
Branżowa Szkoła II Stopnia w Bełżycach
• technik pojazdów samochodowych – nauka trwa
2 lata
• technik usług fryzjerskich – nauka trwa 2lata
• technik żywienia i usług gastronomicznych –
nauka trwa 2 lata
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Bełżycach
• przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza
o społeczeństwie – nauka trwa 4 lata, po zasadniczej szkole i szkole branżowej – 3 lata
Baza dydaktyczna
Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach jest nowoczesną placówką oferującą ciekawą linię kształcenia. Uczniowie korzystają z tablic interaktywnych,
projektorów multimedialnych oraz nowoczesnych
programów komputerowych. W szkole działa Centrum Informacji, w której młodzież może korzystać
z nowoczesnych komputerów, szybkiego Internetu
i bogatych zasobów bibliotecznych. Pracownie za-

wodowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczniowie mają do dyspozycji:
pełnowymiarową salę gimnastyczną, sale do sztuk
walki, siłownię oraz siłownię napowietrzną.
Dodatkowe kwalifikacje i kursy
• Programowanie w języku Java +++
• ECDL
• Gastronomiczne: Poszerzamy horyzonty smaków, Innowacje w cukiernictwie
• Akademia techniki motoryzacyjnej
• Spawacza
• Operatora wózka widłowego
• Prawo jazdy kat. B i B+E
• Montaż światłowodów
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:
• zajęcia sportowe w ramach UKS i SKS,
• koła artystyczne: plastyczne i recytatorskie,
• koła językowe,
• koła przedmiotowe: historyczne, biologiczne,
chemiczne,
• koła informatyczne np. E - kolo,
• zespół wokalny,
• Szkolne Koło Wolontariatu,
• „Młody ratownik”,
• PCK,
• zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych.
Pasje i zainteresowania
• Zespół języków obcych organizuje od wielu lat
pod patronatem Starosty Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty i Zakładu Lingwistyki
Stosowanej UMCS Międzynarodowy Konkurs
Translatorski „Skrzydlate Słowa” połączony
z warsztatami translatorskimi dla uczniów

17

www.zs-belzyce.edu.pl
Młodzież naszej szkoły to również laureaci zawodów sportowych w różnych dyscyplinach rozgrywanych na terenie powiatu i województwa.
Innowacje
• Programowanie 3D i Robotyka
• Elementy ratownictwa medycznego
• Elementy prawa i podstawy dziennikarstwa
Współpraca z uczelniami wyższymi
Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi z Lublina: UMCS, KUL oraz Politechniką Lubelską.

„Kopernik” w centrum wszechświata
„Kopernik” moje miejsce na ziemi
• Organizujemy sesje naukowe z różnych dziedzin we współpracy z pracownikami wyższych
uczelni
• Organizujemy zajęcia dydaktyczne poza szkołą
we współpracy z pracodawcami, których celem
jest poznanie przez uczniów środowisk związanych z zawodami, których się u nas uczą
• W szkole działa 18 kół zainteresowań (koła
przedmiotowe i artystyczne) oraz zespół
wokalny
• Szkolny Klub UKS ZS w ramach swojej działalności
rozwija pasje sportowe młodzieży w dyscyplinach
sportowych, takich jak: taekwondo, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna oraz tenis stołowy
Wyróżnia nas
• Aktywne Centrum Informacji
• Dobra atmosfera oraz możliwości wszechstronnego rozwoju to atuty, które są szczególnie cenione przez uczniów i rodziców
• Szczycimy się tym, że uczniowie naprawdę lubią
naszą szkołę
• Organizujemy warsztaty dla uczniów klas 8 promujące zawody kształcone w szkole i rozszerzenia w LO oraz ciekawy Dzień Otwarty
Sukcesy naszych uczniów
Od wielu lat największe sukcesy uczniowie odnoszą w konkursach językowych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i międzyszkolnym. Mamy
laureatów ogólnopolskich olimpiad językowych,
takich jak: „Archimedes Lingua Plus”, „Fox”.
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Sukcesy naszych uczniów
Uczniowie ZS im. M. Kopernika w Bełżycach są laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Archimedes Lingua Plus, stypendiami Prezesa Rady Ministrów i Starosty Lubelskiego za wyniki
w nauce i sporcie. Biorą udział w wielu konkursach
międzyszkolnych np. Matematyka w technice dla
Technika, a także są nagradzani i wyróżniani w konkursach gastronomicznych i recytatorskich.
Wolontariat w szkole
• Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
• Akcja Honorowego Krwiodawstwa
• Akcja „Miś”
• Wolontariusze ze szkoły przeprowadzają warsztaty dla podopiecznych DPS w Matczynie
• Pokazy ratownictwa medycznego w szkołach
podstawowych i przedszkolach
Ciekawostki
W szkole prowadzone są zajęcia samoobrony dla
uczennic oraz zainteresowanych kobiet, akcje
promujące zdrowe odżywianie i aktywny sposób
spędzania wolnego czasu. W ZS prowadzony jest
radiowęzeł przez uczniów w ramach akcji „Muzyczne przerwy”. Młodzież bierze udział spotkaniach
i warsztatach prowadzonych przez obcokrajowców
w języku angielskim. Uczniowie i nauczyciele szkoły
włączają się w ogólnopolskie akcje m. in. Narodowe
Czytanie, Tydzień przeciw agresji i przemocy.

„Lata spędzone w „Koperniku” to najlepsze lata
w moim życiu” – Wiktoria
„Z sentymentem wracam do czasów szkolnych.
Pamiętam doskonale nauczycieli, lekcje, niezapomnianych kolegów, z którymi utrzymuję kontakt
do dziś” – Ilona
„Czuję się w „Koperniku” dobrze i bezpiecznie”
– Patryk .

www.kwiateklo.pl

Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego
w Bychawie
Dyrektor Szkoły – Paweł Dudek

ul. J. Piłsudskiego 81
23-100 Bychawa
81 566 00 19
www.kwiateklo.pl
www.facebook.com/KwiatekLO
liceum@kwiateklo.pl
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OFERTA EDUKACYJNA
Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie
• klasa humanistyczna (przedmioty rozszerzone:
język polski, język angielski, historia) – nauka
trwa 4 lata
• klasa mundurowa (przedmioty rozszerzone: geografia, wos, język angielski) – nauka trwa 4 lata
• klasa biologiczno-chemiczna z innowacją pedagogiczną „Elementy ratownictwa medycznego”
(przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język
angielski) – nauka trwa 4 lata
• klasa matematyczno-informatyczna (przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, język
angielski) – nauka trwa 4 lata

Technikum nr 2 w Bychawie
• technik ekonomista – nauka trwa 5 lat
• technik programista – nauka trwa 5 lat
Szkoła dysponuje
• Krytą pływalnią
• Siłownią napowietrzną
• Boiskiem wielofunkcyjnym oraz do gry w piłkę
plażową
• Halą sportową
• Kortem tenisowym
• Amfiteatrem
• Biblioteką z centrum multimedialnym
• Stołówką
• Internatem

Jesteśmy szkołą z tradycjami,
a jednocześnie otwartą
na zmieniający się świat.
Jako pierwsi w regionie wprowadziliśmy
innowacje związane
z klasą mundurową.
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Szkoła oferuje
• Naukę z użyciem nowoczesnych środków dydaktycznych
• Ciekawą edukację językową: j. angielski,
j. niemiecki
• Udział w programach edukacyjnych
• Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
• Zajęcia wychowania fizycznego na pełnowymiarowej sali gimnastycznej i nowoczesnym boisku
wielofunkcyjnym
• Naukę pływania na krytej pływalni
• Możliwość rozwijania swoich pasji i uczestnictwo w kołach zainteresowań
• Zajęcia z informatyki w nowocześnie
wyposażonych pracowniach
• Możliwość bezpłatnego korzystania ze szkolnego centrum multimedialnego
• Możliwość nauki gry na instrumentach dętych
i wyjazdy z orkiestrą na koncerty zagraniczne

www.kwiateklo.pl

Wyróżnia nas
• Nowoczesna baza sportowa
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta „HENRYCZKI”,
• Zespół muzyczny
• Zespół chirliderek
• Kryta pływalnia
Zajęcia dodatkowe:
• zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki, języka polskiego, angielskiego,
biologii, chemii, geografii, historii i WOS,
• zajęcia sportowe - piłka nożna i siatkowa,
• zajęcia plastyczne,
• filmoteka szkolna,
• Szkolny Klub Wolontariusza.
Dodatkowe atuty
Największym atutem naszej szkoły są nasi uczniowie, dzięki którym szkoła może się rozwijać i osiągać sukcesy w wielu dziedzinach. W szkole panuje
atmosfera współpracy i życzliwości. Dzięki wysoko
wykwalifikowanej kadrze nauczycieli, różnorodnym metodom nauczania oraz nowoczesnej bazie
dydaktycznej i sportowej uczniowie mogą uczyć się
i rozwijać swoje pasje. Niewątpliwym atutem jest
też lokalizacja budynku szkoły w centrum Bychawy.
Wolontariat
W szkole działa Szkolny Klub Wolontariusza, który
organizuje i koordynuje różne akcje charytatywne,
m. in. Góra Grosza, Razem na Święta, Pola Nadziei,
honorowe krwiodawstwo, pomoc dla schroniska
św. Brata Alberta, pomoc dla schroniska dla zwierząt, a także współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Bychawie.

Współpraca z uczelniami wyższymi
Szkoła współpracuje z: Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, UMCS w Lublinie, Politechniką Lubelską oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.
Szkoła jest menadżerem i animatorem kultury
w środowisku lokalnym.
Z ogromnym powodzeniem organizuje corocznie
Międzynarodową Galę Orkiestr Dętych – Bychawa,
Festyn Rodzinny, a także Narodowe Czytanie.
Sukcesy naszych uczniów
Uczniowie naszej szkoły osiągają sukcesy zarówno w konkursach przedmiotowych, jak i zawodach
sportowych. Możemy poszczycić się laureatami
konkursów i olimpiad, takich jak: Ogólnopolski
Konkurs Matematyczny – Galileo, Ogólnopolska
Olimpiada Matematyczna Olimpus, Ogólnopolski
Konkurs Fizyczny “Lwiątko”, Ogólnopolska Olimpiada Policyjna, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy
Archimedes Plus Matematyka Plus. Młodzież z naszej szkoły osiąga znaczące sukcesy w zawodach
sportowych w piłce nożnej i siatkowej.

„Dla mnie przy wyborze szkoły liczyła się opinia
uczniów. Dzięki temu dowiedziałem się, że w
KWIATKU jest bezpiecznie i że będę mógł się
dobrze przygotować do egzaminu maturalnego”
– Michał (klasa I LO).
„Wybrałam „Kwiatka” głównie ze względu na
panującą tam atmosferę i życzliwe podejście
nauczycieli” – Magda (klasa II LO).
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Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
Dyrektor Szkoły – Jerzy Sprawka

ul. Reymonta 4 b
23-100 Bychawa
81 566 00 45
www.zsz.bychawa.pl
www.facebook.com/zszhubal
majorhubal@wp.pl
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OFERTA EDUKACYJNA
Technikum nr 1 w Bychawie
• technik informatyk z innowacją grafika i gry komputerowe – nauka trwa 5 lat
• technik pojazdów samochodowych – nauka trwa
5 lat
• technik usług fryzjerskich z innowacją wizaż
i stylizacja- nauka trwa 5 lat
• technik inżynierii środowiska i melioracji –
nauka trwa 5 lat
• technik spedytor – nauka trwa 5 lat
• technik logistyk – nauka trwa 5 lat
Branżowa Szkoła I Stopnia w Bychawie
• mechanik pojazdów samochodowych– nauka
trwa 3 lata
• elektromechanik pojazdów samochodowych –
nauka trwa 3 lata
• fryzjer – nauka trwa 3 lata
• piekarz – nauka trwa 3 lata
• cukiernik – nauka trwa 3 lata
• sprzedawca – nauka trwa 3 lata
• murarz-tynkarz – nauka trwa 3 lata
• klasa wielozawodowa (kształcimy w różnych zawodach) – nauka trwa 3 lata

HUBAL wita! - Szkoła dla technika
W naszej szkole miły czas spędza każdy z nas
Sukcesy przychodzą do tych, którzy działają

Szkoła Policealna nr 1 w Bychawie
• technik administracji – nauka trwa 2 lata
• technik bezpieczeństwa i higieny pracy – nauka
trwa 1,5 roku
Szkoła dysponuje
• Dobrze wyposażonymi warsztatami i salami
komputerowymi (nowa specjalistyczna pracownia komputerowa wyposażona w DRUKARKI 3D)
• Centrum multimedialnym
• Ośrodkiem egzaminacyjnym dla prowadzonych
zawodów (uczniowie uczący się w zawodzie
technik pojazdów samochodowych mogą za darmo odbyć kurs prawa jazdy kat. B)
• Obiektami sportowymi
• Superszybkim Internetem
• Internatem
• Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów (oferujemy
usługi dodatkowe, takie jak naprawy bieżące, wymiana opon, wyważanie kół, ustawianie świateł)
Szkoła oferuje
• Akademię CISCO – poszerzenie umiejętności
i wiadomości z zakresu IT
• Kursy ECDL – Europen Computer Driving Licence
• Pracownie specjalistyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt techniczny
• Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
• Wyjazdy na pokazy Warsaw Moto Show
• Wyjątkową ofertę językową (j. angielski, j. niemiecki oraz j. portugalski, j. włoski i j. hiszpański
w ramach projektów i staży zawodowych)
• Udział w zagranicznych stażach zawodowych
(Portugalia, Włochy, Hiszpania)
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Certyfikaty
• „Szkoła Innowacji” 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
• „Innowacyjna Inicjatywa 2018” za wprowadzenie innowacji „Grafika komputerowa” pod patronem WSEI w Lublinie
• „Lubelska Szkoła Życia”
• ECDL, CISCO
Współpracujemy z uczelniami wyższymi
Współpracujemy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Bierzemy udział w organizowanym
przez uczelnię projekcie Certyfikacji Szkół, dniach
otwartych i wykładach.
Nawiązaliśmy współpracę z Narodowym Bankiem
Polskim z zakresu edukacji ekonomicznej, Powiatowym
Urzędem Pracy, a także lokalnymi pracodawcami.

Staże i praktyki zagraniczne
Nasza szkoła od wielu lat realizuje program
ERASMUS+. W ramach tego programu uczniowie
odbywają staże zagraniczne:
• Z Erasmusem w Europie - we Włoszech - Spoleto
i w Portugalii - Barcelos
• Staże w Europie - w Hiszpanii - Granada i we
Włoszech - Spoleto
Praktyki i staże zawodowe za granicą są dla naszych
uczniów szansą na zdobycie nowych doświadczeń,
poznanie nowych ludzi, podniesienie poziomu
wiedzy i doskonalenie języków obcych.
Międzyszkolne konkursy i olimpiady
Szkoła jest organizatorem Międzyszkolnego
Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej
„Żadne miejsce nie powinno być milsze dla Ciebie
od Ojczyzny”. Co roku organizowany jest Międzyszkolny Turniej Gier Komputerowych CS:GO
- „Ferie z Hubalem” i Międzyszkolny Konkurs Informatyczny „IT Hubal”. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się również Konkurs Wiedzy o Patronie
Szkoły mjr. Henryku Dobrzańskim „Hubalu”.
Nasz dar serca
Młodzież „Hubala” bardzo chętnie włącza się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Cyklicznie już od
wielu lat, we współpracy z Wojskowym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ Terenowa Stacja w Lublinie prowadzone są szkolne akcje
honorowego krwiodawstwa. Wolontariusze prowadzą zbiórkę plastikowych nakrętek dla Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie, zapoczątkowali
akcję w ramach Szkolnych Dni Dawcy Szpiku czy
też biorą udział w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać
zimę”. W szkole działa Szkolne Koło Caritas.
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“Bardzo dobra atmosfera panująca w szkole zachęca do nauki. Z każdym nauczycielem można się
porozumieć. Każdy uczeń ma możliwość wzięcia
udziału w organizowanych płatnych praktykach
oraz wyjazdach na staże zagraniczne, co między
innymi wpływa na wybór tej, a nie innej szkoły “.
- Michał G. (2 Ti)

TECHNIK PROGRAMISTA
Kwalifikacje
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami
internetowymi oraz bazami danych. Projektowanie,
programowanie i testowanie aplikacji.
Zadania i czynności zawodowe
Technik programista tworzy i administruje strony www, tworzy, administruje i użytkuje relacyjne
bazy danych, programuje aplikacje internetowe,
tworzy i administruje systemy zarządzania treścią. Technik programista projektuje, programuje
i testuje zaawansowane aplikacje.
Predyspozycje psychofizyczne, kompetencje
społeczne i personalne
Przestrzeganie zasad kultury i etyki, jest kreatywny
i konsekwentny w realizacji zadań, przewiduje skutki podejmowanych działań, jest otwarty na zmiany,
potrafi radzić sobie ze stresem, aktualizuje wiedzę
i doskonali umiejętności zawodowe, przestrzega tajemnicy zawodowej, potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania, umie pracować
w zespole.

KIEROWCA MECHANIK
Kwalifikacje, zadania i czynności zawodowe
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów
samochodowych. Absolwent szkoły kształcącej
w zawodzie kierowca mechanik powinien być przy-

gotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych: prowadzenia pojazdów samochodowych, wykonywania prac związanych z przewozem
drogowym rzeczy, prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy, wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu
drogowego, oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.
Predyspozycje psychofizyczne, kompetencje
społeczne i personalne
Zdolność koncentracji i podzielność uwagi, łatwość
przerzucania się z jednej czynności na drugą, spostrzegawczość, zdolność logicznego rozumienia,
dokładność, przestrzeganie ustalonych warunków
technicznych napraw i czynności obsługowych,
umiejętność pracy w szybkim tempie, cierpliwość,
wytrzymałość na długotrwały wysiłek, zainteresowania i uzdolnienia techniczne, umiejętność czytania schematów i warunków technicznych, ogólny
dobry stan zdrowia i dobra sprawność ruchowa, dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa, sprawność
rąk i palców.

OPERATOR OBRABIAREK
SKRAWAJĄCYCH
Kwalifikacje
Użytkowanie obrabiarek skrawających.
Zadania i czynności zawodowe
Przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do
planowanej obróbki, wykonywanie obróbki na obrabiarkach, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
technologicznej, wykonywanie programu obróbki
technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji
technologicznej.
Predyspozycje psychofizyczne, kompetencje
społeczne i personalne
Zainteresowania i uzdolnienia techniczne, wyobraźnia przestrzenna, bardzo dobra koncentracja
uwagi, podzielność uwagi, dobra ogólna sprawność
fizyczna, dobry ogólny stan zdrowia, dobry wzrok
i czuły słuch.

25

NOWOŚĆ!!!
KLASA WIELOZAWODOWA
Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się
zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących oraz zajęcia praktyczne, które odbywają
się u pracodawców. Uczniowie, zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami, wybierają zawód. Szkoła pomaga w znalezieniu praktyk.

Uczniowie szkoły branżowej mogą być zatrudniani
przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych
umów o pracę w celu przygotowania zawodowego i
otrzymać status pracownika młodocianego. Szkołą
Branżowa I Stopnia jest szkołą dla młodzieży, która
chce szybko znaleźć pracę i się usamodzielnić.
Wśród proponowanych przez Szkoły
Powiatu Lubelskiego zawodów są:
• fryzjer,
• cukiernik,
• piekarz,
• mechanik pojazdów samochodowych,
• elektromechanik pojazdów samochodowych,
• kucharz,
• ślusarz,
• każdy inny wybrany przez Ciebie zawód.
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Poza wymienionymi wyżej zawodami, w klasie
wielozawodowej uczeń może kształcić się w każdym innym, wybranym przez siebie kierunku, pod
warunkiem znalezienia pracodawcy w wybranym
zawodzie.
Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia uczeń
może podjąć naukę Szkole Branżowej II Stopnia,
zdać egzamin i uzyskać tytuł Technika, może zdawać również maturę. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego
organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym
przeprowadzanym przez izby rzemieślnicze.

