Drodzy Uczniowie,
Szanowni Rodzice,

zbliża się czas, w którym musicie dokonać wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.
Ta odpowiedzialna decyzja może zaważyć na Waszym dalszym życiu zawodowym. Należy
podjąć ją bardzo rozważnie i nieprzypadkowo, ponieważ właściwy wybór ścieżki zawodowej
już teraz jest kluczem do sukcesu.
Nasze szkoły są placówkami z wieloletnią tradycją, oferują profesjonalną i wykwaliﬁkowaną
kadrę pedagogiczną, która umiejętnie przygotowuje młodzież do dalszego kształcenia oraz
podejmowania wyzwań zawodowych, a także znajdują się blisko Państwa miejsca zamieszkania.
Przygotowana dla Państwa publikacja, zawiera ofertę edukacyjną na rok szkolny 2019/2020
szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lubelski. Znajdziecie w niej zawody,
proponowane rozszerzenia programów nauczania, nowości i innowacje, których nauczamy
na poziomie liceum, technikum i szkoły branżowej I stopnia, a także najciekawsze wydarzenia i sukcesy naszych uczniów. Przedstawiona oferta jest dostosowana do lokalnego rynku
pracy i wychodząca naprzeciw zainteresowaniom.
Podobnie jak w roku ubiegłym proces rekrutacji ułatwi Wam system elektronicznego naboru,
dzięki któremu będziecie mieć dostęp do aktualnych i spójnych danych dotyczących wszystkich naszych szkół.
Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszej publikacji okażą się pomocne przy dokonaniu wyboru szkoły, a podjęte decyzje będą właściwe i zaprocentują w przyszłości.
Życzę powodzenia, trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz zapraszam do skorzystania z naszej oferty.

Starosta Lubelski

Zdzisław Antoń

Serdecznie zapraszamy
do SZKÓŁ POWIATU LUBELSKIEGO
Opracowana dla Ciebie i Twoich rodziców publikacja zawiera ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych
Powiatu Lubelskiego na rok szkolny 2019/2020. 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 Ci lepiej
poznać zawody, zadania i czynności z nimi związane, wskaże predyspozycje do wykonywania ich, a tym
samym pomoże dokonać trafnego wyboru przyszłości zawodowej.
Dlaczego warto wybrać szkołę z Powiatu Lubelskiego?
• Atrakcyjna oferta edukacyjna uwzględniająca potrzeby współczesnego, młodego człowieka.
• Nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie.
• Języki obce ukierunkowane zawodowo.
• Bezpłatne, dodatkowe zajęcia, przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz liczne koła
zainteresowań.
• Nowoczesna baza sportowa.
• Międzynarodowe wymiany młodzieży, zagraniczne praktyki i staże.
• Uczestnictwo w projektach unijnych.
• Absolwenci naszych szkół z powodzeniem studiują na renomowanych uczelniach państwowych.
• Skuteczne wspieranie rozwoju każdego ucznia.
Co po Gimnazjum i 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.
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 DORADCA ZAWODOWYM
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.
Jego główne zadania:
• pomaganie w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
• organizowanie zajęć indywidualnych
i grupowych np. warsztaty, pogadanki,
spotkania informacyjne,
• zajmowanie sie 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,
• Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie,
• Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 7 w Lublinie,
• Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach,
• Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie,
• doradca zawodowy będzie do Twojej dyspozycji 8 marca br. na VII Konferencji Szkół Zawodowych
w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie oraz na Targach Edukacyjnych na stoisku pn.
„Szkoły Powiatu Lubelskiego”.

Jeśli kończysz właśnie szkołę podstawową lub gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły
ponadgimnazjalnej 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 Ponadgimnazjalnych w Niemcach
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli
Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach

Drogi Uczniu, masz do wyboru:
ABSOLWENCI GIMNAZJUM WYBIERAJĄ:

3- letnie Liceum Ogólnokształcące
4-letnie Technikum
Branżową Szkołę I stopnia dla absolwentów gimnazjum
ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYBIERAJĄ:

4- liceum ogólnokształcące
5-letnie technikum
Branżową Szkołę I stopnia dla absolwentów
szkoły podstawowej



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.
KROK 1
Zastanów się czego chcesz. Najważniejszym pytaniem jakie powinieneś sobie postawić, zanim dokonasz

wyboru, to kim chciałbyś w życiu być i czy 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.
KROK 2
Określ, jakie posiadasz indywidualne możliwości i zasoby. Teraz zastanów się i zbierz: wiedzę, jaka 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.

KROK 3
Ustal swoje alternatywne wybory. Zastanów się – jaki zawód/ szkołę wybrałbyś, gdyby nie udało Ci się

zrealizować punktu 1.? Wypisz kilka możliwości. Uwzględnij opinie Twoich dobrych doradców np. rodziców,
nauczycieli, przyjaciół.

KROK 4
Porównaj wszystkie propozycje. Jakie są zalety i wady, zyski i koszty każdego wyboru. Jakie są zalety i wady,

zyski i koszty każdego wyboru? Co lub kto Ci pomoże, a gdzie mogą być przeszkody? Staraj się kierować
konkretnymi faktami.

KROK 5
Oceń szanse na sukces w każdym przypadku. Wybierz najlepszą możliwość. Która propozycja najlepiej odpow-

iada Twoim potrzebom? Uszereguj swoje wybory od najbardziej do najmniej satysfakcjonującego. Potem
ułóż je inaczej: od najłatwiej do najtrudniej osiągalnych. Wyciągnij wnioski. Zapisz, co odkryłeś.

KROK 6
Zaplanuj ścieżki i kroki. Zastanów się co zrobić, żeby osiągnąć to, co dla Ciebie jest osiągalne. Następnie

zaplanuj kolejność i czas.

KROK 7
Oceń swoją decyzję. Pomyśl - czy podjąłeś słuszną decyzję ? Wróć do punktu 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.kwiateklo.pl

Zespół Szkół
im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego
w Bychawie
Dyrektor Szkoły – Henryk Dudziak

OFERTA EDUKACYJNA
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie
• geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski (klasa mundurowa - policja wojsko) dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 3 lata
• matematyka, informatyka, fizyka, język angielski (klasa matematyczno-informatyczna) dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 3 lata
• geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski (klasa mundurowa – policja, wojsko) dla absolwentów szkoły podstawowej –nauka trwa 4 lata
• matematyka, informatyka, fizyka, język angielski (klasa matematyczno-informatyczna) dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 4 lata
• biologia, geografia, język angielski (klasa sportowa- piłka nożna
i piłka siatkowa) dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka
trwa 4 lata
Technikum nr 2 w Bychawie
• technik handlowiec dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa
4 lata
• technik handlowiec dla absolwentów szkoły podstawowej
– nauka trwa 5 lat
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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 młodą 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 dwóch nowocześnie wyposażonych pracowniach;
możliwość bezpłatnego korzystania ze szkolnego centrum multimedialnego;
możliwość nauki gry na instrumentach dętych i
wyjazdy z orkiestrą na koncerty zagraniczne.

Szkoła dysponuje:
• ciekawą bazą dydaktyczną,
• nowoczesną krytą pływalnią,
• siłownią napowietrzną,
• boiskiem wielofunkcyjnym oraz do gry w piłkę plażową,
• halą sportową i sauną,
• kortem tenisowym,
• amfiteatrem,
• biblioteką.
Wyróżnia nas:
• nowoczesna baza sportowa,
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta „HENRYCZKI”, która
została w 2005 r. wybrana na Ambasadora Województwa Lubelskiego i uhonorowana sztandarem
i tytułem „Zasłużona dla Województwa Lubelskiego”,
• zespół muzyczny,
• zespół chirliderek.
Projekty i programy edukacyjne:
• Przedmiotowe projekty edukacyjne, m. in. „Kuchnie świata w kolorach…”, „Dlaczego liczba n jest godna
podziwu?”, „Nie mów drugiemu co tobie niemiłe, czyli STOP wulgaryzmom”,
• Inicjatywy propagujące zdrowy styl życia - „Trzymaj formę”, „Żyj smacznie i zdrowo”, „Wybierz życie - pierwszy krok”, „Kwiat kobiecości”, „Różowa wstążeczka”, „W stronę dojrzałości”, „Zdrowie prokreacyjne”,
• „Kultura bezpieczeństwa”- profilaktyka BHP,
• „Dzień bezpiecznego Internetu”,
• Filmoteka szkolna propagująca klasykę kina
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•
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•

polskiego,
„Bookcrossing”- upowszechnianie czytelnictwa,
„Razem bezpieczniej”- program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań,
Insta.Ling – innowacyjna technologia nauki słownictwa z języków obcych,
„Art – jak dbać o miłość”, „Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie”- profilaktyka uzależnień.

Wolontariat
Uczniowie szkoły bardzo chętnie włączają się w akcje charytatywne. We współpracy z fundacją Dzieci Afryki zorganizowano zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci i młodzieży m. in: z Tanzanii, Namibii,
Rwandy, Ugandy oraz Zambii. W porozumieniu z Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
rozpoczęto akcje zbierania zakrętek pn. „Zakrętożerca”. Wolontariusze odwiedzają ZOL w Bychawie oraz
współpracują ze Środowiskowym Domem Dziecka w Bychawie. Prowadzą zbiórkę darów żywnościowych,
zbierają makulaturę oraz honorowo oddają krew.
Certyfikaty
• Szkoła Innowacji 2015
• Ambasador Województwa Lubelskiego 2006
Współpraca
Szkoła współpracuje z: Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, Politechniką Lubelską oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Nawiązała współpracę
z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie edukacji ekonomicznej oraz Powiatowym Urzędem Pracy
w Lublinie.
Szkoła jest menadżerem i animatorem kultury w środowisku lokalnym.
Z ogromnym powodzeniem organizuje Międzynarodową Galę Orkiestr Dętych – Bychawa, Festyn Rodzinny, a także Narodowe Czytanie.
Uczniowie osiągają wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych, w egzaminach zewnętrznych i maturalnych oraz zawodach sportowych. Mamy laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej w Szczytnie,
olimpijczyków z fizyki i matematyki. Młodzież z naszej szkoły to również laureaci zawodów sportowych
w różnych dyscyplinach na rozgrywanych terenie powiatu i województwa. Drużyna siatkówki dziewcząt
i chłopców w ostatnich latach wygrywa mistrzostwa powiatowe.

„Wybrałam „Kwiatka”, bo ta szkoła jest wyjątkowa, pozwala młodzieży spełniać młodzieńcze
marzenia” – Elżbieta K. (absolwentka LO rocznik 2009, absolwentka Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie)
„Najlepsza szkoła to ta najbliższa domu, dlatego wybrałem „Kwiatka”. Panuje tutaj ciepła i przyjazna atmosfera, a nauczyciele są życzliwi i chętni do pomocy, dają mi możliwość rozwoju moich
zainteresowań”- Marcin W. (uczeń kl. III LO, stypendysta Stypendium Prezesa Rady Ministrów
na rok szkolny 2018/2019)
„Przyjazd do polskiej szkoły był dla mnie życiowym wyzwaniem i dużym przeżyciem. Z perspektywy 2 lat pobytu w szkole musze powiedzieć, że wybór „Kwiatka” był również bardzo dobrą decyzją.
Zdobyłam wiedzę z zakresu ekonomii, poszerzam horyzonty i rozwijam swoje zdolności. Czuję, że
to moja szkoła!”- Maryna P. (uczennica kl. II Technikum, stypendystka Stypendium Prezesa
Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019)
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Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego
w Bychawie
Dyrektor Szkoły – Jerzy Sprawka

OFERTA EDUKACYJNA
Technikum nr 1 w Bychawie
• technik pojazdów samochodowych dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 4 lata
• technik informatyk z innowacją pedagogiczną grafika i gry komputerowe dla absolwentów gimnazjum
– nauka trwa 4 lata
• technik pojazdów samochodowych dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 5 lat
• technik inżynierii środowiska i melioracji dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 5 lat
• technik informatyk z innowacją pedagogiczną grafika i gry komputerowe dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 5 lat
Branżowa Szkoła I Stopnia w Bychawie
• mechanik pojazdów samochodowych dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 3 lata
• elektromechanik pojazdów samochodowych dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 3 lata
• fryzjer dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 3 lata
• mechanik pojazdów samochodowych dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 3 lata
• elektromechanik pojazdów samochodowych dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa
3 lata
• fryzjer dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 3 lata
Szkoła Policealna nr 1 w Bychawie
• technik administracji



www.zsz.bychawa.pl
Szkoła dysponuje:
• bazą dydaktyczną,
• dobrze wyposażonymi warsztatami i salami komputerowymi (nowa specjalistyczna pracownia komputerowa wyposażona w DRUKARKI 3D) oraz 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).

Z nami zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje:
• Kurs na operatora wózka widłowego i magazyniera;
• Kurs obsługi kasy fiskalnej potwierdzony certyfikatem w języku polskim, angielskim, niemieckim
i inne wg zainteresowań uczniów;
• Kurs spawacza;
• Kurs ECDL – Europen Computer Driving Licence;
• Akademię CISCO – poszerzenie umiejętności i wiadomości z zakresu IT;
• Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
• Wyjątkowa oferta językowa: angielski, niemiecki, portugalski, włoski.
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Projekty unijne
Realizujemy projekty unijne, takie jak: ERASMUS+, w ramach których nasi uczniowie odbywają staże zagraniczne m. in. w Portugalii i Włoszech. W roku szkolnym 2019/2020 rusza nowy projekt pn. „Z Erasmusem w Europie”, w ramach którego uczniowie odbędą staże w Hiszpanii. W szkole realizowane są również
projekty pn. ”Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim” i „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim”.
Międzyszkolne konkursy i olimpiady
Szkoła jest organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej,
Międzyszkolnego Turnieju Gier Komputerowych CS:GO, Międzyszkolnego Konkursu Informatycznego
„IT Hubal”. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły mjr. Henryku
Dobrzańskim „Hubalu”, jak również Konkursu Wiedzy o AIDS i HIV. Corocznie uczniowie szkoły biorą udział
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” oraz Olimpiadzie Techniki
Samochodowej, gdzie osiągają duże sukcesy. Uczniowie z naszej szkoły otrzymują co roku stypendium
Starosty Lubelskiego, a uczeń Rafał Sulowski otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Zdrowie i Ekologia w naszej szkole
Uczniowie „Hubala” biorą udział w projektach edukacyjnych dot. zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. Zainspirowani Europejskim Tygodniem Redukcji Odpadów zorganizowali akcję pt. „Segregujesz
… i śmiecisz mniej”. Młodzież bierze udział w Akcji Ekologicznej „Szkole pomagamy i świat oczyszczamy”.
Certyfikaty
• „Szkoła Innowacji” 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
• „Lubelska Szkoła Życia”
• ECDL, CISCO
Włączamy się w akcje charytatywne - cykliczne szkolne akcje honorowego krwiodawstwa, zbiórka
plastikowych nakrętek dla Hospicjum im. Małego Księcia, Szkolne Dni Dawcy Szpiku, Pomóż dzieciom
przetrwać zimę, udział w akcji dotyczącej pomocy dla schroniska „Kocyk dla psa i kota”. W szkole działa
szkolne „Koło CARITAS”.
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.

“Wybrałem tą szkołę, bo jest to szkoła z przyszłością. Posiada bardzo dobrze wyposażone
sale lekcyjne i warsztaty szkolne. Szkoła organizuje płatne staże, na których mogę poszerzać swoją
wiedzę oraz wykazać się umiejętnościami praktycznymi nabytymi w szkole. Mam nadzieję, że nabyte
w szkole umiejętności i zdobyta wiedza pozwolą mi w przyszłości otworzyć własny warsztat samochodowy.”
Kacper T. 2 Tps
“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
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Zespół Szkół
im. Mikołaja Kopernika
w Bełżycach
Dyrektor Szkoły – Elżbieta Kaszlikowska

OFERTA EDUKACYJNA
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
• biologia, chemia (klasa europejska z innowacją pedagogiczną „Elementy ratownictwa medycznego”)
dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 3 lata
• geografia, matematyka, język angielski (klasa europejska z innowacją pedagogiczną „Elementy ratownictwa medycznego”) dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 3 lata
• biologia, chemia (klasa europejska z innowacją pedagogiczną „Elementy ratownictwa medycznego”)
dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 4 lata
• geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie (klasa europejska z innowacją pedagogiczną
„Elementy ratownictwa medycznego”) dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 4 lata
• matematyka, fizyka dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 4 lata
Technikum w Bełżycach
• technik żywienia i usług gastronomicznych dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 4 lata
• technik reklamy dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 4 lata
• technik informatyk dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 4 lata
• technik żywienia i usług gastronomicznych dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 5 lat
• technik geodeta dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 5 lat
• technik informatyk dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 5 lat
Technikum Mechaniczne w Bełżycach
• technik pojazdów samochodowych dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 4 lata
• technik pojazdów samochodowych dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 5 lat
• Branżowa Szkoła I Stopnia w Bełżycach
• mechanik pojazdów samochodowych dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 3 lata
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fryzjer dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 3 lata
mechanik pojazdów samochodowych dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 3 lata
rolnik dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 3 lata
kucharz dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 3 lata

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bełżycach
• geografia, wiedza o społeczeństwie
Nowoczesna 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 zajęć praktycznych (gastronomiczne, fryzjerska, komputerowe) są bardzo dobrze wyposażone. Uczniowie mają do
dyspozycji dwie sale gimnastyczne, siłownię oraz siłownię napowietrzną.
Dodatkowe kwalifikacje i kursy:
• kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie cukiernik, rolnik i technik rolnik
• kursy w ramach projektu: spawacz, operator wózka widłowego, prawo jazdy kat. B+E, kurs ECDL oraz
operatora DRONA
Projekty realizowane w szkole:
• „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”,
• „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim”,
• Program grantowy „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji ORLEN – DAR SERCA- zdobycie środków na
realizację strefy chilloutu w szkole,
• Erasmus+, w ramach których uczniowie odbywają staże zagraniczne w Portugalii i Włoszech,
• Program „Efektywna Szkoła”,
• „Ludzie sukcesu” projekt z zakresu doradztwa zawodowego,
• Projekty międzynarodowe przedmiotowe np. „Roz-rachunki z przyrodą”,
• Projekty ekologiczne.
Pasje i zainteresowania
• Zespół języków obcych organizuje od wielu lat pod patronatem Starosty Lubelskiego, Lubelskiego
Kuratora Oświaty, Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS Międzynarodowy Konkurs Translatorski
„Skrzydlate Słowa” połączony z warsztatami translatorskimi dla uczniów.
• 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.
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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,
• otwartość – organizujemy warsztaty dla gimnazjalistów i uczniów klas 8 promujące zawody
kształcone w szkole i rozszerzenia w LO oraz ciekawy Dzień Otwarty,
• prężnie działający Samorząd Uczniowski – debaty adresowane do uczniów, organizacja „Tygodnia
przeciw agresji”.
Znaczące 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”. Młodzież naszej szkoły to również laureaci zawodów sportowych w różnych
dyscyplinach rozgrywanych na terenie powiatu i województwa.
Certyfikaty:
• „Szkoła Współpracy”
• „Szkoła Zawodowych Perspektyw”
Współpraca z uczelniami wyższymi sprzyja podnoszeniu jakości procesu dydaktycznego. W ramach
współpracy z UMCS realizowane są różnorodne działania. Uczniowie biorą udział w „Nocy Biologów” na
Wydziale Biologii i Biotechnologii oraz „Hieronimkach” organizowanych przez Zakład Lingwistyki Stosowanej. W 2017 r. została podpisana umowa partnerska z Wydziałem Filologii Polskiej na KUL. W ramach
tej współpracy prowadzone są warsztaty dla uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli języka polskiego
należących do Stowarzyszenia „Uniwersytet wędrujący”.
Szkoła nawiązała współpracę z firmą Microsoft w ramach programu Microsoft Imagine. Dołączyliśmy
do elitarnych jednostek dydaktycznych takich jak m. in.: Politechnika Lubelska, Krakowska, Białostocka.
Wolontariat w szkole
Szkoła kształtuje w swoich uczniach empatię i postawy oparte na wrażliwości społecznej.
Młodzież uczestniczy w różnych akcjach charytatywnych m. in. Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Akcji
Honorowego Krwiodawstwa, zbieranie maskotek dla dzieci z DPS. Wolontariusze ze szkoły przeprowadzają
warsztaty dla podopiecznych DPS w Matczynie, pokazy ratownictwa medycznego w szkołach podstawowych i przedszkolach.
Ciekawostki z życia szkoły
Zespół Szkół im. M. Kopernika jest gospodarzem Ogólnopolskich Zawodów w Taekwondo Olimpijskim dla
osób z niepełnosprawnością intelektualną. Każdego roku na spotkanie z uczniami przyjeżdża do szkoły
gość z Holandii - Pan Okko Luursema - emerytowany major wojsk holenderskich. Opowiada o swojej pracy
jako wolontariusz, ale przede wszystkim o gen. S. Sosabowskim, twórcy i dowódcy I Samodzielnej Brygady
Spadochronowej. Wykłady prowadzone są w jęz. angielskim. Młodzież naszej szkoły bierze udział w programie telewizyjnym „Koło Fortuny”.

„Wybrałem tę szkołę, ponieważ zaufałem opiniom jej uczniów, którzy zapewnili mnie o
bezpieczeństwie oraz dobrym klimacie panującym w szkole. Spodobał mi się również sposób prowadzenia lekcji oraz miłe relacje między nauczycielami i uczniami. Dodatkowo wiedziałem o dużych
możliwościach rozwoju, jakie stwarza szkoła”.
Rafał (uczeń Liceum Ogólnokształcącego)
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Zespół Szkół Techniki Rolniczej
im. Wincentego Witosa
w Piotrowicach
Dyrektor Szkoły – Janusz Baran

OFERTA EDUKACYJNA
Technikum w Piotrowicach
• technik architektury krajobrazu dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 4 lata
• technik hotelarstwa dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 4 lata
• technik architektury krajobrazu dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 5 lat
• technik hotelarstwa dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 5 lat
Technikum Samochodowe w Piotrowicach
• technik pojazdów samochodowych dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 4 lata
• technik pojazdów samochodowych dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 5 lat
Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Piotrowicach
• technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 4 lata
• technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 5 lat
Branżowa Szkoła I Stopnia w Piotrowicach
• mechanik pojazdów samochodowych dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 3 lata
• mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 3 lata
• kierowca mechanik dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 3 lata
• mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa
3 lata
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Zalety naszej szkoły to:
• nowoczesne metody nauczania,
• wysoka zdawalność egzaminów zawodowych,
• sukcesy na olimpiadach samochodowych i rolniczych,
• kursy na prawo jazdy kategorii B i T,
• profesjonalne wyposażenie pracowni ogólnokształcących i zawodowych,
• kursy poszerzające umiejętności zawodowe (kurs operatora wózka widłowego z uprawnieniami UDT,
obsługi kasy fiskalnej, baristy, florystyczne, spawacza metodą MIG MAG TIG, operatora DRONA,
ECDL Core),
• wyjazdy edukacyjne - targi samochodowe, targi maszyn rolniczych, salony samochodowe, hotele,
gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne,
• praktyki zawodowe w Polsce i za granicą - Włochy i Portugalia,
• liczne projekty unijne – w ramach Erasmus+ uczniowie realizują staże zawodowe w Portugalii
(Barcelos) i we Włoszech (Spoleto), a przed nimi uczestniczą w kursach j. angielskiego, na których
poszerzają umiejętności praktycznego posługiwania się językiem,
• projekty edukacyjne,
• zajęcia pozalekcyjne (przedmiotowe, zespół muzyczny, kółko florystyczne,
sekcja podnoszenia ciężarów),
• wykwalifikowana kadra nauczycielska,
• miła, przyjemna i rodzinna atmosfera,
• baza sportowa: duża sala gimnastyczna i nowoczesna siłownia,
• internat szkolny z całodobową opieką wychowawców i wyżywieniem.
Rozwijamy pasje i zainteresowania.
Młodzież ucząca się w ZSTR chętnie uczestniczy w różnego rodzaju warsztatach: edukacyjnych - przeprowadzanych przez pracowników Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN celem przygotowania uczniów do
Międzynarodowego Dnia Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, florystycznych - prowadzonych przez
pracownika Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Uczniowie chętnie uczestniczą w akcjch charytatywnych i pomagają potrzebującym.
Od lat systematycznie oddają krew, organizują mecze charytatywne, biorą udział w akcjach: „Góra Grosza”,
Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, DKMS. Uczniowie uczestniczą również w akcjach związanych z promowaniem zdrowia i ochroną środowiska np. Narodowy Program Zdrowia, Akcja „Sprzątanie Świata”.
Szkoła z wielkim powodzeniem organizuje imprezy plenerowe np.: „Lubelskie Sianokosy” z prezentacją
dawnych ręcznych narzędzi i maszyn używanych do koszenia i zbioru trawy oraz pokazem kosiarskich
umiejętności.
Realizujemy projekty edukacyjne.
W szkole realizowane są liczne projekty:
• „Kreatywna Edukacja w powiecie lubelskim”,
• „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim”,
• „ERASMUS+”.

Nasza szkoła to idealna szkoła dla Ciebie.
Szukasz klucza do sukcesu?
Znajdziesz go w naszej szkole.

Sukcesy naszych uczniów
Uczniowie ZSTR chętnie uczestniczą w różnych wydarzeniach sportowych np. Powiatowych Biegach
Ulicznych. Podczas Mistrzostw Województwa Szkół Rolniczych i Ponadgimnazjalnych LZS zajęli I miejsce
w halowej piłce nożnej chłopców i dziewcząt, natomiast w Powiatowych Mistrzostwach w tenisie stołowym
indywidualnym - II miejsce. Młodzież naszej szkoły słynie również z osiągnięć edukacyjnych, zajmuje
wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach np. „Kuźnia Talentów”, Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej, OlimpiadaWiedzy i Umiejętności Rolniczych i Olimpiada Techniki Samochodowej.
Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi z Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Przyrodniczym oraz
UMCS. „Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach to NAJLEPSZA SZKOŁA NA ŚWIECIE! „Uczeń
szkoły.
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Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
w Pszczelej Woli
Dyrektor – Mirosław Worobik

OFERTA EDUKACYJNA
Liceum Ogólnokształcące w Pszczelej Woli
• język angielski, matematyka, biologia (klasa językowa) dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 3 lata
• język angielski, matematyka, biologia (klasa sportowa–jeździectwo)
dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 3 lata
• język angielski, matematyka, biologia (klasa językowa) dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 4 lata
• język angielski, matematyka, biologia (klasa sportowa–jeździectwo)
dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 4 lata
Technikum Pszczelarskie im. Tadeusza i Zofii Wawrynów w Pszczelej Woli
• technik pszczelarz dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 4 lata
• technik pszczelarz dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 5 lat
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w pszczelej Woli
• technik żywienia i usług gastronomicznych dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 4 lata
• technik żywienia i usług gastronomicznych dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 5 lat
Technikum Rolnicze w Pszczelej Woli
• technik rolnik dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 5 lat
Technikum Agrobiznesu w Pszczelej Woli
• technik agrobiznesu dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 5 lat
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Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w Pszczelej Woli
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 4
lata
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka
trwa 5 lat
Branżowa Szkoła I Stopnia w Pszczelej Woli
• piekarz dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 3 lata
• cukiernik dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 3 lata
• kucharz dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 3 lata
• piekarz dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 3 lata
• cukiernik dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 3 lata
• kucharz dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 3 lata
Policealna Szkoła Administracji w Pszczelej Woli
• technik administracji
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pszczelej Woli
• geografia, matematyka
Na terenie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli znajduje się
skansen pszczelarski, tereny rekreacyjne i sportowe, stadion piłki nożnej z bieżnią lekkoatletyczną, boisko
do siatkówki, koszykówki, sala gimnastyczna, sala rekreacyjno-sportowa ze stołami do tenisa stołowego,
siłownia, strzelnica, stadnina koni oraz zabytkowy pałac. Placówka dysponuje internatem dla 220 osób
z 3,4- osobowymi pokojami i całodziennym wyżywieniem. Naszych uczniów chronimy m.in. poprzez
całodobowy monitoring w szkole i internacie.
W naszej szkole rozwijamy pasje i zainteresowania
Wizytówką szkoły jest zespół Pieśni i Tańca „Apis”, który uświetnia wszystkie uroczystości szkolne, a także
koncertuje na terenie Polski i poza granicami kraju. Miłośnicy pszczelarstwa rozwijają swoje pasje w szkolnej
pasiece i zdobywają ciekawy zawód. Pasjonaci jeździectwa trenują jazdę konno i przygotowują się do zawodów w liceum o profilu jeździectwo. Kulinarne pasje można doskonalić podczas zajęć w szkolnych pracowniach gastronomicznych. Miłośnicy sportu rozwijają swoje zainteresowania podczas zawodów i zajęć
wychowania fizycznego.
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.
Jeśli lubisz śpiewać, tańczyć, gotować, chcesz zdobyć ciekawy zawód, kochasz konie, chcesz w przyszłości prowadzić pasiekę to zapraszamy do naszej szkoły!
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 CKP 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, w których zdobywają wysokie lokaty i wyróżnienia,
zakwalifikowując się do etapów wojewódzkich.
Projekty realizowane w szkole:
• ERASMUS+ ,w ramach którego uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki we Włoszech i w Portugalii
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„Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim
„Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
„Rozwój Kształcenia Zawodowego w Technikum Pszczelarskim”

Dodatkowe kwalifikacje jakie można zdobyć w szkole:
• kurs „Profesjonalny kelner”,
• kurs na prawo jazdy kat. B,
• kurs ECDL,
• kurs operatora wózka widłowego z uprawnieniami UDT,
• kurs inseminacji matek pszczelich.
Sport w naszej szkole
ZSR CKP dysponuje bogatą bazą sportową w tym:
• pełnowymiarowym trawiastym boiskiem do gry w piłkę nożną,
• pełnowymiarową tartanową bieżnią lekkoatletyczną,
• wielofunkcyjnym boiskiem tartanowym do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego,
• halą sportową do gier sportowych,
• siłownią szkolną.
Uczniowie naszej szkoły systematycznie biorą udział w zawodach sportowych, imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie powiatu i województwa lubelskiego, zdobywając wysokie miejsca m.
in. Wicemistrzostwo Powiatu Lubelskiego w Halowej Piłce Nożnej w rozgrywkach Licealiady 2018/2019,
Wicemistrzostwo Województwa Lubelskiego Szkół Rolniczych w Halowej Piłce Nożnej, Mistrzostwo Powiatu Lubelskiego w Piłce Ręcznej Chłopców. W szkole systematycznie realizowane są zajęcia w ramach
Programu SKS Lubelskie.
Ciekawostki z życia szkoły
ZSR CKP w Pszczelej Woli to JEDYNA szkoła pszczelarska w Polsce. Na terenie szkoły znajduje się skansen
pszczelarski, w którym zgromadzono zabytkowe ule. Wypiekamy miodowe ciasteczka pn. „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, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz UMCS. Wykładowcy prowadzą w naszej szkole wykłady,
seminaria pokazy.
Wolontariat
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w akcjach charytatywnych np. „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,
„Góra grosza”, honorowo oddają krew, a wolontariusze biorą udział w Olimpiadzie Promocji Zdrowego
Stylu Życia PCK oraz w projekcie „Wolontariat- PCK-Aktywizacja”. W szkole działa Szkolne Koło PCK. Co
roku ZSR CKP uczestniczy w akcji „Pomoc Polakom na Kresach”, w ramach której zbierana jest żywność
długoterminowa dla Polaków na Ukrainie.

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.
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FOTO?
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Niemcach
Dyrektor Szkoły - Elżbieta Rudnicka

OFERTA EDUKACYJNA
Liceum Ogólnokształcące w Niemcach
• wiedza o społeczeństwie, geografia język angielski (klasa policyjno-prawna) dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 3 lata
• wiedza o społeczeństwie, geografia język angielski (klasa policyjno-prawna) dla absolwentów szkoły
podstawowej – nauka trwa 4 lata
Technikum w Niemcach
• technik informatyk dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 4 lata
• technik żywienia i usług gastronomicznych dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 4 lata
• technik informatyk dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 5 lat
• technik architektury krajobrazu dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 5 lat
• technik żywienia i usług gastronomicznych dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 5 lat
Branżowa Szkoła I Stopnia w Niemcach
• ogrodnik dla absolwentów gimnazjum – nauka trwa 3 lata
• ogrodnik dla absolwentów szkoły podstawowej – nauka trwa 3 lata
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Niemcach
• geografia, wiedza o społeczeństwie
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 naprawy sprzętu komputerowego,
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• nowoczesna i bardzo dobrze wyposażona pracownia gastronomiczna,
• praktyki i staże zagraniczne,
• nowoczesna, pełnowymiarowa sala gimnastyczna.
Baza dydaktyczna
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną i pracownie tematyczne przeznaczone do nauki w poszczególnych zawodach. Atutem szkoły są dwa nowoczesne laboratoria kulinarne przeznaczone do rozwijania umiejętności praktycznych w zawodzie Technik Żywienia i Usług
Gastronomicznych. Poza tym uczniowie naszej szkoły mają do dyspozycji bogate zaplecze sportowe
w postaci nowoczesnej sali gimnastycznej, sali ćwiczeń siłowych i kompleksu sportowego „Orlik”.
Sukcesy naszych uczniów
Nasi uczniowie za wysokie wyniki w nauce i sporcie otrzymują Stypendia Prezesa Rady Ministrów, Starosty
Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego w ramach programu stypendialnego Lubelska Kuźnia
Talentów 2016-2019.
Pasje i zainteresowania
W naszej szkole każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Nie tylko poprzez
udział w zajęciach dodatkowych z poszczególnych przedmiotów, ale również przez uczestnictwo w różnego
rodzaju konkursach. Osiągamy sukcesy i wysokie wyniki w takich konkursach jak: Wojewódzki Konkurs
Gastronomiczny „Lubelskie inspiracje w Kuchni Polskiej”, Wojewódzki Konkurs Szkół Gastronomicznych
czy Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Nasi uczniowie biorą udział w konkursach recytatorskich, literackich, historycznych czy plastycznych, a biblioteka szkolna włącza się w ogólnopolskie akcje
czytelnicze „Upoluj swoją książkę!” czy „Jak nie czytam, jak czytam”. Poza tym poloniści z naszej szkoły co
roku organizują powiatowy konkurs „Z polszczyzną za pan brat!”, a Samorząd Uczniowski regularnie prowadzi zajęcia czytelniczo – animacyjne dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Niemcach. Natomiast uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych organizują warsztaty kulinarne w szkole podstawowej
i przedszkolu, w czasie których dzielą się swoją pasją i umiejętnościami z młodszymi kolegami.
Sport
W tej dziedzinie nasza szkoła może pochwalić się wieloma osiągnięciami i to zarówno w dyscyplinach indywidualnych, jak i w grach zespołowych. Uczniowie co roku zdobywają czołowe lokaty w tenisie indywidualnym oraz drużynowym, reprezentując Powiat w zawodach rejonowych. Dziewczęta od kilku lat uzyskują
tytuł Mistrzyń Powiatu w piłce ręcznej i nożnej. Normą stało się, że reprezentacje szkoły wygrywają coroczne biegi średnie i długie w sztafecie lub indywidualnie.
Największymi sukcesami sportowymi szkoła może pochwalić się w dyscyplinie podnoszenia ciężarów. Klub
podnoszenia ciężarów aktywnie działa w naszej placówce od kilku lat, a jego podopieczni zdobywają medale nie tylko na zawodach rejonowych, ale także na Mistrzostwach Polski.
Współpraca z uczelniami wyższymi
Wymierne korzyści w nauczaniu przynosi współpraca szkoły z uczelniami wyższymi. Uczniowie uczestniczą
w wielu ciekawych zajęciach edukacyjnych. Jednymi z nich są warsztaty z języka angielskiego organizowane przez Koło Naukowe Anglistów UMCS, które stają się okazją do poszerzania wiedzy i umiejętności
językowych, ale dają także uczniom możliwość zapoznania się ze specyfiką nauki języka obcego na uczelni
wyższej.
Nasza szkoła od wielu lat współpracuje również z Uniwersytetem Przyrodniczym oraz wydziałami chemii,
fizyki, wydziałem humanistycznym UMCS. Współpraca ta przybiera różne formy - wykłady, zajęcia otwarte,
lekcje przedmiotowe ze specjalistą, ćwiczenia, laboratoria. Ponadto w 2018 r. nawiązaliśmy współpracę ze
Stowarzyszeniem Kelnerów Polskich i zostaliśmy objęci jego patronatem.
Zdrowie i ekologia
Idea kształtowania proekologicznej i prozdrowotnej postawy młodego pokolenia jest aktywnie upowszechniana w naszej szkole. Wiele akcji i projektów realizowanych jest przez całą społeczność szkolną we
współpracy z różnymi instytucjami. We współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w
Lublinie realizowane są takie projekty jak „Wybierz życie - profilaktyka raka szyjki macicy”, „Znamię? Znam
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je - co każdy powinien wiedzieć o czerniaku” oraz profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby. W szkole
odbyła się także akcja honorowego krwiodawstwa pod hasłem „Oddajesz krew. Ratujesz życie”. W ramach
upowszechniania wśród młodzieży zasad zdrowego żywienia organizowane są spotkania z dietetykami czy
projekt Fit-wigilia.
Wolontariat i akcje charytatywne
Szkolny Klub Wolontariusza co roku jest organizatorem akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, a w tym
roku włączył się jeszcze w akcję „Komórka to nie tylko telefon …”, która promuje ideę dawstwa szpiku kostnego i rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych w Fundacji DKMS. Poza tym społeczność
szkolna od dwóch lat organizuje pomoc dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie.
Nauka „poza ławką szkolną”
Nauka w szkole odbywa się nie tylko w czasie „zwykłych” lekcji. Nasi uczniowie mogą poszerzać swoją
wiedzę i umiejętności również dzięki spotkaniom ze specjalistami z różnych dziedzin.
Młodzież z ZSP Niemce uczestniczyła między innymi w organizowanym w naszej szkole seminarium „Moja
firma - mój biznes”, które prowadzili: Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddział Lublin wraz z pracownikami, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy oraz
przedsiębiorcy. Z kolei uczniowie pierwszych i drugich klas mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej lekcji
fizyki, którą prowadził u nas dr Wiktor Parol z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Natomiast do uczniów klas policyjno-prawnych przyjechał z lekcją historii Jarosław Olbrychowski,
Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi, a prywatnie wnuk Edwarda Olbrychowskiego
ofiary zbrodni katyńskiej. W spotkaniu uczestniczyli również funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji
w Lublinie. W zakresie poszerzania kompetencji językowych młodzież uczestniczyła w warsztatach języka
rosyjskiego organizowanych przez Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego UMCS oraz Pracownię Glottodydaktyki Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS.
Projekty edukacyjne
Uczniowie naszej szkoły mogą podnosić swoje kwalifikacje, a także zdobywać nowe dzięki uczestnictwu w
projektach edukacyjnych. Aktualnie w naszej szkole realizowane są projekty: „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”, „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim”. Dzięki udziałowi naszej szkoły w kolejnych
projektach („PO WER”, „ERASMUS +”) uczniowie od kilku lat jeżdżą na staże zawodowe za granicę. Staże
te wcześniej odbywały się we Włoszech, a obecnie uczniowie jeżdżą do Portugalii.
Ponadto uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu od lat są zaangażowani w projekty związane
z organizacją przestrzeni. Przygotowali i zrealizowali projekt zagospodarowania terenu w Pszczelej
Woli i w Załuczu, a obecnie biorą udział w projekcie edukacyjnym „Tradycyjny sad” organizowanym przez
Fundację Banku Ochrony Środowiska i Polską Akademię Nauk.

Baw się i ucz - ZSP daje do sukcesu klucz!
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PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE
W SZKOŁACH POWIATU LUBELSKIEGO
Tytuł projektu: „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim”

W ramach projektu zakupiono wyposażenie pracowni gastronomicznych, komputerowych oraz pracowni
diagnostyki komputerowej na kwotę blisko 700 tys. zł. Zakup pomocy dydaktycznych pozwolił na przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów, takich jak: Poszerzamy horyzonty smaków, Akademia Techniki Motoryzacyjnej, Warsztaty Informatyczne- usług i diagnostyki komputerowej
oraz Programowanie Java i C++. Ponadto uczniowie mieli możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych
poprzez uczestnictwo w następujących kursach: Kurs spawacza metodą TIG oraz MAG, Kurs operatora
DRONA, Kurs operatora wózków widłowych z uprawnieniami UDT, Kurs na prawo jazdy kat. B, kat. B+E
oraz kurs spawania światłowodów. Uczniowie uczestniczący w zajęciach specjalistycznych wzięli udział
w wizycie studyjnej na targach Horeca/Gastrofood w Krakowie, Targach Motoryzacyjnych w Poznaniu
oraz w Fabryce Volkswagena.
Wartość projektu: 4 020 929,00 zł

Tytuł projektu: „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”

W ramach projektu wyposażone zostały pracownie w sprzęt komputerowy tj. komputery przenośne wraz
z oprogramowaniem dla uczniów i prowadzących zajęcia, drukarki 3D, a także mikroskopy z podłączeniem
do komputerów.
W ramach projektu uczniowie uczestniczą w ciekawych zajęciach, takich jak: ICT/programowanie, zajęciach
z matematyki i przyrody oraz z języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Ponadto dla uczniów organizowane są zajęcia z doradcą zawodowym oraz indywidualne konsultacje psychologiczne. Młodzież
otrzymała podręczniki oraz pomoce dydaktyczne.
Wartość projektu: 629 960, 00 zł

Tytuł projektu: „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach
priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego”

W ramach projektu zostały przeprowadzone prace modernizacyjne w trzech szkołach. W Zespole Szkół
Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach nastąpiła wymiana instalacji elektrycznych w pomieszczeniach warsztatów szkolnych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach został wzbogacony o nowa
pracownie gastronomiczną oraz pomieszczenia szatni. Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach może
korzystać ze zmodernizowanych pomieszczeń na ul. Wilczyńskiego w Bełżycach m. in. nowe toalety,
wymienione oświetlenia w salach dydaktycznych, wyremontowany korytarz. W ramach projektu zostały
wyposażone pracownie mechaniczne oraz warsztaty szkolne w ZSTR w Piotrowicach, ZS im. M. Kopernika
w Bełżycach i ZS nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie w nowoczesne urządzenia m. in. diagnostyczne i przyrządy do wulkanizacji. W ZSTR w Piotrowicach dodatkowo zakupiono sprzęt rolniczy: ciągnik,
przyczepę oraz siewnik do kukurydzy. W ZSP w Niemcach w ramach projektu powstała profesjonalna pracownia gastronomiczna wyposażona w meble oraz sprzęt, w tym piec konwekcyjno-parowy, a w ZSR CKP
w Pszczelej Woli pracownia pszczelarska otrzymała w ramach projektu nowe urządzenia służące m. in. do
odsklepiania ramek, odwirowywania czy też dekartelizowania miodu.
Wartość projektu: 2 999 599,79 zł
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STREFA CIEKAWYCH ZAWODÓW
TECHNIK REKLAMY
Zadania i czynności zawodowe
Organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowej, projektowanie oraz wykonywanie środków reklamowych, tworzenie planu medialnego, badanie skuteczności reklamy.
Predyspozycje psychofizyczne, kompetencje społeczne i personalne
Technik reklamy 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, współpracuje w zespole.
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Zadania i czynności zawodowe
Diagnozowanie stanu technicznego, obsługiwanie i naprawa pojazdów samochodowych. Posiadając
świadectwo dojrzałości można rozpocząć studia na kierunku: transport, elektronika, telekomunikacja,
elektrotechnika, energetyka, mechanika i budowa maszyn.
Predyspozycje psychofizyczne, kompetencje społeczne i personalne
Zainteresowania techniczne i uzdolnienia mechaniczne, umiejętność czytania schematów technicznych, dobra koordynacja wzrokowo-słuchowa, spostrzegawczość, podzielność uwagi, wytrzymałość na
długotrwały wysiłek, dobra sprawność ruchowa, zdolność logicznego myślenia.
TECHNIK INFORMATYK
Zadania i czynności zawodowe
Montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych; projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami.
Predyspozycje psychofizyczne, kompetencje społeczne i personalne
Przestrzeganie zasad kultury i etyki; jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; przywiduje skutki
podejmowanych działań; jest otwarty na zmiany; potrafi radzić sobie ze stresem, aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; przestrzega tajemnicy zawodowej; potrafi ponieść odpowiedzialność za
podejmowane działania; potrafi negocjować warunki porozumień; współpracuje w zespole.
Absolwenci kierunku technik informatyk mogą szukać pracy w różnych firmach. Branża informatyczna
jest jedna z najszybciej rozwijających się branż na rynku pracy. Osoba z tytułem technik informatyk może
znaleźć zatrudnienie w takich miejscach jak: instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, firmy sprzedające sprzęt komputerowy, firmy instalujące oprogramowanie
i sieci komputerowe, punkty serwisowe sprzętu komputerowego, wydawnictwa i drukowanie, studia graficzne i dźwiękowe, studia telewizyjne i filmowe, przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.
TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI
Zadania i czynności zawodowe
Organizowanie i prowadzenie robót związanych z wykonywaniem i eksploatacją obiektów gospodarki
wodnej; organizowanie i prowadzenie robót związanych z wykonywaniem i utrzymaniem dróg dojazdowych do gruntów rolnych; organizowanie i prowadzenie robót regulacyjnych na małych ciekach wodnych;
organizowanie i wykonywanie robót melioracyjnych.
Predyspozycje psychofizyczne, kompetencje społeczne i personalne
Przestrzega zasad kultury i etyki, jest kreatyny i konsekwentny w realizacji zadań, przewiduje skutki pode-
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jmowanych działań, jest otwarty na zmiany, potrafi radzić sobie ze stresem, aktualizuje wiedzę i doskonali
umiejętności zawodowe, współpracuje w zespole, potrafi negocjować warunki porozumień.
Praca w tym zawodzie wykonywana jest na wolnym powietrzu, najczęściej nad rzekami, jeziorami, nieopodal lasów.
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Zadania i czynności zawodowe
Organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wykonywanie i montażu urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej. Konserwowanie, naprawa urządzeń i systemów. Kontrolowanie pracy
urządzeń i systemów. Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej.
Predyspozycje psychofizyczne, kompetencje społeczne i personalne
Zainteresowania i zdolności techniczne, umiejętności nawiązywania kontaktów, umiejętność nawiązywania
kontaktów, umiejętność współpracy i pracy w zespole, cierpliwość, dokładność, spostrzegawczość,
odpowiedzialność, podzielność uwagi, ogólna sprawność fizyczna, wytrzymałość, odporność, koordynacja
wzrokowo-ruchowa.

A gdy już wybierzesz NASZĄ SZKOŁĘ,
zdobędziesz konkretny fach, który da Ci:
• większe możliwości na RYNKU PRACY,
• szansę na dobry biznes,
• niezależność i dobrą pracę,
• realizację marzeń.
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