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Mając na względzie konieczność ciągłego doskonalenia i dostosowywania do zmieniających się potrzeb rynku pracy szkoły prowa-
dzone przez Powiat Puławski przygotowały ofertę edukacyjną skierowaną również dla dorosłych, 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 specjalnego 
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.

terminy PrzeProwadzania PostęPowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół 
ponadpodstawowych znajdziesz na stronie https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11090

Informator  o szkołach ponadpodstawowych przygotowany przez Kuratorium Oświaty w Lublinie wraz z harmonogramem rekrutacji 
jest dostępny na stronie głównej KO w Lublinie pod adresem https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

Małgorzata Noskowska  
- Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Puławach

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

 z 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 którego obowiązują 

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

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
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Egzemplarz bezpłatny

Wydawca:

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

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



Szanowni Rodzice, 
Drodzy Uczniowie, 

nie od dziś wiadomo, że właściwy wybór szkoły ma 
niezwykle istotny wpływ na życie każdego człowieka. 
Wiedza stanowi klucz do sukcesu i kariery zawodo-
wej, a także umożliwia świadomą i umiejętną ocenę 
otaczającego nas środowiska. Człowiek światły widzi 
więcej i łatwiej odnajduje się w dzisiejszym, dynamicz-
nie zmieniającym się otoczeniu. 

Nasz narodowy wieszcz Adam Mickiewicz napisał: 
„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga; Łam, czego rozum 
nie złamie”. Te dobitnie brzmiące słowa do dziś są 
aktualne i powinny być dewizą każdego młodego 
człowieka. Uczcie się i zdobywajcie wiedzę, aby móc 
się realizować, spełniać marzenia i plany oraz świa-
domie dokonywać życiowych wyborów. Jak do tego 
dojść? Poprzez szkołę właśnie! Nie ma innej, lepszej 
drogi niż rozwój własnych talentów we właściwej 
placówce edukacyjnej.

Wybór szkoły nie jest prosty. Ta ważna, życiowa decyzja winna być podyktowana osobistymi predyspozycjami 
i zainteresowaniami każdego ucznia, w powiązaniu z aktualną i prognozowaną sytuacją społeczno-gospodarczą. 
Wybór placówki edukacyjnej dla uczniów i ich rodziców zawsze jest poprzedzony wieloma pytaniami i obawami. 
Aby ułatwić Wam podjęcie tej trudnej i odpowiedzialnej decyzji przygotowaliśmy informator „Edukacja w Powiecie 
Puławskim 2021/22”, stanowiący kompleksową informację na temat aktualnej oferty edukacyjnej powiatowych 
szkół. Znajdziecie tu m.in.: kierunki kształcenia, opis bazy dydaktycznej czy dane kontaktowe. 

Bazę edukacyjną naszego powiatu tworzy dobrze rozwinięta, doinwestowana sieć szkół, wykształcona oraz 
doświadczona kadra pedagogiczna, a także szeroka oferta programowa, wzbogacona licznymi projektami i dodat-
kowymi zajęciami. Wybierając nasze placówki, zyskacie znakomite warunki do rozwoju, i w zależności od rodzaju 
placówki, zdobędziecie zawód lub uzyskacie solidną podbudowę do kolejnych etapów kształcenia. Miniony rok, 
za sprawą pandemii koronawirusa, przyniósł wiele zmian w szkolnictwie. Fundamentalnego znaczenia nabrały 
wirtualne technologie i nauka z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu. Do tej nowej rzeczywistości 
też jesteśmy przygotowani, o czym zapewniam Was z głębokim przekonaniem.

Przekazując w Wasze ręce niniejszy folder wyrażam nadzieję, że będzie on pomocnym narzędziem w podjęciu 
decyzji o kierunku dalszego kształcenia. Życzę udanego i właściwego wyboru oraz zapraszam do skorzystania 
z oferty edukacyjnej szkół Powiatu Puławskiego.

Starosta Puławski 



Dysponujemy doskonale wyposażonymi salami lekcyjnymi, a dzięki udziałowi 
w projektach unijnych, np. „Edukacja przyszłości w Nałęczowie”, „Podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim”, ciągle wzbogacamy naszą bazę 
dydaktyczną w sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, monitory interaktywne, 
sprzęt komputerowy, mapy, plansze i inne pomoce naukowe.

W ramach projektu „Edukacja przyszłości w Nałęczowie” organizowane są warsztaty 
w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym, szkolenia, kursy kwalifikacyjne oraz 
płatne staże dla uczniów, a także szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.

Jesteśmy również uczestnikami projektu UE „Akademia młodego Wolontariusza”, któ-
rego celem jest podniesienie poziomu aktywności społecznych ważnych na rynku pracy.

W ramach partnerstwa z lubelskimi uczelniami: UMCS, Uniwersytetem Przyrodni-
czym i Uniwersytetem Medycznym uczestniczymy w projektach naukowych „Szkoła 
bliżej uniwersytetu”.

Nasze certyfikaty i odznaczenia: Tytuł Stacji Kultury, Złoty Medal Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej, Certyfikat Szkoły Łowców Talentów, Certyfikat Uczeń Bezpiecz-
ny w Sieci, Certyfikat Dobrze ZaPROJEKTowanej Szkoły, Certyfikat Szkoły z Życiem, 
*Certyfikat Szkoły Promującej Wolontariat. Jesteśmy uczestnikiem projektu Microsoft 
„Szkoła w chmurze”.

Atutami Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie są także wysokie wyniki podczas egzaminów 
zewnętrznych. Niejednokrotnie średnia ocen naszych maturzystów z poszczególnych 
przedmiotów przewyższa wskaźniki powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie.

W roku szkolnym 2020/2021 nasze Technikum Nr 1 im. Zygmunta Chmielewskiego 
w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY zajęło 13. miejsce w województwie 
lubelskim i 2. miejsce w Powiecie Puławskim, za co otrzymało srebrną odznakę.

Wychowankowie spoza Nałęczowa mogą stać się mieszkańcami szkolnego internatu. 
Znajdują się w nim pokoje dwu-, trzy-, i czteroosobowe, z bezpłatnym dostępem do 
internetu, pokoje tzw. „cichej nauki”, pokoje socjalne wyposażone w pralkę, mikro-
falówkę i lodówkę, sala telewizyjna ze sprzętem multimedialnym, siłownia i stoły do 
tenisa. Na terenie placówki są organizowane imprezy (otrzęsiny, andrzejki, dyskoteki, 
spotkania z ciekawymi ludźmi).

Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie to szkoła z ogromnymi tradycjami, 
ale też szkoła nowoczesna, ciągle rozwijająca swoją strukturę.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
w Nałęczowie

24-140 Nałęczów
ul. B. Prusa 13 

tel./fax: 81 501 47 28
tel. 669 601 777

sekretariat@zeromskilo.pl

www.zs2.naleczow.pl Dyrektor: Alina Gomółka
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 z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO

KLASA BIZNESOWO-INŻYNIERSKA
Przedmioty rozszerzone: geografia oraz do wyboru matematyka lub język 
obcy (angielski, niemiecki). Absolwenci tej klasy gotowi są do podjęcia 
studiów, np. na kierunkach matematycznych, politechnicznych, ekono-
micznych, prawniczych.

KLASA MEDIALNO-PRAWNICZA 
Przedmioty rozszerzone: historia oraz do wyboru wiedza o społeczeństwie 
lub język polski.
W tej klasie kształcimy, np. przyszłych prawników, dziennikarzy, pedago-
gów, politologów, polityków.

KLASA BIOLOGICZNO-MEDYCZNA 
Przedmioty rozszerzone: biologia oraz do wyboru język polski lub chemia.
Absolwenci tego kierunku mogą wiązać swoją przyszłość z medycyną, 
farmacją, kosmetologią, biotechnologią, inżynierią genetyczną, psycho-
logią czy ochroną środowiska.

OFERTA 
EDUKACYJNA 
DLA ABSOLWENTóW 
SZKóŁ PODSTAWOWYCh 
na rok szkolny 2021/2022:
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 z TECHNIKUM IM. ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 

TECHNIK INFORMATYK 
Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka.
Absolwenci tego kierunku potrafią między innymi: posługiwać się syste-
mami operacyjnymi, pracować w wybranych rodzajach sieci komputero-
wych, posiadają wiedzę o budowie i działaniu systemów operacyjnych, 
potrafią cyfrowo przetwarzać obraz i dźwięk. Znajdują zatrudnienie nie 
tylko w firmach informatycznych, mogą również zajmować się obsługą 
systemów informatycznych w firmach lub doskonalić swoje umiejętności 
na studiach informatycznych.

TECHNIK HOTELARSTWA
Przedmioty rozszerzone: język obcy, geografia.
Absolwent jest przygotowany m.in. do pracy w obiektach bazy noclegowej. 
Może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, 
zajmującymi się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organiza-
cjach i stowarzyszeniach, czy prowadzić własną działalność gospodarczą 
w zakresie świadczenia usług noclegowych. Ukończenie szkoły daje bar-
dzo dobre podstawy do kontynuowania nauki na kierunkach: ekonomia, 
zarządzanie, marketing.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
w Nałęczowie
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 z LICEUM DLA DOROSŁYCH
Kształcenie w formie weekendowej (zajęcia odbywają się zazwyczaj co 
2 tygodnie w sobotę i w niedzielę, w godz. 8:00-15:00). Absolwenci 
Branżowej Szkoły I Stopnia rozpoczynają naukę od semestru III. Nauka 
jest bezpłatna.

 z BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Kształcenie odbywa się w klasie wielozawodowej, np. w zawodzie: kucha-
rza, lakiernika, cukiernika, piekarza, fryzjera, blacharza samochodowego, 
murarza-tynkarza, lub w innym wybranym przez ucznia kierunku.

Jeśli chcesz o nas wiedzieć więcej, 
zajrzyj na 

naszą stronę internetową: 
zs2.naleczow.pl/ 

i naszego Facebooka: 
www.facebook.com/liceum.naleczow.
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Jesteśmy szkołą z ponad stuletnią tradycją. Przez długi czas słynęliśmy z kształcenia 
zawodowego. Zdobywali u nas swój zawód między innymi: ślusarze, tokarze, rolnicy. 
Od kilkunastu lat oferujemy kształcenie w technikum, szkole branżowej oraz liceum dla 
dorosłych. Dysponujemy klasami wyposażonymi w nowoczesne pomoce dydaktyczne, 
a także pracowniami związanymi z danym kierunkiem kształcenia. 

W kompleks szkolny wchodzą również internat, stołówka, boisko. Atutem szkoły 
jest doświadczona, wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
im. Jana Koszczyca-Witkiewicza 
w Kazimierzu Dolnym

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
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OFERTA 
EDUKACYJNA 
DLA ABSOLWENTóW 
SZKóŁ PODSTAWOWYCh 
na rok szkolny 2021/2022:

 z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PROFIL: FILMOWO-TEATRALNY
Jeśli chcesz rozwijać swoje pasje i zainteresowania związane ze sztuką filmową 
i teatrem zapisz się do klasy o profilu filmowo- teatralnym. Doświadczenie 
bycia i czerpania ze świata kultury stwarza wyjątkowe możliwości harmo-
nijnego rozwoju, przy jednoczesnym nabyciu podstawowych umiejętności 
do wykonywania pracy w szeroko pojętych multimediach.
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski.

PROFIL: TESTER GIER KOMPUTEROWYCH 
Połącz hobby ze sposobem na życie. Wybierz klasę o profilu tester gier 
komputerowych i rozpocznij swoją przygodę z e-sportem.
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: informatyka, język angielski.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ 
im. Jana Koszczyca-Witkiewicza 
w Kazimierzu Dolnym    

TECHNIK HOTELARSTWA – UŚMIECH NA DZIEŃ DOBRY
Nasza szkoła od lat kształci młodzież w specjalności hotelarskiej. Uczniowie 
poznają specyfikę branży. Specjalnie dobrane przedmioty przygotowują do 
pracy w różnego typu obiektach, pomagają także w przygotowaniach do 
rozpoczęcia własnej działalności. Zachęcamy do rozwijania się w bardzo 
przyszłościowym i prestiżowym kierunku. Ukończenie technikum o tym 
profilu daje możliwość dalszej drogi doskonalenia zarówno w kraju jak 
i zagranicą. Szkoła współpracuje z liniami Unity Line, które świadczą usługi 
przeprawy promowej.

NOWOŚĆ!!!
SPECJALIZACJA WELLNESS & SPA  
W przypadku tej specjalności ważna jest komunikatywność, umiejętności 
interpersonalne. Zapraszamy do kształcenia na tym kierunku osoby, które 
pragną pracować w ośrodkach rekreacyjnych, gabinetach odnowy bio-
logicznej, są zainteresowane pielęgnacją ciała, twarzy. Pragniemy uczyć 
tradycyjnych zabiegów poprawiających samopoczucie, a także poruszać 
kwestie związane z używaniem naturalnych produktów służących do 
pracy w sektorze wellness & spa.

SPECJALIZACJA STEWARD/STEWARDESSA 
Specjalność związana z lotnictwem będzie w naszej szkole nowością. Za-
mierzamy nawiązać współpracę z pobliskim portem lotniczym. Będziemy 
zapoznawać uczniów ze specyfiką pracy podczas lotu, na lotnisku oraz 
z procedurami związanymi obsługą terminali. Specjalizacja ta jest dla osób, 
które cechuje cierpliwość, wysoki poziom kultury osobistej, opanowanie 
oraz odporność na stres.
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TECHNIK LOGISTYK - PLANOWANIE RZECZYWISTOŚCI
Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotować do pracy w in-
stytucjach i firmach zajmujących się planowaniem, organizowaniem, 
kierowaniem i kontrolą przemieszczania towarów od producenta do 
konsumenta wykorzystując różnego rodzaju informacje, optymalizując 
czas, koszty dostawy towarów i drogę wykorzystując w tym celu syste-
my informatyczne.

Nowością w naszej szkole jest - logistyka wojskowa w zawodzie 
technik logistyk. 
Zapewnia uczniom nie tylko podstawową specjalistyczną wiedzę z przed-
miotów logistycznych, ale również niezbędne przygotowanie do pracy 
w jednostkach wojskowych. W ramach specjalności szkoła nawiązała 
współpracę z 2 Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej. Uczniów podej-
mujących naukę w szkole obowiązuje mundur, w który muszą wyposażyć 
się we własnym zakresie.

TECHNIK SPEDYTOR − PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH
Przygotujemy Cię do pracy w: przedsiębiorstwach transportu kolejowego, 
samochodowego lub lotniczego, w firmach zajmujących się opracowy-
waniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów 
oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku, sporządzaniem 
umów z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. 

TECHNIK HANDLOWIEC − DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA WŁASNY 
RACHUNEK
Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotować osoby do pracy: 
w działach handlowych podmiotów gospodarczych, w firmach handlo-
wych, w agencjach reklamowych, do prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej w branży handlowo-marketingowej. 

 z BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
- oddział wielozawodowy
Absolwentom szkół podstawowych, którzy podpiszą umowę o prak-
tyczną naukę zawodu z wybranym zakładem pracy, oferujemy naukę 
w klasie wielozawodowej. Jako młodociani pracownicy zdobywać będą 
kwalifikacje w wybranym przez siebie zawodzie np.: blacharz, cukiernik, 
elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, 
kucharz, magazynier – logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, 
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, stolarz, 
ślusarz, tapicer, lakiernik samochodowy. Absolwenci Branżowej Szkoły 
I stopnia mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla 
Dorosłych lub w Szkole Branżowej II Stopnia.
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Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej to najstarsza szkoła w Puławach kształ-
cąca młodzież w różnorodnych zawodach. 

Priorytetowe zadania szkoły odnoszą się do rozwijania u uczniów i absolwentów 
celów życiowych związanych z edukacją zawodową, wzmacniania poczucia własnej 
wartości poprzez solidne przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Duży nacisk kła-
dziemy na rozwijanie kompetencji zawodowych, które przygotowują naszych uczniów 
i absolwentów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy 
zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Nasza szkoła aktywnie realizuje zadania, które przyczyniają się do podnoszenia 
atrakcyjności kształcenia, poprze udział w projektach i programach rządowych i unij-
nych. Należą do nich:

 � Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
 � Aktywna Tablica 2020-2024
 � „Staż zagraniczny drogą do sukcesu zawodowego” – w ramach programu Erasmus+
 � „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim” 
 � „Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija”

Dwa ostanie projekty pozwoliły dostosować naszą ofertę zawodową do potrzeb 
rynku pracy. Szkoła została doposażona w specjalistyczny, wysokiej klasy sprzęt, 
umożliwiającym uczniom poznanie i rozwijanie umiejętności na urządzeniach, które 
posiadają nowoczesne zakłady pracy. Poznawanie realnych standardów pracy oraz 
kształcenie umiejętności zawodowych możliwe jest dzięki ścisłej współpracy z licznymi 
pracodawcami. To u nich uczniowie odbywają praktykę zawodową oraz praktyczną 
naukę zawodu. Dzięki tej współpracy, z powodzeniem realizowane są dla uczniów 
staże zawodowe. 

Pozyskaliśmy wielu przedsiębiorców, którzy objęli patronatem nasze klasy:
 � gastronomiczne: Gastro Group, Sarzyński Barbara Sarzyńska w Kazimierzu Dol-

nym, Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły, GANOM Szymon 
Ziarek (Sushi) w Puławach oraz Stowarzyszenie Lubelskich Kucharzy

 � ekonomiczne: Cash Director SA.
 � fryzjerskie: Przedsiębiorstwo Chantal, Pani Zuzanna Sumirska, Salon Fryzur „Afera”
 � spedycyjne: Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie, Zakład Produk-

cyjno-handlowy Krzaczek w Klikawie, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Puławach.

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
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OFERTA 
EDUKACYJNA 
DLA ABSOLWENTóW 
SZKóŁ PODSTAWOWYCh 
na rok szkolny 2021/2022:

 z TECHNIKUM NR 1 
(5 lat nauki, matura i egzamin zawodowy)   

TECHNIK EKONOMISTA
zawód: technik ekonomista (egzamin zawodowy z 2 kwalifikacji)
W trakcie nauki uczniowie zdobywają szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, 
prawa, rachunkowości przedsiębiorstw, ekonomiki, statystyki, towaroznaw-
stwa oraz obsługi sprzętu komputerowego. Odbywają praktyki zawodowe 
w instytucjach finansowych oraz w działach ekonomiczno-finansowych 
różnych podmiotów gospodarczych.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych 
(egzamin zawodowy z 2 kwalifikacji)
Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane 
z planowaniem  i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego 
i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, 
gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasada-
mi racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi 
konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 
im. Stefanii Sempołowskiej 
w Puławach

TECHNIK SPEDYTOR
zawód: technik spedytor (egzamin zawodowy z 1 kwalifikacji)
Kształcenie w zawodzie technik spedytor ma na celu przygotowanie 
absolwentów do wykonywania zadań zawodowych w zakresie trans-
portu i spedycji. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentom 
znajdować zatrudnienie we wszelkich przedsiębiorstwach spedycyjnych 
i transportowych, w tym np. agencjach obsługi porów morskich i lot-
niczych, przedsiębiorstwach transportu kolejowego itp. Spedytorów 
poszukują przede wszystkim firmy z branży transportowej, przemysłowej, 
budowlanej, handlowej i usługowej oraz informatyka i telekomunikacja.. 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
zawód: technik usług fryzjerskich (egzamin zawodowy 
z 2 kwalifikacji)
Technik usług fryzjerskich zarządza zakładem fryzjerskim, świadczy usługi 
fryzjerskie przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz 
tendencji światowych z zakresu stylistyki. Doradza w zakresie doboru 
modelu i kolorystyki fryzury. Korzysta z technik komputerowych w pracy 
zawodowej. Może również wykonywać usługi fryzjerskie dla celów re-
klamowych, prasy czy fotografii artystycznej.
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 z BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 
(3 lata nauki, egzamin z jednej kwalifikacji)

zawód: kucharz, fryzjer, sprzedawca, cukiernik, piekarz, 
magazynier logistyk

 z CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 1

zawód kucharz: dokształcanie uczniów – pracowników młodocianych  
w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
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Zespół Szkół im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach może pochwalić się ponad 
półwieczną tradycją, początki szkoły sięgają lat sześćdziesiątych i na trwałe wpisują się 
w  puławskie realia. Od wielu lat szkoła stara się sprostać zapotrzebowaniu lokalnego 
rynku pracy, dlatego też kształci przyszłych pracowników w dziedzinie budownictwa, 
mechaniki, geodezji, motoryzacji, spawalnictwa oraz informatyki. Nasi absolwenci 
kontynuują naukę na studiach politechnicznych, prowadzą własne firmy, pełnią od-
powiedzialne funkcje zawodowe i  społeczne. 

Dostosowując ofertę dydaktyczną do wymagań rynku, szkoła kładzie szczególny 
nacisk na umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z niezbędnymi umiejętnościami 
praktycznymi. 

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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OFERTA 
EDUKACYJNA 
DLA ABSOLWENTóW 
SZKóŁ PODSTAWOWYCh 
na rok szkolny 2021/2022:

 z TECHNIKUM NR 2    

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK MECHANIK Z ELEMENTAMI POŻARNICTWA

TECHNIK SPAWALNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA Z ELEMENTAMI POŻARNICTWA

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

TECHNIK GEODETA

TECHNIK INFORMATYK

 z BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2  

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 
W BUDOWNICTWIE

Zespół Szkół nr 2 w Puławach od wielu lat uczestniczy w realizacji projektów 
unijnych, czego efektami są uzyskane przez uczniów dodatkowe kwalifika-
cję zwiększające szanse na rynku pracy. Pozyskane środki umożliwiają nam 
zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego, który pozwala na zwiększenie 
jakości pracy zarówno uczniom i jak i  nauczycielom. Organizowane staże dla 
uczniów i nauczycieli w kraju i poza jego granicami rozwijają kompetencje 
kluczowe, które wspierają rozwój osobisty, włączają w życie społeczne oraz 
aktywne obywatelstwo.
W ramach projektów unijnych realizowanych w szkole w nowoczesny sprzęt 
zostały wyposażone pracownie: informatyczne, samochodowe, mechaniczne 
oraz geodezyjne i  budowlane.
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Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej istnieje od blisko 80 lat na puławskim rynku 
edukacyjnym, zawsze wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy poprzez ciągłe 
wzbogacanie i modyfikowanie oferty edukacyjnej. W chwili obecnej jesteśmy placów-
ką oferującą absolwentom szkoły podstawowej naukę w liceum ogólnokształcącym 
w renomowanych klasach mundurowej i pedagogiczno- psychologicznej, natomiast 
nawiązując do bogatych tradycji w zakresie kształcenia zawodowego oferujemy rów-
nież naukę w klasach technikum w zawodach technik weterynarii, technik fotografii 
i multimediów oraz technik reklamy. 

Szkoła położona jest w samym centrum miasta i oferuje naukę pod okiem wykwalifi-
kowanej kadry pedagogicznej w doskonale wyposażonych klasopracowniach kształcenia 
ogólnego i zawodowego. Zapewniamy młodym ludziom wszechstronny rozwój poprzez 
możliwość uczestniczenia w różnorodnych formach zajęć pozalekcyjnych, projektach 
międzynarodowych oraz poprzez współpracę placówki z różnorodnymi instytucjami 
i organizacjami o charakterze społecznym, kulturalnym i edukacyjnym.

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
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OFERTA 
EDUKACYJNA 
DLA ABSOLWENTóW 
SZKóŁ PODSTAWOWYCh 
na rok szkolny 2021/2022:

 z VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE    

KLASA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA
Uczniowie tej klasy zdobędą wiedzę z dziedziny pedagogiki i psychologii, 
ponadto będą wykorzystywać zdobytą wiedzę w placówkach oświatowo-
-wychowawczych. Profil ten daje możliwość rozwijania zainteresowań 
oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, umożliwia zapoznanie się ze 
specyfiką pracy w zawodzie nauczycielskim i sprawdzenie swoich predys-
pozycji do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi.
Absolwenci tego kierunku zostaną przygotowani do podjęcia studiów na 
kierunkach: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, rehabilitacja, fizyko-
terapia, itp.

KLASA MUNDUROWA
Oddział Przygotowania Wojskowego objęty patronatem Ministerstwa 
Obrony Narodowej.
Klasa mundurowa wychodzi naprzeciw naturalnym predyspozycjom młodego 
człowieka, wykorzystując jego energię, zapał i ciekawość oraz chęć przeżycia 
przygody. Uczniowie biorą udział w olimpiadzie policyjnej, zawodach „ Spraw-
ni jak żołnierze” i wielu innych. Szkoła współpracuje z Komendą Powiatową 
Policji w Puławach, Komendą Straży Pożarnej w Puławach, Wyższą Szkołą 
Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, Batalionem Drogowo- Mostowym 
w Dęblinie. Nauka w tej klasie ułatwia wstęp na uczelnie i szkoły policyjne, 
wojskowe i inne szkoły służb mundurowych.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
im. Marii Dąbrowskiej 
w Puławach
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 z TECHNIKUM NR 3  

TECHNIK WETERYNARII
Kierunek dla osób pragnących nieść pomoc poprzez wykonywanie czyn-
ności o charakterze pomocniczym z zakresu zapobiegania i zwalczania 
chorób zwierząt, leczenia oraz nadzoru nad warunkami sanitarno-we-
terynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt. Absolwent tego kierunku 
może być zatrudniony w zakładach leczniczych dla zwierząt, organach 
inspekcji weterynaryjnej, może prowadzić własną działalność w ramach: 
hodowli zwierząt, doradztwa hodowlanego, usług inseminacyjnych,  usług 
pielęgnacyjnych oraz długoterminowej rehabilitacji zwierząt.

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW
Kształcenie w tym zawodzie przygotowuje specjalistów z zakresu mul-
timediów i fotografii, którzy są w stanie sprostać oczekiwaniom jakie 
niesie rozwijający się rynek usług cyfrowych. Absolwent tego kierunku 
może pracować w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych 
i reklamowych, policji, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją 
materiałów analogowych oraz sektorze e-usług.

TECHNIK REKLAMY
Nowoczesny kierunek przygotowujący do pracy w sektorze reklamy i mar-
ketingu, a także do podjęcia własnej działalności kreatywnej. Absolwenci 
poszukiwani są na rynku pracy z uwagi na dynamiczny rozwój branży 
reklamowej. Po ukończeniu technikum istnieje możliwość podjęcia pracy 
w charakterze specjalisty ds. reklamy i marketingu, grafika, art designera, 
projektanta poligrafii, copywritera, agenta reklamowego, pracownika 
działu kreatywnego oraz na wielu innych prestiżowych stanowiskach 
w Polsce i za granicą.
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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

„Siła rodzi się z jedności...” 
książę Adam Jerzy Czartoryski

  „Srebrne Liceum 2021”
  oferujemy INDYWIDUALNE PROFILOWANIE
  w każdym profi lu uczeń uczy się trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym
  oferujemy bardzo wysoką zdawalność egzaminu maturalnego
  proponujemy nowe profi le dostosowane do potrzeb uczniów, wymogów rynku 

pracy i wymogów rekrutacyjnych na studia
  w każdej klasie jest możliwość nauki języka angielskiego w zakresie rozszerzonym 

oraz wyboru drugiego języka – j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski
  dla osób szczególnie zainteresowanych językami obcymi, we wszystkich profi lach, 

oferujemy NOWOŚĆ - język włoski, język chiński oraz język francuski

20



OFERTA 
EDUKACYJNA 
DLA ABSOLWENTóW 
SZKóŁ PODSTAWOWYCh 
na rok szkolny 2021/2022:

PROFIL MATEMATYCZNO - FIZYCZNY
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
do wyboru: informatyka, lub j. angielski
Wybierz profil matematyczno-fizyczny, jeżeli myślisz o studiowaniu budownic-
twa, inżynierii chemicznej, technologii produkcji, informatyki, mechatroniki, 
robotyki, architektury.

PROFIL BIOLOGICZNO - CHEMICZNY
przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
do wyboru: matematyka, lub j. angielski
Profil biologiczno-chemiczny daje ci szerokie spektrum możliwości dostania 
się na, atrakcyjne kierunki studiów takie jak: medycyna, weterynaria, bio-
technologia, inżynieria chemiczna, psychologia, AWF, analityka medyczna 
i na wiele innych o nachyleniu przyrodniczym.
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I LO 
im. Ks. A. J. Czartoryskiego 
w Puławach

PROFIL SPOŁECZNO – EKONOMICZNY
przedmioty rozszerzone: geografia, j. angielski
do wyboru: matematyka, lub wiedza o społeczeństwie
Po ukończeniu profilu społeczno – ekonomicznego będziesz mógł studio-
wać: ekonomię, inżynierię zarządzania, finanse, bankowość, zarządzanie 
i marketing, handel zagraniczny, administrację, turystykę, geoinformatykę 
kartografię czy geodezję.

PROFIL HUMANISTYCZNY
przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski
do wyboru: historia, lub wiedza o społeczeństwie
Wybór profilu humanistycznego daje możliwość podjęcia studiów na 
kierunkach: prawo, politologia, historia, polityka społeczna, psychologia, 
praca socjalna, administracja,  bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeń-
stwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia.

PROFIL ARTYSTYCZNY
przedmioty rozszerzone: j. polski, j angielski
do wyboru, przedmiot uzupełniający: plastyka, muzyka
Wybór profilu artystycznego daje wiele możliwości, co może ułatwić 
podjęcie studiów na różnych kierunkach: aktorstwo, muzykologia, kul-
turoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, 
malarstwo, filologia angielska, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
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„Radź się przeszłości, żyj teraźniejszością 
i ciągle patrz w przyszłość”

I LO – SPRAWDZA SIĘ OD POKOLEŃ!
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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

Drodzy Ósmoklasiści, 

Od początku istnienia szkoły staraliśmy się dostosowywać do potrzeb lokalnego rynku 
pracy i unowocześniać, zarówno bazę dydaktyczną jak i metody pracy z uczniami. Po 
ponad pięćdziesięciu latach działalności możemy się pochwalić dobrze wyposażonymi 
szkolnymi pracowniami przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Nasi ucznio-
wie przygotowują się do egzaminów zawodowych również w pracowniach Zespołu 
Kształcenia Zawodowego oraz Puławskiego Parku Naukowo – Technologicznego. Od 
2015 roku, jako jedyna szkoła w powiecie puławskim, ZST bierze udział w międzyna-
rodowym programie edukacyjnym Cisco Networking Academy. Od 2018 r. szczycimy 
się tytułem „Academy Years of Service”, który otrzymaliśmy za wkład i zaangażowanie 
w rozwój programu CISCO na świecie. Podnoszenie jakości kształcenia oraz wypo-
sażenie uczniów w kwalifikacje i umiejętności zawodowe niezbędne na rynku pracy 
było możliwe dzięki udziałowi naszej szkoły w unijnych projektach. Należały do nich: 
„Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija”, „Technik przyszłości” oraz „Nowoczesne 
centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim”. Udział w przedsięwzięciach: 
Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z kompo-
nentami dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (zwane 
IPC), Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD), kurs Linux, organizacja 
płatnych staży zawodowych dla najlepszych uczestników niewątpliwie przyczynił się 
do zwiększenia zdawalności egzaminów zawodowych i wzrostu liczby wykwalifiko-
wanych specjalistów w branżach pożądanych na lokalnym rynku pracy. Możliwe stało 
się również doposażenie szkoły w sprzęt specjalistyczny do pracowni zawodowych. 
Od stycznia 2021 roku w ZST w ramach zajęć rozwijających uzdolnienia, uczniowie 
kształcący się w zawodzie technik mechanik projektują i wykonują pojazd sterowany 
drogą radiową. Body Kit został zaprojektowany i wydrukowany w technologii 3D. 

Szkoła zyskuje również dzięki partnerom. Od wielu lat patronat nad ZST sprawuje 
Grupa Azoty – Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. Obejmuje on stypendia dla uczniów, 
nagrody rzeczowe dla wyróżniającej się młodzieży, współpracę w zakresie organizacji 
zajęć dydaktycznych i praktyk uczniowskich oraz zatrudniania minimum 10 absolwentów 
ZST z każdego rocznika. Naszymi partnerami są również: Zakład Produkcyjno-handlowy 
Stanisław Krzaczek z siedzibą w Klikawie, PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 
Zakład Budowy Aparatury i Remontów Specjalistycznych Mezap Sp. z o.o. 
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OFERTA 
EDUKACYJNA 
DLA ABSOLWENTóW 
SZKóŁ PODSTAWOWYCh 
na rok szkolny 2021/2022:

TECHNIK ANALITYK 
(rozszerzenia: biologia, chemia) 
wykonuje prace z zakresu: pobierania i przygotowania próbek do analiz, 
gospodarowania odczynnikami chemicznymi, użytkowania wyposażenia 
pomiarowego i pomocniczego. Wykonuje i dokumentuje badania anali-
tyczne oraz ocenia jakość badanych próbek. Ukończenie tego kierunku daje 
możliwość 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 chemicz-
nego. Ukończenie tego kierunku daje możliwość zatrudnienia w przedsiębior-
stwach wytwarzających substancje przemysłowe, produkujących substancje 
z produktów naturalnych, przetwarzających substancje w wyroby chemiczne 
oraz instytucjach i laboratoriach badawczych przemysłu chemicznego.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Puławach

TECHNIK ELEKTRYK 
(rozszerzenia: matematyka, fizyka) 
wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia oraz eksploatuje 
maszyny i urządzenia elektryczne, a także ocenia ich stan techniczny. 
Wykonuje instalacje elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej.  
Ukończenie tego kierunku daje absolwentom możliwość zatrudnienia 
w zakładach energetycznych, elektrowniach, 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 możliwość zatrudnienia w przemyśle, w budownictwie, 
górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych 
innych dziedzinach gospodarki oraz w ich zapleczu badawczo-rozwojo-
wym. Można prowadzić własny warsztat.

TECHNIK INFORMATYK 
(rozszerzenia: matematyka, informatyka) 
przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi 
do pracy, diagnozuje je i naprawia. Projektuje 
i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi. Tworzy i administruje 
stronami internetowymi oraz bazami danych. Ukończenie tego kierunku daje 
możliwość zatrudnienia w wyspecjalizowanych firmach informatycznych 
(serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (admini-
stratorzy baz danych i sieci) a nawet w domu (projektanci, graficy), we 
wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie 
komputery. Można także prowadzić własną działalność gospodarczą.

TECHNIK PROGRAMISTA 
(rozszerzenia: matematyka, informatyka) 
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 
jednego z najlepiej zarabiających i najczęściej poszukiwanych na rynku pracy.
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Drodzy Ósmoklasiści, z radością przyjmiemy 
Was w szeregi społeczności ZST. 

Dołączcie do najlepszej szkoły technicznej 
w Powiecie Puławskim!

Zaproponowane przez szkołę kierunki znalazły się na liście zawodów, na 
które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku 
pracy (technik mechanik, technik programista, technik elektryk), jak i w 
województwie lubelskim (technik analityk, technik technologii chemicznej, 
technik informatyk)!

Wysoki poziom kształcenia potwierdzany jest corocznie w Rankingu PERSPEK-
TYW. W tegorocznej edycji ZST znów znalazł się na podium i zdobył Złotą 
Tarczę, plasując się w pierwszej setce polskich techników. 
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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

z Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 w Zespole Kształcenia 
Zawodowego w Puławach

W roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej 
do skorzystania z oferty edukacyjnej Zespołu Kształcenia Zawodowego w Puławach.

Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne odbywa się w nowoczesnych pra-
cowniach do nauki zawodu, doposażonych z projektu unijnego. Po ukończeniu Bran-
żowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent otrzyma dyplom 
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i uzyska wykształcenie branżowe.

„Na człowieka składają się wybory i okoliczności
Nikt nie ma władzy nad okolicznościami,

ale każdy ma władzę wyboru.”
Eric-Emmanuel Schmitt
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OFERTA 
EDUKACYJNA 
DLA ABSOLWENTóW 
SZKóŁ PODSTAWOWYCh 
na rok szkolny 2021/2022:

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
– w trakcie nauki uczniowie uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, 
użytkowania, diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. 
Po ukończeniu naszej szkoły branżowej nasi absolwenci mają możliwość 
kontynuowania nauki w Szkole Branżowej II Stopnia.
Uzyskane w trakcie nauki umiejętności oraz udokumentowane kwalifikacje 
pozwolą absolwentom podjęcie pracy w takich miejscach jak:
 � stacje obsługi pojazdów
 � zakłady produkcyjne oraz naprawcze pojazdów samochodowych
 � przedsiębiorstwa transportu samochodowego
 � firmy zajmujące się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych
 � przedsiębiorstwa doradztwa technicznego w zakresie motoryzacjirstwa 

doradztwa technicznego w zakresie motoryzacji
Zajęcia praktyczne klas o profilu mechanik pojazdów samochodowych 
realizowane są w nowoczesnej pracowni samochodowej współpracującej 
ze stacją diagnostyczną i warsztatem działającym przy Zespole Kształcenia 
Zawodowego w Puławach.
Zespół Kształcenia Zawodowego brał udział w realizowanym przez Powiat 
Puławski projekcie „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie 
Puławskim”. Dzięki realizacji projektu ZKZ uzyskał doposażenie pracowni do 
nauki zawodu na kwotę ok. 600 tys. zł. Zakupiono między innymi:
 � podnośniki kolumnowe do samochodów
 � urządzenia do pomiaru geometrii samochodowej w technologii 3D
 � tablice systemów elektronicznych pojazdów oraz modele podzespołów
 � stoły warsztatowe i urządzenia na wyposażenie pracowni samochodowej

Posiadane przez ZKZ najnowsze wyposażenie w pracowni samochodowej 
prezentuje najnowsze rozwiązania konstrukcyjne stosowane we współcze-
snych samochodach.
Dzięki zakupionemu sprzętowi dostosowaliśmy ofertę szkolnictwa zawo-
dowego do potrzeb rynku pracy poprzez poprawę jakości i efektywność 
kształcenia zawodowego.
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ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO 
w Puławach

ELEKTRYK – bardzo atrakcyjny i poszukiwany zawód
Nasi absolwenci posiadający wykształcenie i umiejętności w tym kierunku 
szybko znajdą pracę, będą mogli również kontynuować naukę w Bran-
żowej Szkole II Stopnia lub też założyć własną działalność gospodarczą.
W ramach zajęć uczniowie klasy o specjalności elektryk nabywają umie-
jętności:
 � montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na 

podstawie dokumentacji technicznej
 � instalowania, użytkowania i obsługiwania układów energoelektro-

nicznych
 � wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów 

maszyn i urządzeń elektrycznych, układów sterowania i zabezpieczeń
 � wykonywania konserwacji oraz naprawy linii napowietrznych i ka-

blowych
 � prowadzenia konserwacji oraz naprawy układów automatyki
 � wykonywania przeglądów technicznych, konserwacji, maszyn i urzą-

dzeń elektrycznych

Absolwenci klasy w zawodzie elektryk mają możliwość uzyskania upraw-
nień kontrolno-pomiarowych (SEP) Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
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Wybór dalszej drogi edukacyjnej to bardzo ważny moment 
w Waszym życiu.
Kontynuując naukę w naszej szkole zdobędziecie dobry zawód, 
kwalifikacje a co za tym idzie pewną przyszłość. 

ZKZ prowadzi również ZAJĘCIA PRAKTYCZNE dla uczniów szkół Po-
wiatu Puławskiego w wielu dobrze wyposażonych pracowniach:

 � pracownia pojazdów samochodowych
 � pracownia spawalnicza
 � pracownia elektryczna
 � pracownia budowlana
 � pracownia elektroniczna
 � pracownia diagnostyki pojazdów mechanicznych
 �  pracownia komputerowa
 � pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie

Zespół Kształcenia Zawodowego jest również jednym z najprężniej dzia-
łających ośrodków szkoleniowych w Powiecie Puławskim. Dzięki bogatej 
bazie szkoleniowej ma do zaoferowania kursy dla osób bezrobotnych, 
pracujących, uczących się, czyli dla każdego, kto chce w przyszłości podjąć 
pracę w wielu dynamicznie rozwijających się gałęziach przemysłu, nie tylko 
w Polsce, ale również za granicą.

PROWADZIMY STAŁY NABÓR NA KURSY:
 � Operator wózków jezdniowych
 � Spawanie (MAG TIG, Elektroda)
 � Operator koparkoładowarki
 � Operator koparki jednonaczyniowej do 25 ton - NOWOŚĆ

„DOBRA SZKOŁA, PEWNY ZAWÓD - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”
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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 Dyrektor: Wiesław Smyrgała

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach jest placówką oświa-
tową, w skład, której wchodzą:

z IV Liceum Ogólnokształcące (www.4lo.pulawy.pl)
 � czteroletnia szkoła publiczna z oddziałami sportowymi dla młodzieży rozwija-

jącej talenty sportowe, ze specjalnością piłka ręczna i piłka nożna dziewcząt 
i chłopców, siatkówka, lekkoatletyka

 � rozszerzenia od klasy pierwszej z języka angielskiego, biologii i wiedzy o społe-
czeństwie

 �  szkoła zapewnia:
 � naukę w nowych obiektach dydaktycznych i sportowych
 � wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną gwarantującą prawidłowy rozwój 

szkolny, sportowy i emocjonalny uczniów
 � harmonijne połączenie kształcenia dydaktycznego z realizacją programu 

treningowego
 � wsparcie w planowaniu kariery zawodowej
 � codzienne treningi, odnowę biologiczną, zajęcia w siłowni i na basenie pod 

opieką profesjonalnej kadry trenerskiej
 � współpracę z klubami sportowymi oraz związkami piłki ręcznej, nożnej 

i siatkowej
 � udział w ligach, zawodach i turniejach sportowych
 � zakwaterowanie i wyżywienie w bursie szkolnej
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OFERTA 
EDUKACYJNA 
DLA ABSOLWENTóW 
SZKóŁ PODSTAWOWYCh 
na rok szkolny 2021/2022:

 z Centrum Kształcenia Ustawicznego 
 � bezpłatne szkoły dla osób dorosłych, umożliwiające uzupełnianie wy-

kształcenia i zdobycie nowych kwalifikacji 
 � w liceum ogólnokształcącym (na podbudowie gimnazjum, 8-letniej 

szkoły podstawowej lub szkoły branżowej I stopnia) 
 � w szkole policealnej (na podbudowie szkoły średniej)
 � w formie rocznych kursów kwalifikacji zawodowych (KKZ)

 � nauka odbywa się w systemie zaocznym w weekendy
 � Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr VIII oferuje przygo-

towanie do egzaminów maturalnych w oddziałach z rozszerzeniami 
z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, biologia lub geografia 

 � Szkoła Policealna Nr 5 daje szanse na uzyskanie nowych kwalifikacji 
zawodowych, potwierdzanych zewnętrznym egzaminem zawodowym, 
kształci w zawodach: 
 � technik administracji (4 semestry)
 � technik bezpieczeństwa i higieny pracy (3 semestry)
 � florysta (2 semestry)

 � KKZ, czyli kwalifikacyjne kursy zawodowe dają możliwość zdobycia 
w krótkim czasie atrakcyjnego zawodu:
 � technik turystyki na obszarach wiejskich (1 rok) w kwalifikacji 

 � rekrutacja do szkół dla dorosłych odbywa się 2 razy w roku poprzez 
formularz online na stronie internetowej lub metodą tradycyjną

 z Bursa Szkolna
 � zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz całodobową opiekę wy-

chowawczą dla uczniów puławskich szkół ponadpodstawowych i po-
nadgimnazjalnych oraz dla uczniów z zagranicy (Ukraina, Białoruś)

 � dysponuje ponad 370 miejscami w dobrze wyposażonych 3 i 4-osobo-
wych pokojach mieszkalnych z łazienkami

 � udostępnia mieszkańcom: dużą stołówkę, dwie świetlice, sale do zajęć 
sportowych, siłownię, pracownię komputerową, pokoje do cichej nauki

 � umożliwia odpowiednie warunki do nauki, rozwoju zainteresowań i uzdol-
nień, działalność w Bursowym Klubie Wolontariatu „DOBRO-CZYNNI”

 � profesjonalna kadra pedagogiczna udziela wparcia w przypadku proble-
mów w nauce, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ściśle 
współpracuje ze szkołami i rodzicami wychowanków

33



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-Wychowawczy w Puławach, to placówka oświatowa 
obejmująca kompleksową opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzież 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od urodzenia do 24 roku życia.

z Szkoła Branżowa I Stopnia nr 7
Kształci uczniów na kierunkach: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik 
pomocniczy gastronomii i kucharz (ostatni rok - 3 klasa). Nowoczesne, wielostano-
wiskowe pracownie technologii gastronomicznej i hotelarskiej oraz wypracowane 
metody pracy z uczniami o specjalnych potrzebach, a także dodatkowe zajęciom 
doskonalące kompetencje zawodowe, wpływają na wysoką zdawalność uczniów 
na egzaminach zawodowych oraz pomagają naszym wychowankom funkcjonować 
w środowisku pracy.

„Powiedz mi, a zapomnę
Pokaż mi, a zapamiętam

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”

34



INFORMACJA
O SZKOŁACH 
I FORMACh  NAUCZANIA:

 z Szkoła Podstawowa nr 12 
Misją szkoły jest przygotowanie uczniów do radzenia sobie w przestrzeni 
edukacyjnej, ale i dorosłym życiu, pełnienia różnych ról społecznych, bycia 
uczciwym i aktywnym. Szkoła jest otwarta na potrzeby dzieci niepełnospraw-
nych. Otaczamy je mądrą i dobrze zorganizowaną opieką wychowawczą.

 z Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Celem jest obejmowanie dziecka i jego rodziny całościową opieką, w której 
będzie mogło zdobywać doświadczenia, uczyć się nowych umiejętności.

 � Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu głębokim, zespołowe i indywidualne.

 � Praca w małym zespole, nowatorskie metody nauczania, zajęcia wspie-
rające rozwój ucznia, to działania dające szanse odniesienia sukcesu na 
miarę jego możliwości.

 � Internat dla dziewcząt i chłopców, którego misją jest zindywidualizo-
wana praca z wychowankiem w celu przygotowanie go do przyszłego, 
samodzielnego życia 

 � Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej 
działalności ośrodka.

 � Programy obecnie realizowane w ośrodku: 
Aktywna Tablica, „Za życiem”, „Trzymaj formę”, „Mały miś w świecie 
wielkiej literatury”, „Dzieci uczą rodziców”.
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SPECJALNY OŚRODEK 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 
im. Św. Franciszka z Asyżu 
w Kęble

24-160 Wąwolnica

Kębło 7

tel./fax 81 8825011

soswwkeble@gmail.com

 
soswkeblo.pl

www.facebook.com/soswkeblo Dyrektor: Mariola Bartoszcze

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble jest 
placówką oświatowo - wychowawczą obejmującą opieką, kształceniem i wycho-
waniem młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 z W skład Ośrodka wchodzi:
• Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy (młodzież w wieku od 16 do 24 lat) 

z internatem.
• Prowadzimy również zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla osób z niepeł-

nosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka - od momentu wykrycia nieprawidłowości rozwojowych dziecka 
do rozpoczęcia nauki szkolnej.

„Bądź człowiekiem wśród stworzeń, 
a bratem wśród braci”

Św. Franciszek z Asyżu
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INFORMACJA
O SZKOŁACH 
I FORMACh  NAUCZANIA:

Ośrodek zapewnia dostęp do specjalistycznych pracowni, dysponuje bogatą 
bazą dydaktyczną i wypoczynkową: 
 � pracownie gospodarstwa domowego,
 � pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
 � sala integracji sensorycznej (SI),
 � sala Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka,
 � siłownia, sala gimnastyczna oraz siłownia „pod chmurką”,
 � pracownia ceramiczna,
 � pracownia plastyczna,
 �  pracownia ogrodnicza,
 � kącik majsterkowicza,
 � baza do hipoterapii i jazdy konnej (ujeżdżalnie kryta i otwarta),
 �  ścieżka sensoryczna z miejscem wypoczynkowym,
 � sala „Strefa Relaksu”,
 � boisko do gry w siatkówkę oraz piłkę nożną,
 � ścianka wspinaczkowa,
 � obudowane miejsce na ognisko.
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MŁODZIEŻOWY OŚRODEK 
SOCJOTERAPII 
w Puławach

24-100 Puławy

ul. Kołłątaja 1 
tel./fax. 81 887 44 93, 

tel. 604 058 223  
mospulawy@onet.eu 

www.mos.pulawy.pl Dyrektor: Joanna Gielecka

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach jest miejscem gdzie zespół spe-
cjalistów, a przede wszystkim życzliwych ludzi, pomaga młodzieży w kreowaniu 
pozytywnych postaw, umożliwiając im zdobycie wykształcenia i zmianę niekon-
struktywnych wzorców zachowań. Nasze motto to „Złapać na dobrym”.
Nadrzędnym celem w pracy nauczycieli i wychowawców jest cel terapeutyczny 
i wychowawczy.

 z SZKOŁY MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII
• Szkoła Podstawowa nr 14 

W ramach szkoły podstawowej wychowankowie uczą się w klasach od 6-8.
• Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6

Klasy wielozawodowe w zawodach: kucharz, fryzjer, monter zabudowy i robót
wykończeniowych, fryzjer, cukiernik, krawiec, tapicer.

• Warunki przyjęcia do ośrodka:
 � rozmowa kwalifikacyjna
 � posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na 

zagrożenie niedostosowaniem społecznym

„Uczymy się i wzrastamy, aby lepiej żyć”
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INFORMACJA
O SZKOŁACH 
I FORMACh  NAUCZANIA:

 z OPIEKA CAŁODOBOWA - INTERNAT
Ośrodek przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 12-24 lat, która funkcjonuje 
w ramach grup wychowawczych zamieszkując pokojach 2 i 3 osobowych. 
Zasada „złapać na dobrym” jest codzienną praktyką wychowawczą, która 
ukazując wychowankom ich zasoby i możliwości pozwala wykonać krok 
w kierunku zmiany. Wychowankowie mają możliwość rozwijać swoje zain-
teresowania i pasje: sekcja sportowa, kółko informatyczne, kółko plastyczne, 
klub filmowy kącik kulinarny, warsztaty muzyczne, kącik redaktorski, kółko 
fotograficzne, kółko wędkarskie, kółko teatralne 

 z ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
 � grupy socjoterapeutyczne - grupy zamknięte
 � zajęcia psychoedukacyjne
 � spotkania indywidualne z psychologiem
 � praca z rodziną
 � terapia zajęciowa 
 �
 � Współpraca z Instytucjami
 � Dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Puławach oraz Ko-

mendą Ochotniczego Hufca pozyskiwane i realizowane są projekty dzięki 
którym młodzież ośrodka ma możliwość zdobycia nowych kwalifikacji 
na kursie m.in. kelner, florysta, barman-kelner, cukiernik, wózki widłowe 
co daje większa możliwość odnalezienia się na rynku pracy jak również 
doposażenie w nowoczesne sprzęty umożliwiające korzystanie z nich na 
zajęciach praktycznych w zawodzie kucharz. Ostatnio realizowane projekty:
 � „Mój Powiat – uczy, dokształca, rozwija”
 � „Nowoczesne Centra Edukacji Zawodowej w Powiecie Puławskim”
 � „MłodziAktywni”
 � „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim”
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Funkcjonowanie w warunkach pandemii powoduje brak możliwości organizacji targów edukacyjnych. Aby uczniowie kończący 
szkołę podstawową  mogli poznać propozycje profili kształcenia, zawodów, rozszerzeń programowych czy języków obcych oraz samą 
szkołę Powiat Puławski dla wszystkich zainteresowanych uczniów i ich rodziców przygotował  publikację pomagającą w podjęciu 
najlepszej decyzji podczas zbliżającej się rekrutacji.

Oferta szkół powiatowych zapewnia kształcenie ogólne jak i zawodowe na bardzo dobrym poziomie, a po ukończeniu edukacji 
ponadpodstawowej umożliwia podjęcie pracy lub dalsze kształcenie. 

TYPY SZKÓŁ POWIATU PUŁAWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

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.

LO

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 określonym zawodzie. 

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

Większość obecnych techników kształci swoich uczniów w tzw. zawodach szerokoprofilowych – w końcowym 
etapie kształcenia szkoła realizuje przygotowanie specjalistyczne, które odzwierciedla potrzeby rynku pracy oraz 
zainteresowania uczniowskie. Odbywa się to na przedmiotach zwanych zajęciami specjalizującymi 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 kształcenia 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.

T

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 letnia) 
– jest adresowana dla tych młodych ludzi, którzy chcą być dobrymi fachowcami, wykonywać dobry i potrzebny 
zawód na rynku pracy. W szkole branżowej co najmniej 50% zajęć będzie przeznaczona na kształcenie 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 wykształcenie średnie branżowe 
z możliwością przystąpienia do matury.

B

„Świadomy wybór szkoły jest kluczowy, 
warunkuje nie tylko dalszą ścieżkę kształcenia,  

ale i przyszłą zawodową ścieżkę ucznia”
minister Przemysław Czarnek



Mając na względzie konieczność ciągłego doskonalenia i dostosowywania do zmieniających się potrzeb rynku pracy szkoły prowa-
dzone przez Powiat Puławski przygotowały ofertę edukacyjną skierowaną również dla dorosłych, 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 specjalnego 
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.

terminy PrzeProwadzania PostęPowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół 
ponadpodstawowych znajdziesz na stronie https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11090

Informator  o szkołach ponadpodstawowych przygotowany przez Kuratorium Oświaty w Lublinie wraz z harmonogramem rekrutacji 
jest dostępny na stronie głównej KO w Lublinie pod adresem https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

Małgorzata Noskowska  
- Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Puławach

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

 z 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 którego obowiązują 

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

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
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