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Mając na względzie konieczność ciągłego doskonalenia i dostosowywania do zmieniających się potrzeb rynku 
pracy szkoły prowadzone przez Powiat Puławski przygotowały ofertę edukacyjną skierowaną również dla doro-
słych, umożliwiającą uczenie się przez całe życie poprzez podnoszenie kwalifi kacji i kompetencji zawodowych. 

OFERTA SZKÓŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH, TO: 

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości 
po zdaniu egzaminu maturalnego, 

SZKOŁY POLICEALNE 

W ofercie naszego Powiatu znajduje się także SZKOLNICTWO SPECJALNE. 
Zachęcamy także uczniów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz o potrzebie kształcenia specjal-
nego do kontynuowania nauki w odpowiednio dostosowanych szkołach i placówkach. Oferta naszego powiatu odpowiada 
na takie zapotrzebowanie. 
Uczniowie, dla których codzienny dojazd do szkoły sprawia dużą trudność, mogą skorzystać z zakwaterowania i opieki 
w Bursie Szkolnej.

 Koniecznie wybierz trzy szkoły
 Pierwsza szkoła to szkoła marzeń
 Druga szkoła to szkoła racjonalna
 Trzecia szkoła to taka na wszelki wypadek

 Z oferty tych trzech wybranych szkół wybierz maksymalnie dużą liczbę oddziałów 
(zgodnie ze swoimi preferencjami)
 Kolejność preferencji to jest rzecz święta.
 Jest ona Twoją decyzją i nie może być zmieniona przez innych ani też przez „system”.
 Przemyśl dobrze tę kolejność, gdyż z tej drogi nie ma odwrotu.
 Jeżeli zostaniesz zakwalifi kowany do jakiegoś oddziału to oznacza, że oddziały powyżej były dla Ciebie 

niedostępne, a oddziały poniżej nie są brane pod uwagę! 
 Jeżeli wskazałeś na swojej liście preferencji (nawet na ostatnim miejscu) oddział specyfi czny  (do któ-

rego obowiązują sprawdziany umiejętności kierunkowych: dwujęzyczne, sportowe) to musisz stawić się 
na ww. sprawdzianie, gdyż w innym przypadku ten oddział wypadnie z Twojej listy preferencji. 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Zostało wydane Zarządzenie Nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowa-
dzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 
2020/2021, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych 
w publicznych szkołach ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicz-
nych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego.

Warunki ogólne przyjęcia do poszczególnych szkół zostały określone przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Małgorzata Noskowska  
- Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Puławach

PORADNIK DLA KANDYDATA


Zdjęcia zostały wykonane przez uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Puławach 
klasy Technik Fotografi i i Multimediów pod kierunkiem Daniela Mroza i Dominika Mirosława

Egzemplarz bezpłatny

Wydawca:
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al. Królewska 19, 24-100 Puławy

Wydział Edukacji: ul. 6 Sierpnia 5, 24-100 Puławy

ISBN: 978-83-934951-5-3



Szanowni Rodzice, 
Drodzy Uczniowie, 

szkoła jest miejscem zdobywania wiedzy, formowania postaw i charakterów, 
odkrywania oraz rozwijania pasji i talentów. Jej wybór nie jest prosty, bowiem ma 
kluczowy wpływ na kształtowanie dalszej ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego 
młodych ludzi. Tak ważna, życiowa decyzja winna być podyktowana osobistymi pre-
dyspozycjami i zainteresowaniami każdego ucznia, ale też kierunkami, jakie aktualnie 
wyznacza gospodarka i rynek pracy. To naturalne, że wybór placówki edukacyjnej 
dla uczniów i ich rodziców może być źródłem wielu pytań, obaw czy wątpliwości.

Aby ułatwić Wam podjęcie świadomej i rozważnej decyzji, przygotowaliśmy in-
formator „Edukacja w Powiecie Puławskim 2020/2021”, który stanowi kompendium 
wiedzy o ofercie edukacyjnej szkół powiatowych. Wydawnictwo jest kompleksowym 
źródłem informacji o aktualnych możliwościach kształcenia, dającym możliwość 
szybkiego i wygodnego porównania oferowanych kierunków nauki w poszczegól-
nych placówkach.

Bazę edukacyjną powiatu tworzy dobrze rozwinięta i stale modernizowana sieć 
szkół, wyspecjalizowana i doświadczona kadra pedagogiczna oraz atrakcyjna oferta 
programowa, bogata w liczne projekty i zajęcia dodatkowe. Wybierając nasze pla-
cówki, uczniowie zyskują doskonałe warunki do rozwoju i staranne przygotowanie 
do wejścia na rynek pracy lub kolejnych etapów kształcenia.

Oddając w Wasze ręce niniejszy informator, wyrażam nadzieję, że będzie on pomoc-
nym narzędziem w podjęciu decyzji o kierunku dalszego rozwoju. Życząc wszystkim 
uczniom udanych i właściwych wyborów, serdecznie zapraszam do skorzystania 
z oferty edukacyjnej szkół prowadzonych przez Powiat Puławski. 

Starosta Puławski 
Danuta Smaga



Nasza szkoła to pięknie położona, nowocześnie wyposażona placówka 
oświatowa mająca wieloletnią tradycję i bogatą, otwartą na potrzeby rynku 
pracy ofertę kształcenia ogólnego i zawodowego. W jej skład wchodzą: 90-letni 
popularny „Ekonomik” (Technikum im. Zygmunta Chmielewskiego) i ceniony 
w środowisku 75-letni „Żerom”(Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żerom-
skiego), a także Branżowa Szkoła I Stopnia i Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych. 

Szkoła utrzymuje swoją dobrą markę w Powiecie Puławskim. Niejedno-
krotnie średnia ocen naszych maturzystów z poszczególnych przedmiotów 
przewyższa wskaźniki powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie. Ogromnym 
sukcesem są wyniki egzaminów z kwalifikacji zawodowych w naszym Techni-
kum. Większość absolwentów Technikum z powodzeniem zdaje też egzaminy 
maturalne. Zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych w 2019 r. 
wyniosła 95%. 

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektyw”, w któ-
rym brane są pod uwagę wyniki na egzaminach maturalnych i z kwalifikacji za-
wodowych w roku 2019 nasze technikum zajęło 2 miejsce w Powiecie. Liceum 
również utrzymuje się w czołówce, w 2019 roku na 4 miejscu w Powiecie. 

Oprócz dobrego przygotowania do egzaminów maturalnych uczniowie 
zdobywają na miejscu dodatkowe kwalifikacje i rozwijają najróżniejsze zaintere-
sowania. 

24-140 Nałęczów, ul. B. Prusa 13 
tel./fax: 81 501 47 28, 669 601 777
sekretariat@zeromskilo.pl
www.zs2.naleczow.pl

Dyrektor: Alina Gomółka

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
W NAŁĘCZOWIE 

Drodzy uczniowie 
Szkół Podstawowych! 

Jeśli mieszkacie w okolicy Nałę-
czowa, nie traćcie czasu i pieniędzy na 
dojazdy do Lublina. Większe miasto 
nie daje gwarancji wyższego poziomu 
nauczania, czy bardziej przyjaznej at-
mosfery. Mamy dużo lepiej wyposażone 
pracownie od niejednej lubelskiej szkoły 
i pracujemy w systemie jednozmiano-
wym. A jeżeli martwicie się o dojazdy 
do Nałęczowa, zdecydujcie się na nasz 
przytulny internat i zamieszkajcie przez 
te kilka lat w pięknym, znanym w całej 
Polsce kurorcie. Spędzicie tu swoje 
najpiękniejsze lata, nawiążecie przy-
jaźnie na całe życie i będziecie wracać 
z największym sentymentem. 

Kształcenie zawodowe w Nałęczowie 
da Wam możliwość odbywania zajęć 
i praktyk w renomowanych firmach, jak 
Cisowianka, Nałęczowianka, Uzdro-
wisko Nałęczów i w wielu wysokiej 
klasy hotelach, pensjonatach, centrach 
szkoleniowo-wypoczynkowych i loka-
lach gastronomicznych.

Zapraszamy serdecznie! 
Dobierzcie najlepszych przyjaciół 
i znajomych, a stworzycie swoją wyma-
rzoną klasę! Atmosfera w szkole zależy 
od Was!
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 c LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
KLASA BIZNESOWO-INŻYNIERSKA
z przedmiotem rozszerzonym obowiązkowym: geografią oraz do wyboru: mate-
matyką lub językiem obcym (angielskim, niemieckim).

KLASA MEDIALNO-PRAWNICZA 
z przedmiotem rozszerzonym obowiązkowym: historią oraz do wyboru: wiedzą 
o społeczeństwie lub językiem polskim.

KLASA BIOLOGICZNO-MEDYCZNA 
z przedmiotem rozszerzonym obowiązkowym: biologią oraz do wyboru: języ-
kiem polskim lub chemią. 

 c TECHNIKUM IM. ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 
TECHNIK EKONOMISTA 
Przedmiot rozszerzony: matematyka
Przygotowanie do otwarcia i zarządzania własną firmą, do pracy w banku, księ-
gowości, biurze podatkowym, administracji publicznej, firmie ubezpieczeniowej 
oraz w wielu innych jednostkach.

TECHNIK INFORMATYK 
Przedmiot rozszerzony: matematyka 
Zdobycie kwalifikacji nie tylko do pracy w serwisach komputerowych, lecz we 
wszystkich możliwych firmach i instytucjach, np.: administracji publicznej, 
wydawnictwach, studiach graficznych, telewizyjnych i filmowych, teatrach, 
muzeach, rozgłośniach radiowych, instytutach naukowych, uczelniach. Przygo-
towanie do założenia i kierowania własną firmą. 

TECHNIK HOTELARSTWA
Przedmiot rozszerzony: geografia 
Przygotowanie do pracy w: hotelu, motelu, ośrodku wypoczynkowym, sanato-
rium, pensjonacie, zajeździe, schronisku, agroturystyce, a także do prowadzenia 
własnego hotelu lub pensjonatu.

OFERTA 
EDUKACYJNA 
DlA ABsolweNtów 
szkół PoDstAwowych 
NA Rok szkolNy 
2020/2021:
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 c BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia)
Kształcenie w klasie wielozawodowej, w każdym dowolnym zawodzie przezna-
czonym do nauki w szkole branżowej, np. mechanik, kucharz, fryzjer, murarz, 
elektryk, hydraulik, lakiernik, cukiernik, piekarz, krawiec, stolarz, blacharz samo-
chodowy, ślusarz. 
Przedmioty ogólnokształcące nauczane są w szkole. Zajęcia teoretyczne 
z przedmiotów zawodowych odbywają się podczas miesięcznych kursów 
zawodowych w każdym roku nauki w ośrodkach dokształcania zawodowego. 
Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładzie pracy, zgodnie z obra-
nym zawodem.
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 c LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
DLA DOROSŁYCH 
(3-letnie)
Szkoła dla osób pracujących i tych, 
którzy pragną uzupełnić swoje 
wykształcenie, np. są absolwentami 
zasadniczych szkół zawodowych. 
Ukończenie szkoły umożliwia uzy-
skanie po zdaniu egzaminu matu-
ralnego świadectwa dojrzałości, co 
pozwala na kontynuowanie jej na 
studiach wyższych. Świadectwo 
ukończenia liceum daje szansę 
również na awans i wyższe wyna-
grodzenie w pracy, a także naukę 
w szkole policealnej.
Zajęcia odbywają się zazwyczaj co 
2 tygodnie w sobotę i w niedzielę.
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NASZE CERTYFIKATY 
I ODZNACZENIA: 

 k tytuł Stacji Kultury 2016,
 k Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamię-

ci Narodowej 2015
 k Certyfikat Uczeń Bezpieczny w Sieci 

2017
 k Certyfikat Szkoły Łowców Talentów 

2018
 k Certyfikat Dobrze ZaPROJEKTowa-

nej Szkoły 2018
 k Certyfikat Szkoły Promującej Hono-

rowe Oddawanie Krwi 2018
 k Certyfikat Szkoły z Życiem 2018,
 k Certyfikat Kodujemy w Szkole 2019
 k Certyfikat Szkoły Promującej Wolon-

tariat 2019

NASZE 
CYKLICZNE IMPREZY:

 k Dzień Zawodów Przyszłości
 k Powitaj Wiosnę z Zespołem Szkół 

Nr 2 w Nałęczowie
 k Wojewódzki Konkurs Ortograficzny 

„Zostań Mistrzem Ortografii”
 k Czytelnia pod Chmurką i anima-

cje literackie w ramach Majówki 
z Prusem

 k Koncerty charytatywne
 k Świąteczne Kiermasze 
 k Narodowe Czytanie 

OSIĄGNIĘCIA NASZYCH 
UCZNIÓW W ROKU 2019:

 k I miejsce w Międzynarodowym Kon-
kursie „Spotkanie z Europą Wschod-
nią” w kategorii Literatura 

 k I miejsce w Ogólnopolskim Konkur-
sie Manga w kategorii literackiej 

 k Wyróżnienie w Ogólnopolskim Kon-
kursie Manga w kategorii komiksu 

 k I miejsce w XII Międzynarodowym 
Konkursie „Rok przed dyplomem” 

 k I i II miejsce w Powiatowym Kon-
kursie Czytelniczym poświęconym 
reportażowi 

 k I miejsce w XIII Międzynarodowym 
Konkursie Recytatorskim Prozy 
Stefana Żeromskiego 

 k II miejsce w Ogólnopolskim Kon-
kursie „Być jak Ona”, poświęconym 
Irenie Sendlerowej 

 k I miejsce w Mistrzostwach Wo-
jewództwa LZS Szkół Rolniczych 
i Średnich w halowej piłce nożnej 
dziewcząt

PROJEKTY EDUKACYJNE 
I WYCHOWAWCZE: 

 k Szkolny Klub Wolontariatu „Adiutor” 
odznaczony tytułem „Wolontariusz 
Roku 2019 Powiatu Puławskiego”

 k Spółdzielnia Uczniowska rokrocznie 
funduje zaangażowanym uczniom 
atrakcyjne wycieczki, prowadzi Skle-
pik Szkolny, Kasę i Punkt Sprzedaży 
Pieczywa 

 k Zespół Wokalny Freony uczniom daje 
możliwość rozwijania talentów wokal-
nych i kompetencji społecznych

 k ,,Edukacja przyszłości w Nałęczo-
wie” - projekt UE na lata 2018-2020 
dla uczniów Technikum i Branżowej 
Szkoły I Stopnia, w ramach którego 
mogą oni bezpłatnie uzyskać do-
datkowe kwalifikacje i umiejętności, 
m. in. kurs na prawo jazdy, kurs na 
operatora wózków widłowych, obsługi 
kas fiskalnych

 k Cisowiec - czasopismo młodzieży 
i nauczycieli, istnieje od 1989 r., 
figuruje w Ogólnopolskim Katalogu 
Czasopism, stwarza warunki do roz-
wijania pasji dziennikarskich. Młodzi 
publicyści uczestniczą w Młodzieżo-
wych Warsztatach Dziennikarskich 
w Lublinie

 k Szkolna Grupa Teatralna „Sensu 
Lato” wystawiająca swoje spektakle 
teatralne w środowisku lokalnym, 
organizująca cykliczne wieczorki 
literackie w Kawiarni Artystycznej 
Ewelina, udział w lubelskich warsz-
tatach teatralnych

 k Akademia młodego Wolontariusza 
projekt UE, którego celem jest pod-
niesienie poziomu aktywności spo-
łecznych ważnych na rynku pracy, 
oferuje uczniom bezpłatnie ocenę 
kompetencji społecznych, szkolenie 
kompetencji i umiejętności społecz-
nych oraz biuro pośrednictwa pracy 
wolontarystycznej

 k Szkoła bliżej uniwersytetu - projekty 
naukowe organizowane w ramach 
partnerstwa z lubelskimi uczelniami: 
UMCS, Uniwersytetem Przyrodni-
czym i Uniwersytetem Medycznym 
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24-120 kazimierz Dolny, ul. Nadwiślańska 9
tel./fax 81 881 05 58
zsz-kazimierz@wp.pl
www.koszczyc.kazimierz-dolny.pl

Dyrektor: teodor Józefacki

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
IM. JANA KOSZCZYCA-WITKIEWICZA 
W KAZIMIERZU DOLNYM
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Jesteśmy szkołą z ponad stuletnią tradycją. Od kilku lat oferujemy kształcenie 
w technikum, szkole branżowej oraz liceum dla dorosłych. Dysponujemy klasami 
wyposażonymi w nowoczesne pomoce dydaktyczne, a także pracowniami zwią-
zanymi z danym kierunkiem kształcenia. W kompleks szkolny wchodzą również 
internat, stołówka, boisko. Atutem szkoły jest doświadczona, wykwalifikowana 
kadra pedagogiczna.
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 c TECHNIKUM
TECHNIK HOTELARSTWA – UŚMIECH NA DZIEŃ DOBRY
Przyszłościowy i prestiżowy kierunek dający możliwość dalszej drogi doskona-
lenia zarówno w kraju jak i zagranicą. Specjalnie dobrane przedmioty przygoto-
wują do pracy w różnego typu obiektach, pomagają także w przygotowaniach 
do rozpoczęcia własnej działalności. Szkoła współpracuje z liniami Unity Line, 
które świadczą usługi przeprawy promowej.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
 k  prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich,
 k rezerwowanie usług hotelarskich,
 k wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji,
 k  przygotowywanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości,
 k  przygotowywanie i podawanie śniadań w obiekcie świadczącym usługi ho-

telarskie,
 k przyjmowanie i realizacja zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
 k wykonanie usług kelnerskich,
 k barman, 
 k animator czasu wolnego,
 k florysta, 
 k obsługa kas fiskalnych, 

 k programy biurowe w administracji, 
 k księgowość w małej firmie.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Po uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie istnieją możliwości zatrudnienia w: ho-
telach, pensjonatach, uzdrowiskach, ośrodkach wypoczynkowych, zajazdach, 
gościńcach, kwaterach prywatnych, a także w bazach ruchomych: promowej, 
żeglugowej, lotniczej.  Można zdobyć pracę również w sektorze administra-
cyjnym. Wykształcenie umożliwia także pracę w organizacjach i stowarzysze-
niach hotelarskich.

OFERTA 
EDUKACYJNA 
DlA ABsolweNtów 
szkół PoDstAwowych 
NA Rok szkolNy 
2020/2021:

NOWOŚĆ!!!
W klasie czwartej i piątej w zależności 
od zainteresowań uczniów istnieje 
możliwość   otwarcia specjalizacji: 

 k WELLNESS & SPA – nauka  trady-
cyjnych zabiegów poprawiających 
samopoczucie, a także związanych 
z używaniem naturalnych produk-
tów służących do pracy w sektorze 
wellness & spa.

 k STEWARD/STEWARDESSA 
– zapoznanie uczniów ze specyfiką 
pracy podczas lotu, na lotnisku oraz 
z procedurami związanymi z obsłu-
gą terminali. 
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TECHNIK LOGISTYK – PLANOWANIE RZECZYWISTOŚCI
To niewątpliwie zawód przyszłości. Każda firma posiadająca środki transportu lub zlecająca transport firmom zewnętrz-
nym, poszukuje logistyków do sprawnego obsługiwania klientów.
Kształcenie w tym zawodzie przygotowuje do pracy w instytucjach i firmach zajmujących się planowaniem, organizowa-
niem, kierowaniem i kontrolą przemieszczania towarów od producenta do konsumenta wykorzystując różnego rodzaju 
informacje, optymalizując czas, koszty dostawy towarów i drogę wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
 k przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu,
 k przechowywanie towarów,
 k prowadzenie dokumentacji magazynowej,
 k planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych i spedycyjnych

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
 k operator wózków widłowych,
 k operator bezzałogowego statku powietrznego (dronów) w realizacji zadań logistycznych.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
 k Specjaliści do spraw logistyki mogą podejmować pracę w:
 k działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spe-

dycyjnych. 
 k działach sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług 

infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów, gospodarki odpadami, recyklin-
gu, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego. 
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NOWOŚCIą W NASZEj SZKOLE jEST LOGISTYKA WOjSKOWA 
W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK.
Zapewnia  uczniom nie tylko podstawową specjalistyczną wiedzę z przedmio-
tów logistycznych, ale również niezbędne przygotowanie do pracy w jednost-
kach wojskowych.
W ramach specjalności szkoła nawiązała współpracę z 22. Batalionem Lekkiej 
Piechoty w Dęblinie oraz z Katedrą Logistyki w Lotniczej Akademii Wojskowej 
w Dęblinie. Uczniów podejmujących naukę w szkole obowiązuje mundur, w któ-
ry muszą wyposażyć się we własnym zakresie.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
 k wiedza z przedmiotów logistycznych,
 k przygotowanie do pracy w jednostkach wojskowych,
 k znajomość różnorakich technik wojskowych,
 k umiejętności z zakresu samoobrony i ratownictwa medycznego,
 k  sprawność fizyczna na wysokim poziomie,
 k umiejętność działań na sprzęcie wojskowym.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Absolwent specjalności może zdecydować się na karierę związaną z wojskowo-
ścią. Istnieje ewentualność podjęcia służby bezpośrednio po ukończeniu szkoły, 
bądź kontynuowania nauki na uczelni wyższej. 
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TECHNIK SPEDYTOR − PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH
Przygotuje do pracy w: przedsiębiorstwach transportu kolejowego, samocho-
dowego lub lotniczego, w firmach zajmujących się opracowywaniem instruk-
cji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją 
wyładunku towarów lub załadunku, sporządzaniem umów z klientami, kon-
trahentami krajowymi i zagranicznymi. Spedytor prowadzi również rozliczenia 
cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych 
z zagranicy lub wywożonych z kraju.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Absolwent naszego Technikum może pracować w firmach z branży trans-
portowej, przemysłowej, budowlanej, handlowej, usługowej, informatycznej, 
telekomunikacyjnej, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych oraz 
w przedsiębiorstwach transportu kolejowego. Można kontynuować naukę na 
wybranej uczelni (np. logistyka i spedycja, transport), pracować lub samodziel-
nie prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. 

TECHNIK HANDLOWIEC 
− DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA WŁASNY RACHUNEK
Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotować osoby do pracy w: dzia-
łach handlowych podmiotów gospodarczych, firmach handlowych, agencjach 
reklamowych, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży 
handlowo-marketingowej. Zawód technika handlowca jest obecnie poszukiwa-
nym zawodem na rynku pracy. 

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
 k sprzedawca,
 k  sales representative (przedstawiciel handlowy), 
 k  sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor pro-

duktów wśród większych klientów),
 k  specjalista reklamy i marketingu,
 k  telemarketer,
 k pośrednik handlowy (agent, dealer),
 k  specjalista do spraw obsługi klienta, sprzedaży, zaopa-

trzenia,
 k  merchandiser (dystrybutor produktów),
 k  przedsiębiorca.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
 k obsługa kas fiskalnych, 
 k  programy biurowe w administracji,
 k księgowość w małej firmie.
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INfoRmAcjE o ZASADAch REkRuTAcjI można uzyskać na stronie 
internetowej www.koszczyc.kazimierz-dolny.pl w zakładce Profile kształ-
cenia – zasady rekrutacji lub  w sekretariacie szkoły – tel. 81 881 05 58. 
Zapraszamy również na profil szkoły na facebooku.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „POD WIANuSZkAmI”
ul. Puławska 80, 
24-120 kazimierz Dolny

W zabytkowym spichlerzu „Pod Wianuszkami” oferujemy gościom 64 
miejsca noclegowe w 19 pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, w których 
mieści się od jednej do sześciu osób. Posiadamy: jadalnię, świetlicę, duże 
hole, na których można prowadzić zajęcia, nieodpłatny dostęp do Internetu, 
ogródek rekreacyjny z grillem – obok schroniska. Obok budynków znajduje 
się nieodpłatny parking dla samochodów osobowych i autokarów. W schro-
nisku serwowane są tanie i smaczne domowe posiłki. 

 c LICEUM  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
DLA DOROSŁYCH  
Cykl kształcenia 3 lata

 k to propozycja dla osób, które 
chcą zdobyć średnie wykształ-
cenie nie rezygnując z pracy 
i codziennych obowiązków,

 k ukończenie szkoły umożliwia 
przystąpienie do egzaminu ma-
turalnego,

 k otwiera drogę do dalsze-
go kształcenia,

 k nauka trwa 4 semestry dla 
absolwentów (od 2015 r.) za-
sadniczych szkół zawodowych 
(edukacja rozpoczyna się od 
drugiej klasy),

 k nauka w systemie zaocznym. 
Zjazdy w soboty i niedziele.

 c BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY
Absolwentom szkół podstawowych, którzy podpiszą umowę o praktyczną 
naukę zawodu z wybranym zakładem pracy, oferujemy naukę w klasie wieloza-
wodowej. 
Jako młodociani pracownicy zdobywać będą kwalifikacje w wybranym przez 
siebie zawodzie. 
Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy, teoretyczne przed-
mioty zawodowe realizowane są w formie miesięcznych kursów dokształcają-
cych poza szkołą. 
Zawody naszych branż są w grupach deficytowych, czyli poszukiwanych. 

Zawodami tymi są:
 k  magazynier – logistyk, stolarz, tapicer, 
 k monter izolacji budowlanych, monter stolarki budowlanej, monter zabudowy 

i robót wykończeniowych w budownictwie,
 k elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, 
 k  elektryk, 
 k  blacharz, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, 

mechanik – monter maszyn i urządzeń, ślusarz,
 k  cukiernik, kucharz, piekarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożyw-

czego

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia mogą kontynuować naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym dla Dorosłych lub w Szkole Branżowej II Stopnia.

Nasza szkoła zapewnia możliwość odbycia ZAGRANICZNYCH PRAKTYK 
ZAWODOWYCH. Dzięki nim zdobędziecie ciekawe doświadczenie zawodowe, 
a w przyszłości  dobrze płatną pracę. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 
IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ 
W PUŁAWACH
24-100 Puławy, ul. Polna 18
tel.: 81 886 38 21, fax 81 886 38 21 w. 40
zs1@zs1.pulawy.pl
www.zs1.pulawy.pl

Dyrektor: Robert och

 Szkoła z osiemdziesięcioletnią tradycją kształcenia i wychowywania młodzieży, dostosowująca kształcenie zawodowe do 
aktualnych potrzeb lokalnego, regionalnego, krajowego a nawet europejskiego rynku pracy.

 Priorytetowe zadania szkoły to rozwijanie u uczniów i absolwentów umiejętności związanych z edukacją zawodową oraz 
wzmacnianie poczucia własnej wartości. Duży nacisk kładzie się na rozwijanie kompetencji zawodowych, które przygotowują do 
życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się 
rynku pracy.

 W szkole zapewnia się realizację własnych planów oraz indywidualny rozwój uczniów – zarówno tych którzy są uzdolnieni, 
jak i tych, którzy wymagają wsparcia w dążeniu do osiągnięcia własnego sukcesu. 

Szkoła jest widoczna w środowisku lokalnym, podejmuje współpracę z instytucjami samorządowymi, stowarzyszeniami, 
organizacjami społeczno-kulturalnymi. 

Poznawanie realnych standardów pracy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych odbywa się przez zacieśnioną współ-
pracę z licznymi pracodawcami. To u nich uczniowie odbywają praktykę zawodową oraz praktyczną naukę zawodu. Dzięki tej 
współpracy, z powodzeniem realizowane są uczniowskie staże zawodowe.
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KLASY GASTRONOMICZNE w roku szkolnym 2019/2020 objęte zostały pa-
tronatem przez Piekarnię Sarzyński Barbara Sarzyńska w Kazimierzu Dolnym oraz 
Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły. Na podkreślenie zasłu-
guje fakt, że dotychczas patronat nad klasami gastronomicznymi sprawują także: 
firma GANOM Szymon Ziarek (Sushi) w Puławach oraz Stowarzyszenie Lubelskich 
Kucharzy. Taka współpraca umożliwia kształtowanie u uczniów odpowiednich 
kompetencji zawodowych oraz wspiera ich zdolności w szeroko rozumianej sztu-
ce gastronomicznej.

KLASY FRYZjERSKIE objęte zostały patronatem przez polską firmę kosme-
tyczną „Chantal”, panią Zuzannę Sumirską autorkę i redaktorkę podręczników za-
wodowych fryzjerstwa, właścicielkę Firmy Wydawniczo-Medialnej PPHU SUZI oraz 
panią Ewelinę Kusio, właścicielkę Salonu Fryzur „Afera”. Główne idee współpracy, 
to przede wszystkim podniesienie umiejętności zawodowych uczniów w zawodzie 
technik usług fryzjerskich, organizacja szkoleń i warsztatów oraz wizualizacja 
naszej pracowni fryzjerskiej.

Bardzo cieszy nas owocna współpraca z patronem KLAS EKONOMICZ-
NYCH, którym jest CashDirector SA. - spółka technologiczna z branży fin. Firma 
wspiera naszych uczniów w edukacji, wpływa na podnoszenie jakości i efektywno-
ści kształcenia a tym samym kompetencji zawodowych, przygotowuje absolwen-
tów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym 
się rynku pracy. Na podkreślenie zasługuje wielowymiarowość tej współpracy, 
dzięki czemu nasi ekonomiści odbywają praktykę zawodową oraz staże zawodowe 
w nowoczesnej firmie, mogącej poszczycić się autorstwem mobilnej aplikacji do 
rozliczeń księgowych. 

Dzięki projektom współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej: „Nowocze-
sne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim” oraz „Mój powiat - uczy, 
dokształca, rozwija”, dostosowano naszą ofertę zawodową do potrzeb rynku pracy, 
tym samym poprawiono jakość i efektywności kształcenia zawodowego. Szkoła 
została doposażona w specjalistyczny, wysokiej klasy sprzęt, umożliwiającym 
uczniom poznanie i rozwijanie umiejętności na urządzeniach, które posiadają 
nowoczesne zakłady pracy. 

Realizując programy autorskie propagujemy historię i kulturę naszego regionu. 
Szkoła może poszczycić się sukcesami swoich uczniów na szczeblu gminy, po-

wiatu, województwa i kraju. Uczniowie biorą udział w olimpiadach przedmiotowych, 
np. „Wiedzy o żywieniu i żywności” „Przedsiębiorczości”, „Wiedzy ekonomicznej”. 
W ubiegłym roku szkolnym szkoła miała 2 finalistów w ogólnopolskich konkursach 
tematycznych (II Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski, XXII Ogólnopolski Turniej Piekar-
niczy (Poznań), oraz dwie nagrody specjalne w Mistrzostwach Fryzjerów Lubelsz-
czyzny.

 By pobudzić ducha rywalizacji w ZS nr 1 cyklicznie odbywają się konkursy: woje-
wódzkie „Nikotynie Nie!”, „Lubelskie inspiracje w kuchni polskiej” oraz Ogólnopolski 
Fryzjerski „Antoine Cierplikowski. Król fryzjerów, fryzjer królów”. 

Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w akcjach społecznych i charyta-
tywnych, np. Góra grosza, Akcja Znicz - Pamiętamy, Komórkomania - Dzień Dawcy 
Szpiku, Akcja Daj Włos, Akcja Polacy – Rodakom, Paczka dla Bohatera. 

 Szkoła oferuje uczniom różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdol-
nienia, pomaga w odkrywaniu pasji i talentów oraz zapewniamy warunki do ich 
rozwijania. W proces pedagogiczny wdrażane są nowe rozwiązania organizacyjne 
oraz przedsięwzięcia edukacyjne. 
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 c TECHNIKUM NR 1:
TECHNIK EKONOMISTA
Kwalifikacje: 

 k EKA.04. Prowadzenie dokumen-
tacji w jednostce organizacyjnej

 k EKA.05 Prowadzenie spraw 
kadrowo płacowych i gospodarki 
finansowej jednostek organiza-
cyjnych

Perspektywy zatrudnienia:
 k banki, instytucje finansowe
 k sekretariaty – asystent prezesa, 

dyrektora
 k biura rachunkowe
 k urzędy skarbowe
 k urzędy pocztowe
 k agencje ubezpieczeniowe
 k  instytucje samorządu terytorial-

nego
 k urzędy miasta, gminy
 k różne stanowiska pracy w dzia-

łach takich jak np. dział marke-
tingu, zaopatrzenia, księgowości, 
planowania

 k samodzielne prowadzenie firmy

OFERTA 
EDUKACYJNA 
DlA ABsolweNtów 
szkół PoDstAwowych 
NA Rok szkolNy 
2020/2021:

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Kwalifikacje:

 k HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
 k HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Perspektywy zatrudnienia:
 k restauracje, kawiarnie
 k puby, hotele, stołówki
 k firmy cateringowe
 k  zdobędziesz także odpowiednie kwalifikacje, by otworzyć własną działal-

ność gospodarczą

TECHNIK SPEDYTOR
Kwalifikacje:

 k SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Perspektywy zatrudnienia:
 k centra logistyczne
 k firmy transportowe
 k  firmy spedycyjne
 k administracja państwowa
 k firmy telekomunikacyjne i informatyczne

TECHNIK USŁUG FRYZjERSKICH
Kwalifikacje:

 k FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich
 k FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur

Perspektywy zatrudnienia:
 k salony fryzjerskie w kraju i za granicą
 k teatry, hotele
 k pracownie peruk, tres i tupetów
 k możliwość prowadzenia własnego salonu
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 c BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA nr 1
KLASA WIELOZAWODOWA

 k kucharz, sprzedawca, cukiernik, 
piekarz, fryzjer, magazynier - 
logistyk

PONADTO OFERUJEMY:
 k bezpłatne KURSY KWALIFIKACJI 

ZAWODOWYCH (fryzjerskie, gastro-
nomiczne, ekonomiczne, spedycyjne 
kończące się egzaminem zawodo-
wym)

 k KURSY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODO-
WYCH (prowadzone według potrzeb 
np.: nowoczesny sekretariat, kadry 
i płace, obsługa kelnerska, organiza-
cja przyjęć okolicznościowych itp.)

 k W Zespole Szkół nr 1 funkcjo-
nuje także Centrum Kształcenia 
Zawodowego nr 1, które kształci 
w zawodach: kucharz, fryzjer, maga-
zynier logistyk.

Nasza placówka chętnie podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym, 
świadcząc różne usługi:

 k wynajmowanie sal lekcyjnych i sal gimnastycznych
 k sprzedaż obiadów
 k organizowanie imprez okolicznościowych

Absolwenci naszej szkoły mając doskonałe przygotowanie zawodowe mogą 
podjąć pracę bezpośrednio po ukończeniu szkoły lub kontynuować dalszą 
naukę. 
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Zespół Szkół im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach od wielu lat stara się 
sprostać zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy, dlatego też kształci przyszłych 
pracowników w dziedzinie budownictwa, geodezji, mechaniki, motoryzacji oraz 
informatyki. Nasi absolwenci kontynuują naukę na studiach politechnicznych, po-
wadzą własne firmy, pełnią odpowiedzialne funkcje zawodowe i społeczne. 

W ubiegłym roku szkolnym nasz uczeń został finalistą w XXV Ogólnopolskim 
Turnieju Wiedzy Samochodowej w Poznaniu

Dostosowując ofertę dydaktyczną do wymagań rynku, szkoła kładzie szczególny 
nacisk na umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z niezbędnymi umiejętnościa-
mi praktycznymi. Szczególnie pomocna jest w tym względzie sukcesywnie rozsze-
rzana współpraca z Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. W oparciu 
o nowoczesne wyposażenie komputerowe realizują swoje zajęcia uczniowie z klas 
informatycznych. Jako nieliczni w regionie, mają możliwość odbywania inno-
wacyjnych zajęć dydaktycznych w zakresie technologii sieciowych, wirtualizacji 
konfiguracji serwerów Linux, analizy węzłów sieciowych z wykorzystaniem sprzętu 
i możliwości technologicznych PPNT. Od tego roku również młodzi technicy-me-
chanicy będą mieli szansę skorzystać z wysokiej klasy urządzeń do obróbki metali, 
którymi dysponuje technopark.

Ponadto szkoła współpracuje z Państwowa Strażą Pożarną, w zakresie kształce-
nia klas z elementami pożarnictwa. W ramach współpracy z Wydziałem Budownic-
twa i Architektury Politechniki Lubelskiej uczniowie z klas budowlanych uczestniczą 
w zajęciach organizowanych zarówno na uczelni, jak i w szkole.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 
W PUŁAWACH

24-100 Puławy ul. Jaworowa 1
tel.: 81 886 82 26
fax: 81 886 82 26
zs2pulawy@wp.pl
http://www.zs2.pulawy.pl/

Dyrektor: krzysztof szabelski

„Prawdziwa reforma świata 
zaczyna się od prawdziwej 
reformy człowieka…” 

Eugeniusz Kwiatkowski
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 c TECHNIKUM NR 2 
W PUŁAWACH
TECHNIK POjAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH 
Zawód związany z obsługą pojaz-
dów samochodowych. Atrakcyjny 
i poszukiwany nie tylko w Polsce, ale 
także w innych krajach europejskich.
Kształcący się w tym kierunku 
uczniowie stają się specjalistami 
z dziedziny naprawy i eksploatacji 
pojazdów samochodowych, a także 
diagnostyki samochodowej.
W ramach nauki w danym zawo-
dzie uczeń nabywa umiejętności 
związane z prowadzeniem i obsługą 
pojazdu samochodowego w zakre-
sie niezbędnym do uzyskania prawa 
jazdy kategorii B.
Absolwent tego kierunku jest przy-
gotowany do wykonywania następu-
jących zadań zawodowych:

 k użytkowania pojazdów samo-
chodowych,

 k diagnozowania i naprawy pojaz-
dów samochodowych,

 k zarządzania przedsiębior-
stwem samochodowym.

OFERTA 
EDUKACYJNA 
DlA ABsolweNtów 
szkół PoDstAwowych 
NA Rok szkolNy 
2020/2021:
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TECHNIK MECHANIK Z ELEMENTAMI POŻARNICTWA
Zawód należy do najnowocześniejszych i najbardziej poszukiwanych na rynku 
pracy, również ze względu na fakt wprowadzenia elementów ochrony przeciw-
pożarowej. 
Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące pracy z maszynami i urządze-
niami takimi jak: obrabiarki do obróbki metali, maszyny do obróbki plastycznej, 
urządzenia spawalnicze, dźwignie, przenośniki, silniki, pompy, sprężarki, maszy-
ny elektryczne. 

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do wykonywania 
następujących zadań:

 k wytwarzania części maszyn i urządzeń,
 k  instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
 k wykonywania napraw elementów zespołów maszyn, 
 k organizowania procesu produkcji.

TECHNIK GEODETA
Uczeń po ukończeniu tego kierunku współpracuje z architektami tworzącymi 
projekty budowlane, wytycza gotowe projekty, następnie monitoruje realizację 
projektu przez firmy budowlane. Po zakończeniu budowy zajmuje się inwentary-
zacją powykonawczą. 
Bardzo atrakcyjny zawód, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
również wśród dziewcząt. Nietrudno też znaleźć pracę w przedsiębiorstwie geo-
dezyjnym, ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, czy urzędach 
administracji publicznej.
Absolwent tego kierunku jest specjalistą m. in. w zakresie następujących zadań:

 k  zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych,

 k sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
 k wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości.
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TECHNIK BUDOWNICTWA 
Z ELEMENTAMI POŻARNICTWA
Uczeń po ukończeniu tego kierunku 
znajduje szereg atrakcyjnych ofert 
pracy w przedsiębiorstwach budow-
lanych, wytwórniach prefabrykatów, 
czy laboratoriach technicznych. 
Może również znaleźć zatrudnienie 
w państwowym nadzorze budow-
lanym, administracji budynków, 
biurach projektowych. Wiedza 
z zakresu ochrony przeciwpożaro-
wej znacznie wzbogaca kwalifikacje 
absolwentów oraz sprzyja możliwo-
ściom zatrudnienia.
Absolwent tego kierunku jest przy-
gotowany m. in. do wykonywania 
następujących zadań: 

 k organizowania stanowiska pracy 
na budowie zgodnie z wymoga-
mi bhp oraz wymaganiami tech-
nologicznymi,

 k wykonywania typowych prac 
budowlanych w zespole i na 
stanowiskach indywidualnych,

 k  korzystania z dokumentacji bu-
dowlanej,

 k  dokonywania przedmiarów, 
pomiarów i obmiarów robót bu-
dowlanych,

 k  wykonywania i organizowa-
nia prac pomocniczych oraz 
naprawczych, remontowych 
i rozbiórkowych,

 k  opracowywania projektów 
organizacji budowy i zagospo-
darowania placu budowy oraz 
doboru metod realizacji robót 
budowlanych, 

 k  dokonywania inwentaryzacji 
obiektów istniejących,

 k prowadzenia dokumentacji bu-
dowy,

 k wykonywania kalkulacji robót 
i sporządzania kosztorysów oraz 
ofert przetargowych,

 k wykorzystywania programów 
komputerowych przydatnych 
w zawodzie technik budownic-
twa.

TECHNIK INFORMATYK
Po ukończeniu kierunku można znaleźć zatrudnienie w różnych firmach, np. 
bankach, urzędach, zakładach przemysłowych itp. w charakterze administrato-
ra sieci komputerowych i baz danych, programisty komputerowego, instalatora 
systemów operacyjnych, czy też montera sprzętu komputerowego.
Absolwent tego kierunku jest specjalistą m. in. w zakresie następujących zadań:

 k  montowania , konfiguracji i eksploatacji komputerów,
 k konfiguracji różnych systemów operacyjnych,
 k tworzenia stron WWW i aplikacji komputerowych, 
 k  grafiki komputerowej i przetwarzania multimediów.

TECHNIK URZąDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEj 
Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę w zakresie: instalacji energetyki 
słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego 
wykorzystania biomasy.
Absolwenci tego kierunku nabędą umiejętności :

 k organizowania i wykonywania montażu urządzeń i systemów energety-
ki odnawialnej;

 k konserwowania , kontrolowania oraz naprawiania urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej;

 k sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i syste-
mów energetyki odnawialnej.

Możliwość podjęcia pracy:
 k w jednostkach administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospo-

darowania zasobami energetyki odnawialnej,
 k w firmach zajmujących się produkcją i montażem kolektorów słonecznych, 

ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę, elektrowni wiatro-
wych,

 k w elektrowniach, zakładach energetycznych, w firmach wytwarzających bio-
paliwa,

 k w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odna-
wialnymi źródłami energii.
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 c BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 
W PUŁAWACH:
MECHANIK POjAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
Kształcenie obejmuje zajęcia dotyczące konstrukcji pojazdów, ich obsługi 
i użytkowania, diagnostyki, naprawy itp. Cykl kształcenia trwa 3 lata, w ramach 
których w szkole uczeń nabywa umiejętności prowadzenia i obsługi pojazdu 
samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B.
Specjalista przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodo-
wych:

 k użytkowania pojazdów samochodowych,
 k  diagnozowania zespołów, podzespołów mechanicznych i elektronicznych 

pojazdów samochodowych za pomocą urządzeń diagnostycznych,
 k  naprawiania pojazdów samochodowych.

Absolwenci zatrudnieni są w każdym zakładzie regionu puławskiego zajmu-
jącym się diagnostyką, obsługą i naprawą samochodów, a także w salonach 
sprzedaży samochodów, stacjach paliw, firmach transportowych i zajmujących 
się dystrybucją części zamiennych.

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH 
W BUDOWNICTWIE
Nowy zawód powstały z połączenia 
trzech zawodów: technolog robót 
wykończeniowych, posadzkarz 
i malarz-tapeciarz.
Absolwenci tego kierunku są bardzo 
atrakcyjnymi pracownikami ze 
względu na szeroki zakres upraw-
nień do wykonywania prac budowla-
nych, takich jak: 

 k  układanie paneli podłogowych 
i parkietu, 

 k układanie glazury i płytek podło-
gowych,

 k montowanie płyt kartonowo-gip-
sowych na ścianach i sufitach, 

 k  zabudowa wnętrz i poddaszy, 
wykonywanie ścianek działo-
wych,

 k  wykonywanie dociepleń budyn-
ków.

Monter zabudowy może znaleźć 
zatrudnienie w kraju i za granicą:

 k  w różnych firmach z branży 
budowlanej zajmujących się 
budową i wykańczaniem budyn-
ków mieszkalnych, usługowych 
i przemysłowych, 

 k  przy pracach związanych 
z remontami budynków (w tym 
remontami mieszkań, hal fa-
brycznych, sklepów i restauracji, 
hoteli, banków i innych firm usłu-
gowych).

 k  Może też założyć własną firmę 
remontowo – budowlaną, zaj-
mującą się remontami i wykań-
czaniem pomieszczeń.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
IM. MARII DĄBROWSKIEJ 
W PUŁAWACH

24-100 Puławy
ul. Piłsudskiego 74
tel./fax.: 81 886 36 40
zs3pulawy@o2.pl
www.zs3.pulawy.pl

Dyrektor: Grzegorz Jabłoński

W Zespole Szkół nr 3 im. Marii Dą-
browskiej funkcjonuje Liceum Ogólno-
kształcące i Technikum.  W ubiegłym 
roku szkolnym szkoła miała 3 laureatów 
Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej 
w Szczytnie.
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 c LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
KLASA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA
Przedmioty rozszerzone: biologia, wiedza o społeczeństwie

Wykorzystując zainteresowanie młodych ludzi tematyką społeczną, proponuje-
my naukę w klasie pedagogiczno-psychologicznej.
W tej klasie uczniowie zdobędą wiedzę z dziedziny pedagogiki i psychologii, 
ponadto będą wykorzystywać zdobytą wiedzę w placówkach oświatowo-wy-
chowawczych. Profil ten daje możliwość rozwijania zainteresowań oświato-
wych i opiekuńczo-wychowawczych, umożliwia zapoznanie się ze specyfiką 
pracy w zawodzie nauczycielskim i sprawdzenie swoich predyspozycji do pracy 
z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi.
Absolwenci tego kierunku zostaną przygotowani do podjęcia studiów na kierun-
kach: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, rehabilitacja, fizykoterapia itp.

KLASA WOjSKOWA
Przedmioty rozszerzone: biologia, wiedza o społeczeństwie.

Klasa wojskowa (jedyna w Powiecie Puławskim) wychodzi naprzeciw natural-
nym predyspozycjom młodego człowieka, wykorzystując jego energię, zapał 
i ciekawość oraz chęć przeżycia przygody. Oprócz tradycyjnych lekcji z przed-
miotów ogólnokształcących, pozwala rozwijać na zajęciach specjalizacyjnych 
zainteresowania związane ze służbami mundurowymi: musztra, sztuki walki, 
elementy prawa, strzelectwo, pływanie, itp. Uczniowie biorą udział w olim-
piadzie policyjnej, zawodach „ Sprawni jak żołnierze”, i wielu innych. Istnieje 
możliwość nauki strzelania z broni palnej w Młodzieżowej  Sekcji Strzeleckiej. 
Szkoła współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Puławach, Komendą Stra-
ży Pożarnej w Puławach, Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, 
Legią Akademicką i in.

NAukA W TEJ KLASIE UŁATWIA WSTĘP NA UCZELNIE I SZKOŁY  
SŁUŻB MUNDUROWYCH.
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OFERTA 
EDUKACYJNA 
DlA ABsolweNtów 
szkół PoDstAwowych 
NA Rok szkolNy 
2020/2021:
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 c TECHNIKUM 
TECHNIK WETERYNARII
Przedmioty rozszerzone: biologia, 
chemia.

Technik weterynarii to jeden z kie-
runków proponowanych w Techni-
kum nr 3.
Absolwent tej klasy może wyko-
nywać czynności o charakterze 
pomocniczym z zakresu zapobiega-
nia i zwalczania chorób zwierząt, le-
czenia oraz nadzoru nad warunkami 
sanitarno-weterynaryjnymi miejsc 
gromadzenia zwierząt.

Technik weterynarii, może 
być zatrudniony:

 k w zakładach leczniczych dla 
zwierząt, 

 k organach inspekcji weteryna-
ryjnej, 

 k może prowadzić własną działal-
ność w ramach: hodowli zwie-
rząt, doradztwa hodowlanego, 
usług inseminacyjnych,  usług 
pielęgnacyjnych oraz długoter-
minowej rehabilitacji zwierząt.

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia lub chemia

Ten kierunek daje uczniom  możliwości: poznania szeroko pojętej fotografii ana-
logowej jak i cyfrowej,  praktycznych zagadnień związanych z pracą w studio 
fotograficznym i plenerze, nauczenia się metod korekty zdjęć i montażu fotogra-
ficznego, opanowania  obsługi sprzętu fotograficznego i filmowego. Kształcenie 
w tym zawodzie przygotowuje specjalistów z zakresu multimediów i fotografii, 
którzy będą mogli podjąć pracę związaną z usługami cyfrowymi. 

Technik fotografii i multimediów może znaleźć zatrudnienie w:
 k studiach fotograficznych, 
 k  agencjach wydawniczych i reklamowych, 
 k  policji, 
 k  archiwach, 
 k  instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych, 
 k szeroko pojętym sektorze e-usług.
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I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego 
w Puławach
24-100 Puławy,  Al. Partyzantów 16
tel.: 81 886 36 26
sekretariat@czart.pulawy.pl
www.czart.pulawy.pl

Dyrektor: Marek chrzanowski

„Radź się przeszłości, żyj 
teraźniejszością i ciągle 
patrz w przyszłość”
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I LO SPRAWDZA SIĘ 
OD POKOLEŃ

Oferujemy kształcenie na najwyż-
szym poziomie i zapewniamy uczniom 
możliwość kontynuacji nauki na 
uczelniach wyższych w Polsce i poza 
granicami kraju. Nasi absolwenci 
doskonale radzą sobie jako studenci 
prestiżowych uniwersytetów, uczelni 
technicznych, ekonomicznych i innych 
szkół wyższych. 

 I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego 
w Puławach od wielu lat uzyskuje bardzo 
wysokie wyniki na maturze. W ubiegłym 
roku szkolnym po raz kolejny zdobyliśmy 
100%, czyli najwyższy wynik zdawal-
ności z przedmiotów obowiązkowych. 
Nasze średnie wyniki z poszczególnych 
przedmiotów przewyższają średnie 
wojewódzkie i krajowe, co pozwala 
naszym absolwentom podejmować 
naukę na wszystkich wymarzonych 
kierunkach studiów. Wielkim sukcesem 
I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego jest 
zdobycie tytułu SREBRNEJ SZKOŁY 
2020 w Rankingu „Perspektyw”. Pla-
sujemy się wśród najlepszych liceów 
w Polsce, zajmując 1 miejsce w powie-
cie i 12 w województwie. 

Nauczamy i wychowujemy w duchu 
patriotycznym, poszanowaniu tradycji, 
dzięki temu nasi uczniowie podejmu-
ją mądre i odpowiedzialne decyzje, 
dotyczące własnego rozwoju, dalszej 
edukacji i dorosłego życia.

Młodzież I LO nieustannie rozwija 
swoje zainteresowania i pasje. Każdego 
roku skutkuje to udziałem w olimpia-
dach przedmiotowych. Uczniowie 
doskonale radzą sobie na szczeblach 
okręgowych i centralnych. 

Ubiegły rok szkolny to 8 finalistów 
i 3 laureatów w ogólnopolskich kon-
kursach/olimpiadach przedmiotowych 
(m.in. Olimpiady Historycznej, Biolo-
gicznej), 2 finalistów w konkursach 
tematycznych. Wśród nas jest także 
stypendysta Prezesa Rady Ministrów.

Ponadto młodzież I LO zajmuje 
miejsca na podium w różnorodnych 
konkursach ogólnopolskich, powiato-
wych, artystycznych, prozdrowotnych, 
sportowych i innych.

Jednym z priorytetów jest szeroko 
zakrojona współpraca z uczelniami wyż-
szymi jak i wymiany zagraniczne. Należy 
do nich projekt współpracy między 
Szkołami Partnerskimi Instytutu Filologii 
Polskiej i Angielskiej UMCS w Lublinie, 
w ramach których odbywają się spo-
tkania, warsztaty i wykłady wyjazdowe. 
Należy do nich także „Edukowanie przez 
podróżowanie”, podczas którego ucznio-
wie uczestniczą w „białych” i „zielonych” 
szkołach, ciekawych wycieczkach 
zagranicznych i krajowych, w tym inte-
gracyjnych i naukowych. I LO jest koor-
dynatorem międzynarodowego projektu 
Erasmus+ „ICT w nauczaniu tradycyjnym 
i na odległość”, dzięki któremu uczniowie 
rozwijają swoje kompetencje językowe, 

współpracując z młodzieżą z Bułgarii, 
Finlandii, Turcji, Włoch i Chorwacji.

Od września 2017 roku podjęto 
w szkole realizację innowatorskich 
zajęć z robotyki, co jest nowością na 
rynku edukacyjnym Puław.

W I LO prężnie działa Samorząd 
Uczniowski. Angażujemy się w wiele 
akcji wolontariackich i charytatywnych. 

Społeczność szkolna obecna jest w ży-
ciu miasta i powiatu. Aktywnie uczestni-
czymy w wydarzeniach patriotycznych, 
historycznych, podejmujemy współpracę 
ze środowiskiem lokalnym oraz z lokalny-
mi instytucjami kultury, nauki i samorzą-
dowymi wspierającymi szkołę w realizacji 
zadań i projektów o charakterze wycho-
wawczym i edukacyjnym.

Bardzo podniosłym wydarzeniem, 
a przede wszystkim tradycją szkoły 
jest obchodzony co roku Dzień Pa-
trona. Z okazji tego święta gościmy 
przedstawicieli rodu Czartoryskich, 
absolwentów, przedstawicieli władz 
samorządowych. 

Nieodłączną częścią I Liceum 
Ogólnokształcącego jest jego internat 
dysponujący 175 miejscami. Zapewnia 
24 godzinną opiekę młodzieży spoza 
Puław, domowa atmosferę, smaczne 
wyżywienie, bardzo dobre warunki do 
nauki oraz opiekę doświadczonej kadry 
pedagogicznej. Nasi podopieczni mają 
możliwość rozwijania swoich pasji i za-
interesowań oraz aktywnego spędzania 
czasu wolnego, dzięki profesjonalnej 
opiece i wsparciu wychowawców.

 Budynek szkoły posiada nowo-
czesne, bardzo dobrze wyposażone 
pracownie przedmiotowe i obiekty 
sportowe. Oddana do użytku została 
siłownia i bardzo dobrze wyposażona 
pracownia komputerowa, w trakcie 
przygotowań jest nowatorskie studio 
nagrań dla szkolnej TV. W ramach pro-
jektu „Izby pamięci – restart” w szkole 
została otwarta zmodernizowana Izba 
Pamięci. 

Przy szkole funkcjonuje biblioteka 
z pracownią multimedialną i bogatym 
księgozbiorem, również w języku an-
gielskim.

Serdecznie zapraszamy !
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KLASY PROFILOWANE 
 k w każdym profilu od klasy I uczeń 

uczy się trzech przedmiotów w za-
kresie rozszerzonym i zdaje maturę 
z tych, które są istotne przy rekruta-
cji na wymarzone kierunki studiów,

 k 100% zdawalność egzaminu 
maturalnego i najwyższe wyniki 
w powiecie

 k nowe profile dostosowane do 
potrzeb uczniów, wymogów rynku 
pracy i wymogów rekrutacyjnych na 
studia

 k profesjonalne zajęcia z ROBOTYKI

Kierunek 
MATEMATYCZNO-FIZYCZNY

 k profil politechniczny – przedmioty 
rozszerzone: matematyka, fizyka, 
język angielski

 k profil informatyczny – przedmioty 
rozszerzone: matematyka, fizyka, 
informatyka
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Kierunek 
BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

 k profil medyczny – przedmioty roz-
szerzone: biologia, chemia, mate-
matyka

 k profil biochemiczny – przedmioty 
rozszerzone: biologia, chemia, język 
angielski

Kierunek 
MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNY

 k profil ekonomiczny – przedmioty 
rozszerzone: geografia, matematy-
ka, język angielski

 k profil społeczny – przedmioty roz-
szerzone: geografia, wiedza o społe-
czeństwie, język angielski.

Kierunek 
HUMANISTYCZNY

 k  profil dziennikarski – przedmioty 
rozszerzone: język polski, historia, 
język angielski

 k profil medialny – przedmioty 
rozszerzone: język polski, wiedza 
o społeczeństwie, język angielski

 k profil artystyczny – przedmioty 
rozszerzone: język polski, język an-
gielski oraz przedmioty artystyczne ( 
plastyka, muzyka, zajęcia teatralne) 

 k profil lingwistyczny – przedmioty 
rozszerzone: język polski, język 
angielski, język hiszpański lub język 
niemiecki

„Połowę pracy ma za sobą, 
kto dobrze zaczął,
miej odwagę 
być mądrym...”

ZACZNIJ Z NAMI!
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 
W PUŁAWACH
24-100 Puławy
ul. wojska Polskiego 7 
tel.: 81 886 37 40
fax.: 81 886 36 59
poczta@zst.pulawy.pl
www.zst.pulawy.pl/

Dyrektor: henryk Głos

Technikum przygotowuje do podjęcia 
pracy lub dalszej nauki na studiach, 
szczególnie politechnicznych. Program 
obejmuje przedmioty ogólnokształcące 
(egzamin maturalny) oraz zawodowe 
(egzamin z kwalifikacji zawodowych).
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TECHNIK ANALITYK 
rozszerzenia: matematyka, chemia 

Wykonuje prace z zakresu: pobiera-
nia i przygotowania próbek do analiz, 
gospodarowania odczynnikami che-
micznymi, użytkowania wyposażenia 
pomiarowego i pomocniczego. Wyko-
nuje i dokumentuje badania analityczne 
oraz ocenia jakość badanych próbek. 
Ukończenie tego kierunku daje moż-
liwość zatrudnienia w laboratoriach: 
przemysłowych, środowiskowych, 
pracujących na rzecz rolnictwa oraz na 
potrzeby przemysłu spożywczego.

TECHNIK TECHNOLOGII 
CHEMICZNEj 
rozszerzenia: matematyka, chemia 

Organizuje, prowadzi i kontroluje procesy 
technologiczne przemysłu chemicznego.
Ukończenie tego kierunku daje możli-
wość zatrudnienia w przedsiębiorstwach 
wytwarzających substancje przemy-
słowe, produkujących substancje z pro-
duktów naturalnych, przetwarzających 
substancje w wyroby chemiczne oraz 
instytucjach i laboratoriach badawczych 
przemysłu chemicznego.
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TECHNIK ELEKTRYK 
rozszerzenia: matematyka, fizyka

Wykonuje instalacje elektryczne, montu-
je, uruchamia oraz eksploatuje maszyny 
i urządzenia elektryczne a także ocenia 
ich stan techniczny. Wykonuje instalacje 
elektryczne na podstawie dokumentacji 
technicznej. 
Ukończenie tego kierunku daje ab-
solwentom możliwość zatrudnienia 
w zakładach energetycznych, elektrow-
niach, w biurach projektowych. Można 
prowadzić własną firmę usługową.

TECHNIK MECHANIK 
rozszerzenia: matematyka, fizyka

Organizuje, wykonuje i nadzoruje 
prace związane z wytwarzaniem części 
maszyn oraz obsługą i konserwacją 
maszyn i urządzeń.
Ukończenie tego kierunku daje możli-
wość zatrudnienia w przemyśle, w bu-
downictwie, górnictwie, komunikacji 
i transporcie, rolnictwie, usługach i w 
różnych innych dziedzinach gospodarki 
oraz w ich zapleczu badawczo-roz-
wojowym. Można prowadzić wła-
sny warsztat.

TECHNIK INFORMATYK
rozszerzenia: matematyka, fizyka

Przygotowuje stanowiska komputerowe 
z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, 
diagnozuje je i naprawia. Projektuje i ad-
ministruje lokalnymi sieciami kompute-
rowymi. Tworzy i administruje stronami 
internetowymi oraz bazami danych.
Ukończenie tego kierunku daje możliwość 
zatrudnienia w wyspecjalizowanych 
firmach informatycznych (serwisanci, 
administratorzy, konserwatorzy sprzętu), 
urzędach (administratorzy baz danych 
i sieci) a nawet w domu (projektanci, gra-
ficy), we wszystkich gałęziach gospodarki 
narodowej, w których mają zastosowanie 
komputery. Można także prowadzić wła-
sną działalność gospodarczą.

TECHNIK PROGRAMISTA 
rozszerzenia: matematyka, fizyka

Za pomocą specjalistycznego języka 
pisze, czyli tworzy programy kompu-
terowe i wdraża je do użytku. Zdobyta 
wiedza teoretyczna i umiejętności 
praktyczne w zakresie projektowania 
baz danych, stron internetowych oraz 
programowania i testowania aplikacji 
to gwarancja zdobycia zawodu jedne-
go z najlepiej zarabiających i najczę-
ściej poszukiwanych na rynku pracy.
Zaproponowane przez szkołę zawody 
znalazły się na liście zawodów, dla 
których ze względu na znaczenie dla 
rozwoju państwa jest prognozowane 
szczególne zapotrzebowanie na krajo-
wym rynku pracy (technik mechanik, 
technik programista, technik elek-
tryk) jak i w województwie lubelskim 
(technik analityk, technik technologii 
chemicznej, technik informatyk)!
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Dlaczego warto przyjść do ZST?

W XXII Ogólnopolskim Rankingu Techników 2020 opublikowanym przez miesięcz-
nik Perspektywy, Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych nie straciło swojej 
wysokiej pozycji. Otrzymało Srebrną Tarczę i nadal jest najlepszą szkołą techniczną 
w Powiecie Puławskim! 

 Na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - 38 osób odebrało nagrody Starosty 
Puławskiego „Być Najlepszym”. Co roku również najlepszy uczeń szkoły otrzymuje 
z rąk Wojewody Lubelskiego oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty stypendium Prezesa 
Rady Ministrów za uzyskanie najwyższej średniej ocen i wzorowego zachowania. Aż 
19 uczniów naszej szkoły zostało stypendystami Lubelskiej Kuźni Talentów. Uczenni-
ca klasy III została stypendystką programu Lider Ochrony Środowiska.

 Od wielu lat uczniowie reprezentują szkołę w różnego rodzaju zawodach, olim-
piadach, konkursach. Tradycją ZST są sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej. 
Absolwent z ubiegłego roku, uczeń Technikum nr 4 kształcący się w zawodzie 
technik technologii chemicznej został jej finalistą. W bieżącym roku po raz kolejny 
uczniowie szkoły brali w niej udział. Lubelski Komitet Okręgowy Olimpiady Wie-
dzy Technicznej zakwalifikował do zawodów okręgowych dwa zespoły: w grupie 
mechaniczno-budowlanej oraz w grupie elektryczno-elektronicznej. Warto wymienić 
chociaż niektóre z pozostałych konkursów, w których nasza młodzież zdobywa laury: 
Ogólnopolski Turnieju Maszyn Wiatrowych, Międzyszkolny konkurs zawodoznawczy 
„Wiedza. Rekrutacja. Kariera”, Konkurs Profilaktyki Zdrowotnej „Jestem świadomy – 
jestem bezpieczny”, konkursy artystyczne i językowe, Powiatowe zawody strzeleckie 
w strzelaniu z broni pneumatycznej, Powiatowe zawody strzeleckie w strzelaniu 
z broni kulowej, Quiz Wiedzy o Liczbie Pi, Matematyka w Technice dla Technika, 
„Zielony wolontariat. Poczuj chemię do bycia eko”. Jednym z ostatnich sukcesów jest 
udział naszych uczniów w Wojewódzkim Turnieju Gry Planszowej „Czas na start-up!”. 
Drużyna uczniów z klasy II znalazła się w finale i awansowała do rozgrywek 

Uczniowie zdobywają swoje umiejętności w dobrze wyposażonych szkolnych 
pracowniach zarówno przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych, a także 
w Centrum Kształcenia Zawodowego oraz w Puławskim Parku Naukowo–Techno-
logicznym. Od listopada 2015 roku szkoła dysponuje nowoczesną halą sportową 
z pełnowymiarowym boiskiem, siłownią i ścianką wspinaczkową. Uczniowie ZST 
korzystają ze zbiorów skomputeryzowanej biblioteki szkolnej a także ze studia tele-
wizyjnego i radiowęzła. W trosce o bezpieczeństwo uczniów w szkole działa system 
monitoringu, kilkanaście kamer obserwuje życie codzienne w budynku szkolnym 
i poza nim. Rodzice i uczniowie mają bezpłatny dostęp do e-dziennika i szkolnej sieci 
Wi-Fi. Do dyspozycji uczniów oddane są estetyczne i funkcjonalne szafki w zmoderni-
zowanej szatni. Na terenie ZST znajduje się świetlica dla młodzieży, a także sklepik ze 
zdrową żywnością. 

Współpraca 
z pracodawcami i innymi

 
 k Od 2011 r. obowiązuje umowa 

o współpracy z Grupą Azoty Zakła-
dami Azotowymi „Puławy” obejmują-
ca: stypendia dla uczniów kierunków 
chemicznych, nagrody rzeczowe 
dla wyróżniającej się młodzieży, 
współpracę w zakresie organizacji 
zajęć dydaktycznych, organizację 
praktyk uczniowskich oraz zatrud-
nianie minimum 10 absolwentów 
ZST z każdego rocznika. 

 k Współpracujemy z Puławskim Par-
kiem Naukowo-Technologicznym. 
W pracowniach teleinformatycznych 
odbywają zajęcia nasi uczniowie. 

 k W grudniu 2017 r. ZST podpisał 
umowę o współpracy z Zakładem 
Produkcyjno-Handlowym Stanisław 
Krzaczek z siedzibą w Klikawie, która 
obejmuje: zatrudnianie absolwentów 
szkoły z każdego rocznika zgodnie 
z potrzebami określonymi przez 
zakład, organizację praktyk uczniow-
skich oraz współpracę w zakresie 
organizacji zajęć dydaktycznych. 

 k Od stycznia 2018 r. mamy kolej-
nego partnera - zostało podpisane 
porozumienie z PGE Dystrybucja 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie 
mówiące o wzajemnej współpracy 
w zakresie stworzenia sprzyjają-
cych warunków do rozwoju kon-
taktów w dziedzinie nauki, oświaty 
i przemysłu oraz kreowania nowo-
czesnego wizerunku szkolnictwa 
zawodowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień o tema-
tyce elektroenergetycznej.

 k W grudniu 2018 r. w czasie Dnia 
Kariery w ZST została podpisana 
umowa o współpracy pomiędzy Za-
kładem Budowy Aparatury i Remon-
tów Specjalistycznych Mezap Sp. z o. 
o. a Zespołem Szkół Technicznych.
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ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
W PUŁAWACH
24-100 Puławy
ul. w. sieroszewskiego 1
tel./fax: 81 886 38 37
kontakt@ckz.pulawy.pl
ckz.pulawy.pl

Dyrektor: Mirosław Pustelnik

,,Praktycznie Najlepsi”

W skład Zespołu Kształcenia Zawo-
dowego w Puławach wchodzi Branżo-
wa Szkoła I Stopnia Nr 8 oraz Centrum 
Kształcenia Zawodowego Nr 2.
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MECHANIK POjAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Mechanik pojazdów samochodowych to najważniejszy zawód w branży 
samochodowej. Zawiera on połączenie wszystkich umiejętności potrzebnych 
w branży samochodowej od wyprodukowania samochodu, poprzez jego 
sprzedaż, użytkowanie, obsługę i naprawę, aż po likwidację i recykling. W trakcie 
nauki uczniowie uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu budowy, 
użytkowania, diagnostyki, obsługi i napraw pojazdów samochodowych. 

Kwalifikacje: 
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samocho-
dowych

Perspektywy zatrudnienia:
 k stacje obsługi pojazdów,
 k zakłady produkcyjne oraz naprawcze pojazdów samochodowych,
 k przedsiębiorstwa transportu samochodowego,
 k firmy zajmujące się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych,
 k przedsiębiorstwa doradztwa technicznego w zakresie motoryzacji.

Zajęcia praktyczne klasy o profilu mechanik pojazdów samochodowych, realizowane 
są w nowoczesnej pracowni samochodowej współpracującej ze stacją diagnostycz-
ną i warsztatem działającym przy Zespole Kształcenia Zawodowego w Puławach.

ELEKTRYK

Kwalifikacje: 
 k EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń 

elektrycznych
W ostatnim roku nauki uczniowie mają możliwość uzyskania świadectwa 
kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci elektroenergetycznej do 1 kV. 

Zawód elektryka daje możliwość podjęcia pracy w różnych rolach. Najczę-
ściej elektryk:

 k wykonuje instalacje elektryczne oraz bada ich stan w czasie eksploatacji,
 k  przeprowadza kontrolę jakości urządzeń elektrycznych w procesie produkcji 

i eksploatacji,
 k  dobiera, instaluje obsługuje i serwisuje maszyny i urządzenia elektryczne 

oraz aparaturę sterującą i pomiarową,
 k  nadzoruje ruch sieci elektroenergetycznej,
 k  prowadzi budowy i eksploatację linii napowietrznych i kablowych,
 k  uczestniczy w budowie systemów: energii odnawialnej, klimatyzacyjnych, 

tzw. inteligentnych domów. Absolwenci klasy w zawodzie elektryk uzyskują 
uprawnienia kontrolno-pomiarowe (SEP) Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Elektrycy poszukiwani są przez wiele firm polskich i zagranicznych, znajdują 
zatrudnienie m.in.:

 k w firmach świadczących usługi z zakresu montażu, 
 k pomiarów i remontów instalacji elektrycznych,
 k sterowania nowoczesnymi układami napędowymi,
 k  w zakładach przemysłowych przy montażu, instalowaniu, konserwacji 

i eksploatacji przemysłowych urządzeń i sieci, remontujących sprzęt elektro-
energetyczny, produkujących urządzenia elektryczne, energetycznych jako 
dyżurni stacji, dyżurni nastawni w elektrowni.
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2020/2021:

 c BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA NR 8 

Kształcenie zawodowe teoretyczne 
i praktyczne odbywa się w najnowocze-
śniejszych pracowniach do nauki za-
wodu. Po ukończeniu Branżowej Szkoły 
I Stopnia i zdaniu egzaminu z kwali-
fikacji, absolwent otrzymuje dyplom 
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
i uzyskuje wykształcenie branżowe.
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 c PROJEKTY 
REALIZOWANE 
W ZESPOLE 
KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO 
W PUŁAWACH

 k Projekt „Nowoczesne Centra Eduka-
cji Zawodowej” W ramach projektu 
szkoła wzbogaca się w sprzęt i wy-
posażenie pracowni zawodowych 
branży mechanicznej 

 k Projekt „Erasmus + Zagraniczne 
Staże Zawodowe” Celem głównym 
projektu jest podniesienie pozio-
mu nauczania w naszej szkole, 
równoznacznie z wyposażeniem 
absolwentów w szerszą wiedzę 
i umiejętności zawodowe oraz 
ogólne. Projekt będzie kontynu-
owany również w roku szkolnym 
2020/2021, w którym także odbę-
dzie się bezpłatny wyjazd za granicę 
dla 16 najlepszych uczniów naszej 
szkoły na staże zawodowe 

 c KURSY
W swojej bogatej bazie szkoleniowej 

Zespół Kształcenia Zawodowego ma 
do zaoferowania kursy dla osób bez-
robotnych, pracujących, uczących się, 
pragnących w przyszłości podjąć pracę 
w wielu dynamicznie rozwijających się 
gałęziach przemysłu, nie tylko w Polsce, 
ale również za granicą.

Prowadzimy stały nabór 
na kursy:

 k Operator koparkoładowarki
 k  Operator wózków jezdniowych
 k Spawanie (MAG, TIG, Elektroda)

Zespół Kształcenia Zawodowego 
w Puławach jest lokalnym ośrodkiem 
dysponującym upoważnieniem do 
szkolenia operatorów koparkoładowarki 
– certyfikowanym przez Centrum Koor-
dynacji Szkolenia Operatorów Maszyn 
Instytutu Mechanizacji Budownictwa 
i Górnictwa Skalnego.
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Zapisy w sekretariacie ZkZ 
w godz. 7:00 – 15:00 
oraz pod nr tel. 81 886 38 37, 
506 206 216
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W skład Regionalnego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Puła-
wach wchodzą:
k Bursa Szkolna: dla uczniów 

puławskich szkół ponadpodsta-
wowych,

k Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego: bezpłatne szkoły dla doro-
słych,

k IV Liceum Ogólnokształcące: 
szkoła dla młodzieży rozwijającej 
talenty sportowe, ze specjal-
nością piłka ręczna dziewcząt 
i chłopców, piłka nożna dziew-
cząt, siatkówka i lekkoatletyka. 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTA-
WICZNEGO umożliwia bezpłatne 
uzupełnianie wykształcenia i zdoby-
cie nowych kwalifikacji przez osoby 
dorosłe na różnych poziomach szko-
ły ponadgimnazjalnej i ponadpodsta-
wowej - liceum, szkoła policealna, 
kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 c LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
DLA DOROSŁYCH  
NR 8

 k na podbudowie programowej gim-
nazjum lub 8-letniej szkoły podsta-
wowej oraz na podbudowie ZSZ, 

 k nauka w systemie zaocznym (week-
endy) w cyklu 3-letnim i 4-letnim,

 k możliwość przystąpienia do egzami-
nów maturalnych. 

 c IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE 
Szkoła publiczna z oddziałami sportowymi rozwijająca zainteresowania i talenty 

sportowe młodzieży ponadpodstawowej. W szkole prowadzone jest szkolenie 
sportowe w dyscyplinie piłka nożna dziewcząt i chłopców. 

W roku 2020 prowadzimy nabór w dyscyplinach piłka siatkowa dziewcząt 
i chłopców oraz lekkoatletyka.
Zapewniamy:

 k prawidłowy rozwój szkolny, sportowy i emocjonalny uczniów,
 k harmonijne połączenie kształcenia dydaktycznego z realizacją programu trenin-

gowego,
 k gwarancję rozwoju zainteresowań i talentów sportowych poprzez codzienne 

treningi, odnowę biologiczną, zajęcia w siłowni i na basenie pod opieką profe-
sjonalnej kadry trenerskiej,

 k współpracę z klubami sportowymi, 
 k udział w ligach, zawodach i turniejach sportowych,
 k bezpłatne obiady dla osiągających dobre wyniki sportowe uczniów z Puław 

oraz dojeżdżających do szkoły,
 k zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie Szkolnej w bardzo atrakcyjnej cenie. 

REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO W PUŁAWACH 
24-100 Puławy
ul. Norwida 8A
tel./fax (81) 886 37 05, 886 39 36 
sekretariat@rcku.pulawy.pl
szkola@rcku.pulawy.pl
www.rcku.pulawy.pl
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 c BURSA SZKOLNA 
Bursa jest publiczną placówką prze-
znaczoną dla uczniów puławskich 
szkół w czasie nauki i pobytu poza 
stałym miejscem zamieszkania. 
Placówka posiada 370 miejsc 
w dwóch budynkach.
Budynek przy ul. C. K. Norwida 8A 
jest wyremontowany i zmodernizo-
wany. Wszystkie pokoje posiadają 
łazienki. Dysponujemy dwiema 
świetlicami, dużą stołówką, salami 
do zajęć sportowych, siłownią, pra-
cownią komputerową oraz nowo-
czesnym budynkiem dydaktycznym 
przeznaczonym dla szkół i dobrze 
wyposażoną biblioteką.
Na ulicy Partyzantów 28 posiadamy 
budynek z dobrą bazą socjalną, 
stołówką i siłownią.

 c SZKOŁA POLICEALNA 
NR 5

 k dla osób, które są zainteresowane 
uzyskaniem nowych kwalifikacji 
zawodowych, potwierdzanych 
zewnętrznym egzaminem zawodo-
wym,

 k nauka w systemie zaocznym (week-
endy) w różnych cyklach w zależno-
ści od profilu szkoły,

 k aktualne profile: technik admini-
stracji (4 semestry), technik bhp (3 
semestry), florysta (2 semestry), 
asystent osoby niepełnosprawnej 
(2 semestry), opiekun osoby star-
szej (4 semestry). 

 c WSPÓŁPRACUJEMY 
Z KLUBAMI 
I STOWARZYSZENIAMI:

 k Klub Sportowy WISŁA-PUŁAWY, 
Uczniowski Klub Sportowy Bursa-
-Puławy, Międzyszkolny Klub Spor-
towy „Dziewiątka”, Międzyszkolny 
Klub Sportowy Sybilla-Puławy.

 k Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży „Promyk”

 k Stowarzyszenie na rzecz osób po-
trzebujących „Pogodne życie”

 k Stowarzyszenie „Barwy Tęczy”
 k Stowarzyszenie Kulturalno – Tury-

styczne „Jagielonia”

oferujemy: 
 k całodobową opiekę wychowawczą 
 k całodzienne wyżywienie – tanie, 

3 smaczne i urozmaicone posił-
ki dziennie,

 k dobre warunki zakwaterowania – 
pokoje 3 i 4 osobowe z łazienkami, 

 k odpowiednie warunki do nauki 
– sale cichej nauki, możliwość 
korzystania z komputera i Internetu, 
bezpłatne konsultacje i korepetycje 
z różnych dziedzin,

 k rozwój zainteresowań i uzdolnień, 
poprzez uczestnictwo w kulturze, 
uprawianie sportu i turystyki, pracę 
w sekcjach m.in. kulinarnej, plastycz-
nej, komputerowej, udział w licznych 
działaniach o charakterze dobro-
czynnym. Nasza młodzież systema-
tycznie bierze udział w konkursach 
o charakterze lokalnym ale również 
ogólnopolskim, odnosi sukcesy 
w różnych dyscyplinach sportowych. 
W Bursie działa Klub Wolontariatu 
DOBRO-CZYNNI,

 k pomoc psychologiczno-pedagogicz-
ną,

 k pomoc wychowankom w trudnej 
sytuacji materialnej i rodzinnej,

 k ścisłą współpracę ze szkołami 
i rodzicami,

 k od kilku lat współpracujemy z Ukra-
iną i Białorusią, zapewniając opiekę 
i pomoc młodzieży z tych krajów 
w adaptacji i pobieraniu nauki 
w Polsce. Zatrudniamy asysten-
tów ukraińskich.

Baza transportowa RCKU – to dwa 
autokary na ponad 50 osób i bus ośmio-
osobowy.
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SPECJALNY OŚRODEK 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 
IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ 
W PUŁAWACH
24-100 Puławy, ul. Jaworowa 3 
tel.: 81 888 02 48, fax: 81 888 66 80    
e-mail: sosw.pulawy@gmail.com
www.sosw.pulawy.pl

Dyrektor: elżbieta szczygieł                           

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Puławach to placówka 
oświatowa obejmująca kompleksową 
opieką, wychowaniem i kształceniem 
dzieci i młodzież ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi od urodzenia 
do 24 roku życia. Zajęcia prowadzi 
zespół nauczycieli – specjalistów 
z przygotowaniem do pracy z osoba-
mi niepełnosprawnymi.

Ośrodek zapewnia:
k Realizację podstaw programo-

wych kształcenia ogólnego 
w szkole podstawowej i branżo-
wej szkole I stopnia, 

k Możliwość przejścia ucznia na 
każdym etapie kształcenia do 
szkoły ogólnodostępnej,

k Realizowanie programu 
z uwzględnieniem indywidual-
nych potrzeb ucznia/dziecka,

k Rzetelną interdyscyplinarną dia-
gnozę, wskazującą na potencjał 
rozwojowy i mocne strony dziec-
ka,

k Wspieranie rozwoju przez zorga-
nizowaną działalność psycholo-
giczno – pedagogiczną, 

k Rozwój umiejętności porozumie-
wania się w mowie i w piśmie,

k Ujawnienie oraz rozwijanie zain-
teresowań i uzdolnień,

k Prace w małych zespołach klaso-
wych,

k Nowatorskie metody nauczania,
k Zajęcia rewalidacyjne.

W ubiegłym roku szkolnym ucznio-
wie szkoły otrzymali dwie nagrody 
główne w Ogólnopolskim Festiwalu 
Twórczości Dzieci i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej w Kolbuszowej.
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 c SZKOŁA BRANŻOWA 
I STOPNIA 

 k kształci uczniów Naukę w szkole 
podstawowej dla uczniów z niepeł-
nosprawnością intelektualną lekkim 
w kierunkach: 

 k kucharz – zawód o charakterze 
usługowym związany z przygo-
towaniem potraw;

 k pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej – związany z obsłu-
gą gości;

 k pracownik pomocniczy gastrono-
mii – zawód o charakterze usłu-
gowym związany z obsługą gości 
i ekspedycją potraw i napojów.

W ubiegłym roku szkolnym wszyscy 
absolwenci szkoły zdali egzaminy ze-
wnętrzne z kwalifikacji zawodowych. 

Dla zapewnienia pracy w rzeczy-
wistych warunkach u pracodawcy, 
uczniowie odbywają stałe zajęcia prak-
tyczne w pokojach hotelowych i kuchni 
ze stołówką w Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym w Puławach (podpisa-
ne porozumienie) oraz w restauracji 
McDonald’s Puławy – doraźnie, według 
potrzeb realizacji podstawy. 

Próbne egzaminy zawodowe 
i warsztaty na stanowiskach gastrono-
micznych umożliwia naszym uczniom 
współpraca z ZS nr 1 Puławach oraz 
ZSG-H w Iwoniczu Zdroju – hotelarskie. 

W szkole branżowej organizujemy 
wiele zajęć dodatkowych, a m.in.:

 k koła zainteresowań krawieckich 
i gastronomicznych;

 k carving – sztuka rzeźbienia w owo-
cach i warzywach;

 k zajęcia kształtowania kompetencji 
zawodowych i społecznych;

 k zajęcia sportowe (medale Mi-
strzostw Polski i inne). 

 c SZKOŁA PODSTAWOWA
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym 
i znacznym, w której realizowane są:

 k podstawa programowa kształcenia ogólnego,
 k podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

 c INTERNAT DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 
Zajęcia w ramach grup wychowawczych są kontynuacją zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych i rewalidacyjnych, odbywających się w szkole. Zapewniamy 
interesującą organizację czasu wolnego, dostosowaną do potrzeb naszych 
wychowanek i wychowanków. 

Dodatkowo oferujemy: 
 k Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – od urodzenia do rozpoczęcia nauki 

szkolnej. Zajęcia prowadzą specjaliści w pracy z małym dzieckiem o zaburzo-
nym rozwoju psychoruchowym m.in. psycholog, logopeda, specjalista integracji 
sensorycznej. 

 k Oddział przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z autyzmem 
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zajęcia prowadzone są przez 
pedagoga specjalnego oraz pomoc nauczyciela, gdzie dominującą formą pracy 
jest nauka poprzez zabawę.

 k  Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną  w stopniu głębokim – zespołowe i indywidualne. Praca w małym zespole, 
nowatorskie metody nauczania, opieka psychologiczna wspierają rozwój ucznia 
i dają szanse odniesienia sukcesu na miarę jego możliwości.

 k Świetlica – otwarta codziennie w godz. 6.30-16.15, to miejsce, w którym kształtują 
się umiejętności współżycia w grupie i organizowania wspólnych przedsięwzięć. 

 c GŁÓWNE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE 
OBECNIE W OŚRODKU:

 k Program rządowy „Za życiem” - zapewnia dziecku niepełnosprawnemu dostępu 
do aktywnej pomocy specjalistów a jego rodzicom do fachowej informacji doty-
czącej trudności rozwojowych oraz sposobów, technik i metod ich korygowania. 

 k Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” - to inicjatywa propagują-
ca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym 
zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

 k Projekt ,,Dzieci uczą rodziców” – ogólnopolska akcja edukacyjna, której adresatami 
są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych, to comiesięczne lekcje podejmujące 
tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. 

 k ,,Mały mis w świecie wielkiej literatury” - to międzynarodowy projekt edukacyjny, 
którego celem głównym jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpra-
cy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, 
szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą. 
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Placówka oświatowo - wychowaw-
cza obejmuje opieką, kształceniem 
i wychowaniem młodzież z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Mieści się ona w klimatycznym 
starym dworku w otoczeniu tętniącej 
życiem przyrody, usytuowanym w nie-
zwykle urokliwym zakątku Lubelsz-
czyzny, w zaciszu Kazimierskiego 
Parku Krajobrazowego.

Priorytetowym zadaniem placówki 
jest przygotowanie wychowanków do 
samodzielnego funkcjonowania w życiu 
codziennym oraz społecznym - na 
miarę ich indywidualnych możliwości 
oraz potrzeb, z uwzględnieniem ich za-
interesowań i uzdolnień. Praca odbywa 
się w małych zespołach edukacyjno-te-
rapeutycznych. Zajęcia prowadzone są 
przez kadrę pedagogiczną posiadającą 
nie tylko pełne kwalifikacje do pracy 
z młodzieżą niepełnosprawną inte-
lektualnie, ale również ogromną pasję 
i oddanie pracy.

Ośrodek zapewnia dostęp do specjali-
stycznych pracowni, dysponuje bogatą 
bazą dydaktyczną i wypoczynkową: 

 k pracownie: gospodarstwa domo-
wego, komputerowe, ceramiczna, 
plastyczna, ogrodnicza, kącik maj-
sterkowicza,

 k sala integracji sensorycznej (SI), 
Wczesnego Wspomagania Rozwoju 
Dziecka, „Strefa Relaksu”,

 k siłownia, sala gimnastyczna oraz 
siłownia „pod chmurką”, boisko do 
gry w siatkówkę oraz piłkę nożną, 
ścianka wspinaczkowa,

 k baza do hipoterapii i jazdy konnej 
(ujeżdżalnie kryta i otwarta),

 k ścieżka sensoryczna z miejscem 
wypoczynkowym, obudowane miej-
sce na ognisko.

Zapewniamy naszym uczniom dowo-
zy do/z Puław i Lublina w poniedziałki 
oraz w piątki busem (dla 18 osób) 
przystosowanym do transportu osób 
niepełnosprawnych ruchowo. 

SPECJALNY OŚRODEK 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 
IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU 
W KĘBLE
kębło 7
24-160 wąwolnica
tel./fax 81 8825011
soswwkeble@gmail.com 
soswkeblo.pl
www.facebook.com/soswkeblo

Dyrektor: Mariola Bartoszcze
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 c SZKOŁA 
PRZYSPOSABIAJĄCA 
DO PRACY 

Trzyletnia szkoła dla młodzieży 
w wieku od 16 do 24 lat przygotowują-
ca do samodzielnego funkcjonowania 
podopiecznych. Rozwija ich zaradność 
życiową, wdraża do życia w integracji 
ze społeczeństwem.

Nasi uczniowie biorą udział w różnorod-
nych konkursach, zawodach, olimpiadach, 
festiwalach prezentując swoje umiejęt-
ności sportowe oraz taneczno-aktorskie. 
W ubiegłym roku szkolnym nasz uczeń 
zdobył 1 miejsce w Wojewódzkim Konkur-
sie ,,Razem możemy więcej’’ konkurs dla 
klas przysposabiających do pracy.

W programie szkoły oferujemy nastę-
pujące zajęcia: 

 k funkcjonowanie osobiste i społeczne, 
 k przysposobienie do pracy (m.in. 

ogrodnictwo, sadownictwo, gospo-
darstwo domowe, dekoratorstwo, 
bukieciarstwo),

 k wychowanie fizyczne, religia/etyka,
 k zajęcia rozwijające komunikowanie 

się, kształtujące kreatywność,
 k zajęcia rewalidacyjne: usprawniają-

ce mowę, hipoterapia, hydroterapia 
(na basenie w SPA w Nałęczowie), 
arteterapia (zajęcia teatralne, 
muzyczno-taneczne, ceramiczne, 
plastyczne), komputerowe, integra-
cja sensoryczna.

 c ZAJĘCIA 
REWALIDACYJNO-
WYCHOWAWCZE 

Wspieranie indywidualne rozwoju 
osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu głębokim zgodnie z jego 
potrzebami i możliwościami przy wyko-
rzystaniu nowatorskich metod. 

 c ODDZIAŁ PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 3 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stop-

niu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z zabu-
rzeniami ze spektrum autyzmu. 

 c WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 
Od momentu wykrycia nieprawidłowości rozwojowych dziecka do rozpoczęcia 

nauki szkolnej. Bezpłatne zajęcia terapeutyczne skierowane do małych dzieci o zabu-
rzonym rozwoju psychoruchowym prowadzone przez profesjonalnie przygotowanych 
specjalistów. Terapia uwzględnia różnego rodzaju metody i formy pracy z dzieckiem, 
dostosowane do jego potrzeb, możliwości oraz zdiagnozowanych dysfunkcji, m.in. 
metoda integracji sensorycznej, pomoc logopedyczna, psychologiczna, hipoterapia.

 c Internat (dla dziewcząt i chłopców)
Bazę placówki stanowi również nowoczesny internat, (12 sypialniami 4-osobo-

wymi w tym 4 przystosowanymi dla osób z niesprawnością ruchową). Każdy pokój 
posiada własny węzeł sanitarny. Budynek wyposażony jest w windę oraz dostoso-
wane do osób z niepełnosprawnością ruchową podjazdy. 

W pełni przystosowane do potrzeb i wymagań młodzieży pokoje, łazienki przy 
sypialniach, możliwość indywidualnej aranżacji wnętrz w celu stworzenia domo-
wego, ciepłego klimatu, to tylko niektóre zalety naszego internatu. Trzy pełnowar-
tościowe, smaczne posiłki (śniadania, dwudaniowe obiady, kolacje) oraz zdrowe 
drugie śniadanie zapewniają uczniom wyremontowana stołówka oraz kuchnia. 

Wychowankowie mają możliwość przebywania w internacie także w weekendy.
Zajęcia prowadzone w ramach grup wychowawczych stanowią kontynuację 

założeń wszechstronnego rozwoju ucznia i są w pełni spójne z działaniami szkoły.
Do dyspozycji wychowanków pozostają również: bawialnia z telewizją, siłow-

nia, Sala Doświadczania Świata, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia 
ceramiczna, pracownia techniczna, pralnia, suszarnia i inne pomieszczenia służące 
młodzieży w codziennym życiu. 

Została wydzielona „Strefa Relaksu”, pomagająca uczniom w zdobyciu równo-
wagi, wyciszenia, odprężenia, zniwelowania napięć i negatywnych emocji. „Strefa 
Relaksu” oprócz odpowiednio dobranego oświetlenia, miejsca wypoczynkowego, 
wyciszającej muzyki, oferuje relaksacyjne masaże. 

Zapewniamy uczniom bogatą ofertę rekreacyjno-wypoczynkową, która umożli-
wia im dostęp do kultury i rekreacji, organizujemy liczne wyjazdy, spotkania integra-
cyjne, wycieczki jedno i kilkudniowe. 

Przy Ośrodku działa Stowarzyszenie Pomocy i Wpierania Rozwoju Niepełno-
sprawnych „Szansa”, które podejmuje i aktywnie wspiera wszelkie przedsięwzięcia 
na rzecz naszych podopiecznych (np. ścieżka sensoryczna, zakup fotela do masa-
żu, dofinansowywanie turnusów itp.).
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„Uczymy się i wzrastamy aby lepiej żyć”
 
Nadrzędnym celem ośrodka jest cel terapeutyczny i wychowawczy. Pomagamy 

młodzieży (w wieku 12 - 24 lata) zagrożonej niedostosowaniem społecznym w kre-
owaniu pozytywnych postaw, umożliwiając im zdobycie wykształcenia i zmianę 
niekonstruktywnych postaw i wzorców zachowań. Program realizowany w szkole 
pokrywa się z materiałem innych szkół publicznych.

Warunkiem przyjęcia do szkoły i internatu jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej 
oraz złożenie wymaganych dokumentów w tym orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK 
SOCJOTERAPII W PUŁAWACH
24-100 Puławy
ul. kołłątaja 1 
tel./fax. 81 887 44 93, 604 058 223  
mospulawy@onet.eu 
www.mos.pulawy.pl

Dyrektor: Joanna Gielecka
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 c SZKOŁA 
PODSTAWOWA  
NR 14 dla młodzieży 
w klasach od 6-8

 c BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA NR 6 klasy 
wielozawodowe
ma możliwość kształcenia młodzieży 
w zawodach: kucharz, fryzjer, monter 
zabudowy i robót wykończeniowych, 
fryzjer, cukiernik, krawiec, tapicer.
Kształcenie praktyczne odbywa się 
w placówkach kształcenia usta-
wicznego, placówkach kształcenia 
praktycznego oraz w podmiotach 
stanowiących potencjalne miej-
sce zatrudnienia.

 c INTERNAT – OPIEKA 
CAŁODOBOWA 
Dla młodzieży z MOS uczęszcza-
jącej do szkoły podstawowej oraz 
branżowej szkoły I stopnia dyspo-
nujemy pokojami 2 i 3 osobowymi. 
W ośrodku są również: kąciki telewi-
zyjne, kuchenne, sala gimnastyczna, 
pracownia komputerowa, plastyczna, 
pralnia, biblioteka, jadalnia. 
Wychowankowie korzystają z wielu 
możliwości spędzania czasu wol-
nego, dzięki czemu mogą rozwijać 
swoje indywidualne zainteresowa-
nia w różnych sekcjach (sportowa, 
naukowa, ekologiczno-porządkowa, 
profilaktyczno-zdrowotna) i kołach 
zainteresowań (informatyczne, pla-
styczne, fotograficzne, wędkarskie, 
teatralne) działających na terenie 
ośrodka. Prężnie funkcjonuje też 
klub filmowy, kącik redaktorski oraz 
kącik kulinarny.

 c ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE 
 k Grupy socjoterapeutyczne – (grupy zamknięte) prowadzone są przez dwóch 

socjoterapeutów (kobietę i mężczyznę). Mają na celu nabycie umiejętno-
ści współżycia w grupie, zmniejszenie zaburzeń, umożliwienie lepszego 
poznania siebie, swoich potrzeb i celów, mocnych stron, zwracania uwagi na 
potrzeby innych. 

 k Zajęcia psychoedukacyjne - realizowane w planie zajęć lekcyjnych przez 
specjalistów (psychologa, pedagoga, socjoterapeutów) mają charakter 
tematycznych warsztatów klasowych. 

 k Spotkania indywidualne dla wychowanków – cykliczne indywidualne spo-
tkania z psychologiem, pedagogiem i socjoterapeutą 

 k Praca z rodziną – comiesięczne spotkania rodziców z kadrą ośrodka, kon-
ferencje rodzinne, spotkania w środowisku rodzinnym; grupa dla rodziców; 
sesje terapeutyczne dla rodzin; konsultacje dla rodziców i opiekunów.

 k Terapia zajęciowa – zajęcia w kołach zainteresowań. Stanowią one alterna-
tywę do zachowań niekonstruktywnych 

 k Wycieczki socjoterapeutyczne
 k Punkt Konsultacyjny – indywidualne konsultacje dotyczące problemów 

okresu dojrzewania; poradnictwo psychologiczne i pomoc w sytuacji kryzy-
su; wstępna diagnoza problemu i kierowanie do placówek pomocy specjali-
stycznej.

 k W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii realizowany jest obecnie projekt we 
współpracy z OHP „Młodzi Aktywni”.
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DLA KAŻDEGO UCZNIA, ZNAJDZIE SIĘ MIEJSCE 
W NASZYCH SZKOŁACH

Kształcenie ponadpodstawowe możesz podjąć w typach szkół, które umożliwią Ci uzyskanie kwalifikacji za-
wodowych bądź wykształcenia ogólnego. Proponujemy możliwość wyboru szkoły, która zapewni dobre przygoto-
wanie zawodowe, a co za tym idzie, możliwość podjęcia pracy zaraz po ukończeniu edukacji ponadpodstawowej. 
Natomiast wybór szkoły kończącej się maturą otworzy Ci drogę do dalszej edukacji na poziomie wyższym.

TYPY SZKÓŁ POWIATU PUŁAWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021: 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCąCE (4 letnie) 
– otrzymujesz wiedzę ogólną, potrzebną każdemu człowiekowi. Jest to idealna szkołą, która przygotuje Cię 
do egzaminów na wyższe studia, pozwoli rozwinąć różnorodne zainteresowania. 

ZAPAMIĘTAJ! ukończenie liceum ogólnokształcące nie da Ci żadnego zawodu, ale świetnie przygotuje do 
podjęcia wyższych studiów lub dalszego kształcenia w szkole policealnej.

TECHNIKUM ( 5 letnie) 
umożliwia przystąpienia do egzaminu dojrzałości i podjęcie dalszego kształcenia w szkole wyższej. Jest to 
szkoła, która da Ci zawód i – jeśli zdasz egzamin z przygotowania zawodowego – tytuł technika w określo-
nym zawodzie. 

Kandydaci do technikum zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego 
brak przeciwskazań do kształcenia w danym zawodzie.

Większość obecnych techników kształci swoich uczniów w tzw. zawodach szerokoprofilowych – w koń-
cowym etapie kształcenia szkoła realizuje przygotowanie specjalistyczne, które odzwierciedla potrzeby 
rynku pracy oraz zainteresowania uczniowskie. Odbywa się to na przedmiotach zwanych zajęciami specjali-
zującymi lub specjalizacją zawodową, dającymi przyszłemu technikowi dodatkową wiedzę i umiejętności. 

ZAPAMIĘTAJ! Absolwent technikum będzie w przyszłości pracownikiem firmy (przedsiębiorstwa), albo 
może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Założenia programowo-organizacyjne kształce-
nia w danym zawodzie w technikum określają konkretne wymagania psychofizyczne i przeciwwskazania 
lekarskie, obowiązujące w danym zawodzie, o które powinieneś w szkole zapytać. Unikniesz w ten sposób 
przykrej sytuacji, kiedy w trakcie zajęć praktycznych okaże się, że nie będziesz mógł wykonywać pewnych 
zadań. Może się też okazać, że nie będziesz mógł w ogóle pracować w tym zawodzie.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 letnia) 
– jest adresowana dla tych młodych ludzi, którzy chcą być dobrymi fachowcami, wykonywać dobry i po-
trzebny zawód na rynku pracy. W szkole branżowej co najmniej 50% zajęć będzie przeznaczona na kształce-
nie zawodowe. 

ZAPAMIĘTAJ! Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia uzyskasz dyplom potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe oraz po zdaniu egzaminu zawodowego z jednej kwalifikacji, uzyskasz wykształcenie zasadnicze 
branżowe. Możesz również kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia - gdzie uzyskasz wykształce-
nie średnie branżowe z możliwością przystąpienia do matury.
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Mając na względzie konieczność ciągłego doskonalenia i dostosowywania do zmieniających się potrzeb rynku 
pracy szkoły prowadzone przez Powiat Puławski przygotowały ofertę edukacyjną skierowaną również dla doro-
słych, umożliwiającą uczenie się przez całe życie poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych. 

OfertA szkół dlA Osób dOrOsłych, tO: 

liceA OgólnOksztAłcące dlA dOrOsłych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości 
po zdaniu egzaminu maturalnego, 

szkOły pOliceAlne 

W ofercie naszego Powiatu znajduje się także szkOlnictwO specjAlne. 
Zachęcamy także uczniów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz o potrzebie kształcenia specjal-
nego do kontynuowania nauki w odpowiednio dostosowanych szkołach i placówkach. Oferta naszego powiatu odpowiada 
na takie zapotrzebowanie. 
Uczniowie, dla których codzienny dojazd do szkoły sprawia dużą trudność, mogą skorzystać z zakwaterowania i opieki 
w Bursie Szkolnej.

� koniecznie wybierz trzy szkoły
� Pierwsza szkoła to szkoła marzeń
� Druga szkoła to szkoła racjonalna
� Trzecia szkoła to taka na wszelki wypadek

� z oferty tych trzech wybranych szkół wybierz maksymalnie dużą liczbę oddziałów 
(zgodnie ze swoimi preferencjami)
� Kolejność preferencji to jest rzecz święta.
� Jest ona Twoją decyzją i nie może być zmieniona przez innych ani też przez „system”.
� Przemyśl dobrze tę kolejność, gdyż z tej drogi nie ma odwrotu.
� Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do jakiegoś oddziału to oznacza, że oddziały powyżej były dla Ciebie 

niedostępne, a oddziały poniżej nie są brane pod uwagę! 
� Jeżeli wskazałeś na swojej liście preferencji (nawet na ostatnim miejscu) oddział specyficzny  (do któ-

rego obowiązują sprawdziany umiejętności kierunkowych: dwujęzyczne, sportowe) to musisz stawić się 
na ww. sprawdzianie, gdyż w innym przypadku ten oddział wypadnie z Twojej listy preferencji. 

terminy przeprOwAdzAniA pOstępOwAniA rekrutAcyjnegO

Zostało wydane Zarządzenie Nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowa-
dzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 
2020/2021, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych 
w publicznych szkołach ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicz-
nych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego.

Warunki ogólne przyjęcia do poszczególnych szkół zostały określone przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Małgorzata Noskowska  
- Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Puławach

Poradnik dLa kandydata


Zdjęcia zostały wykonane przez uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Puławach 
klasy Technik Fotografii i Multimediów pod kierunkiem Daniela Mroza i Dominika Mirosława

Egzemplarz bezpłatny

Wydawca:

Starostwo Powiatowe w Puławach
al. Królewska 19, 24-100 Puławy

Wydział Edukacji: ul. 6 Sierpnia 5, 24-100 Puławy



Powiat Puławski 

oferta 
edukacyjna 
2020/21


