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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, 

w niedalekiej przyszłości staniecie Państwo przed wy-
borem dalszej ścieżki edukacyjnej. Dokonanie wyboru 
właściwej szkoły to odpowiedzialny i bardzo ważny mo-
ment dla każdego absolwenta szkoły podstawowej i jego 
najbliższych. Jest to decyzja niezwykle istotna, wpływająca 
na dalszą karierę edukacyjną i zawodową. 

Na tym etapie, ważne jest wyposażenie młodego czło-
wieka w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji 
dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na 
dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien 
poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by 
móc dokonać prawidłowego wyboru. Wybierając szkołę 
warto kierować się zarówno marzeniami jak i możliwościami. Każdy z Was bazując na swoich 
zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach, jest zobowiązany do realnej oceny wła-
snych możliwości, ukierunkowania się na wybór dalszego kształcenia oraz przygotowania się 
do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Nieodzowne jest tutaj wsparcie doradcy zawodowego, 
nauczycieli, rodziców.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowana została publikacja zawierająca 
ofertę szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Puławski. 
Stanowi ona doskonałą formę zapoznania się z wszechstronną i różnorodną, a co najważniejsze 
– dostosowaną do oczekiwań młodzieży oraz potrzeb stale zmieniającego się i wymagającego 
rynku pracy, ofertą edukacyjną na rok szkolny 2023/2024. W publikacji znajdziecie Państwo cha-
rakterystykę naszych szkół, szczegółowo opisującą proponowane profile, zawody, kwalifikacje, 
prowadzone zajęcia, projekty edukacyjne, wyposażenie klasopracowni, osiągnięcia uczniów 
oraz różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych.

Z ogromnym przekonaniem pragnę zaoferować Państwu wybór szkół, prowadzonych przez 
Powiat Puławski. Każda z nich to szkoła z wieloletnią tradycją oraz profesjonalną i wykwalifiko-
waną kadrą pedagogiczną, która umiejętnie przygotowuje młodzież do osiągnięcia kolejnego 
szczebla realizacji planu, jakim jest zdobycie upragnionego zawodu.

Serdecznie zachęcam do lektury informatora, wyrażając jednocześnie nadzieję, że materia-
ły w nim zawarte okażą się pomocne przy wyborze szkoły, a podjęte decyzje będą właściwe 
i zaprocentują na przyszłość.

Starosta Puławski 



ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 2 
w Nałęczowie

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

Dyrektor: Alina Gomółka

Dążymy do ciągłego zaspokajania
potrzeb Uczniów i ich Rodziców poprzez

świadome i odpowiedzialne
kształcenie oraz wychowywanie

młodego człowieka pozwalające „kreować” 
postawy społeczne na miarę wizji Polski Stefana 

Żeromskiego – naszego Patrona
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Stefana Żeromskiego

 KLASA BIZNESOWO-INŻYNIERSKA

Przedmioty obowiązkowe rozszerzone: geografia, 
matematyka lub język obcy (angielski, niemiecki) 

 KLASA BIOLOGICZNO-MEDYCZNA

Przedmioty obowiązkowe rozszerzone: biologia, 
język polski lub chemia 

TECHNIKUM NR 1 
im. Zygmunta Chmielewskiego

 TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka.

 TECHNIK HOTELARSTWA

Przedmiot rozszerzony: geografia.

INTERNAT 
(czynny 7 dni w tygodniu)

 � pokoje dwu-, trzy- i czteroosobowe,
 � bezpłatny dostęp do Internetu,
 � pokoje, cichej nauki”,
 � sala telewizyjna ze sprzętem multimedialnym,
 � siłownia,
 � zaplecze socjalne do dyspozycji 

wychowanków (pralka, suszarka, lodówka).
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

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

Dzięki udziałowi w projektach unijnych, np. „Edu-
kacja przyszłości w Nałęczowie”, ,,Podniesienie 
jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Pu-
ławskim”, ciągle wzbogacamy naszą bazę dydak-
tyczną w sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, 
monitory interaktywne, sprzęt komputerowy, mapy, 
plansze i inne pomoce naukowe. 

W ramach realizowanych projektów organizowane 
są warsztaty w Puławskim Parku Naukowo-Tech-
nologicznym, szkolenia, kursy kwalifikacyjne oraz 
płatne staże dla uczniów.

Jesteśmy również uczestnikami projektu UE ,,Aka-
demia młodego Wolontariusza”, którego celem 
jest podniesienie poziomu aktywności społecznych 
ważnych na rynku pracy.

W ramach partnerstwa z lubelskimi uczelniami: 
UMCS, Uniwersytetem Przyrodniczym i Uniwer-
sytetem 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 Bezpieczny w Sieci, Certyfikat 
Dobrze ZaPROJEKTowanej Szkoły, Certyfikat Szkoły 
z Życiem, *Certyfikat Szkoły Promującej Wolontariat. 
Jesteśmy uczestnikiem projektu Microsoft „Szkoła 
w chmurze”.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ 
im. Jana Koszczyca - Witkiewicza 
w Kazimierzu Dolnym

 24-120 Kazimierz Dolny 
ul. Nadwiślańska 9
  81 501 47 28, 669 601 777
 zsz-kazimierz@wp.pl
www.koszczyc.kazimierz-dolny.pl

Dyrektor: Teodor Józefacki
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Zespół Szkół im. Jana Koszczyca - Witkiewicza 
w Kazimierzu Dolnym to szkoła, która łączy trady-
cję z nowoczesnością, zapewnia uczniom bogatą 
ofertę edukacyjną, bezpieczeństwo i optymalne 
warunki do wszechstronnego rozwoju. Misją szkoły 
jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności 
niezbędne do dalszej edukacji. Realizujemy program 
Erasmus+, Erasmus Pro „Europejska jakość w kształ-
ceniu zawodowym”. Wysoką jakość kształcenia 
potwierdza wyróżnienie w „Rankingu Wojewódzkim 
2023 – Lubelskie”. Dwukrotnie w ostatnich latach 
zdobyliśmy Brązową Tarczę. Dysponujemy klasami 
wyposażonymi w nowoczesne pomoce dydak-
tyczne, a także pracowniami związanymi z danym 
kierunkiem kształcenia. 

W kompleks szkolny wchodzi internat, 
który oferuje:

 � pokoje 2,3,4 osobowe z dostępem do wi-fi,
 � całodzienne wyżywienie w stołówce szkolnej,
 � dostęp do aneksu kuchennego, do sali gim-

nastycznej i boisk szkolnych, 
 � kącik telewizyjny, salę cichej nauki, 
 � bezpłatną pomoc w nauce 
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

TECHNIKUM

 TECHNIK HOTELARSTWA

To kierunek kształcenia, w ramach którego ucznio-
wie planują, oferują, koordynują oraz wykonują 
usługi hotelarskie. Specjalnie dobrane przedmioty 
przygotowują do pracy w różnego typu obiektach, 
pomagają w przygotowaniach do rozpoczęcia wła-
snej działalności. Ukończenie technikum o tym pro-
filu daje wiele możliwości doskonalenia się w kraju 
jak i zagranicą.

Kwalifikacje w zawodzie: 
 � HGT.03. - Obsługa gości w obiekcie 

świadczącym usługi hotelarskie,
 � HGT.06. - Planowanie i realizacja usług 

w recepcji.
 � matematyka, informatyka.

W ramach kształcenia uczniowie mogą wybrać 
w klasie piątej jedną z dwóch specjalizacji:

 � WELLNESS & SPA,
 � STEWARD/STEWARDESSA
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

 TECHNIK LOGISTYK

Logistyk to zawód ponadczasowy. Kształce-
nie w tym kierunku daje szerokie predyspozycje 
zawodowe. Logistyk potrafi sprawnie zarządzać 
transportem, magazynem, dystrybucją oraz dbać 
o zaopatrzenie przedsiębiorstw i instytucji. Zawód 
ten daje możliwość opanowania wiedzy i umiejęt-
ności potrzebnych w procesie planowania, kon-
trolowania sprawnego i efektywnego przepływu 
surowców, materiałów oraz gotowych wyrobów.

Kwalifikacje w zawodzie:
 � SPL.01. - Obsługa magazynów,
 � SPL.04. - Organizacja transportu.

W ramach kształcenia uczniowie mogą wybrać, 
już w klasie pierwszej, specjalizację logistyka woj-
skowa.

Specjalizacja ta zapewnia uczniom nie tylko pod-
stawową specjalistyczną wiedzę z przedmiotów 
logistycznych, ale również niezbędne przygotowanie 
do pracy w jednostkach wojskowych. W ramach 
specjalności szkoła współpracuje z 2 Lubelską Bry-
gadą Obrony Terytorialnej – 22 Dębliński batalion 
lekkiej piechoty. Uczniów podejmujących naukę 
w szkole obowiązuje mundur i udział w obowiąz-
kowych szkoleniach.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
oddział wielozawodowy

Jest to szkoła 3-letnia, w której program nauczania 
zawiera przedmioty ogólne i zawodowe.  Uczniowie 
zdobywać będą kwalifikacje w wybranym przez 
siebie zawodzie np.: blacharz, cukiernik, elektro-
mechanik, elektromechanik pojazdów samocho-
dowych, elektryk, kucharz, magazynier – logistyk, 
mechanik pojazdów samochodowych, operator 
maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, pie-
karz, pracownik obsługi hotelowej stolarz, ślusarz, 
tapicer, lakiernik samochodowy. W 3 klasie, uczeń 
zdaje egzamin zawodowy i po ukończeniu szkoły 
otrzymuje dyplom umożliwiający podjęcie pracy 
w zawodzie. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOSZCZYCA-WITKIEWICZA W KAZIMIERZU DOLNYM10
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:
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ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 1 
im. Stefanii Sempołowskiej 
w Puławach

 24-100 Puławy
ul. Polna 18
 81 886 38 21,  81 886 38 21 wew. 40
 zs1@zs1.pulawy.pl
www.zs1.pulawy.pl

Dyrektor: Robert Och

Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołow-
skiej może poszczycić się 80 letnią tradycją 
kształcenia i wychowywania młodzieży. Szkoła 
zajmuje ważne miejsce na edukacyjnej mapie 
powiatu puławskiego. Od zawsze dostosowuje 
kształcenie zawodowe do aktualnych potrzeb 
lokalnego, regionalnego, krajowego a nawet 
europejskiego rynku pracy.
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 W kształceniu zawodowym stawiamy na współ-
pracę z pracodawcami. Poznawanie realnych 
standardów pracy oraz szlifowanie umiejętności 
zawodowych odbywa się w rzeczywistych warun-
kach pracy. To u pracodawców uczniowie odbywają 
praktykę zawodową oraz praktyczną naukę zawodu. 
Dzięki tej współpracy, z powodzeniem realizowane 
są dla uczniów staże zawodowe. 

Jesteśmy dumni z licznych patronatów, gdzie 
wszystkie kierunki kształcenia objęte są współpracą 
z lokalnymi przedsiębiorcami np. klasy gastronomicz-
ne objęte są patronatem przez Piekarnię Sarzyński 
Barbara Sarzyńska w Kazimierzu Dolnym, Stowarzy-
szenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły, 
firma GANOM Szymon Ziarek (Sushi) w Puławach, 
Stowarzyszenie Lubelskich Kucharzy. 

Klasy fryzjerskie w Zespole Szkół nr 1, objęte 
zostały patronatem przez: polską firmę kosme-
tyczną „Chantal”, Panią Zuzannę Sumirską autorkę 
i redaktorkę podręczników zawodowych fryzjerstwa, 
właścicielkę Firmy Wydawniczo-Medialnej PPHU 
SUZI oraz Panią Ewelinę Kusio, właścicielkę Salonu 
Fryzur „Afera”. 

Cieszy nas owocna współpraca z patronem klas 
ekonomicznych. Podmiot CashDirector SA. spół-
ka technologiczna z branży fin, wspiera naszych 
uczniów w edukacji, wpływa na podnoszenie jakości 
i efektywności kształcenia, a tym samym kompe-
tencji zawodowych, przygotowuje absolwentów 
do mobilności i elastycznego funkcjonowania na 
dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. 

W Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołow-
skiej realizowane są projekty współfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej: „Nowoczesne centra 
edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim” oraz 
„Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija”. Szkoła 
została doposażona w specjalistyczny, wysokiej 
klasy sprzęt, jaki można spotkać u pracodawców.
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W bieżącym roku realizowane są dla uczniów 
naszej szkoły kursy: Barman, Makijaż, Przygotowanie 
potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami 
zdrowego żywienia, Prawo jazdy, Obsługa biura. 
Dzięki tym kursom 92 uczniów i 2 nauczycieli zdo-
było lub jeszcze w tym roku zdobędzie kwalifikację 
rynkowe na poziomie PRK 3 oraz Certyficate of 
Vocational Qualification.

 Solidny poziom kształcenia ogólnego i zawo-
dowego, przygotowuje młodzież do świadomego 
wyboru ścieżki zawodowej na rynku pracy. Otwiera 
także dodatkowe możliwości poznania europejskie-
go rynku pracy poprzez projekt Erasmus+. 

 Szkoła oferuje uczniom różnorodne zajęcia roz-
wijające zainteresowania i uzdolnienia, pomaga 
w odkrywaniu pasji i talentów oraz zapewniamy 
warunki do ich rozwijania. W proces pedagogiczny 
wdrażane są nowe rozwiązania organizacyjne oraz 
przedsięwzięcia edukacyjne. 

Dbamy o solidne przygotowanie uczniów do 
matury i egzaminów zawodowych. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ W PUŁAWACH14
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

TECHNIKUM NR 1

 TECHNIK EKONOMISTA

egzamin zawodowy z 2 kwalifikacji

 TECHNIK SPEDYTOR

egzamin zawodowy z 1 kwalifikacji

 ŻYWIENIA I USŁUG  
GASTRONOMICZNYCH

egzamin zawodowy z 2 kwalifikacji

 TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

egzamin zawodowy z 2 kwalifikacji

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 

 KUCHARZ,  FRYZJER, SPRZEDAWCA, 
CUKIERNIK, PIEKARZ, MAGAZYNIER 
LOGISTYK

klasa wielozawodowa

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO NR 1

 KUCHARZ 

dokształcanie uczniów – pracowników 
młodocianych w zakresie teoretycznych 
przedmiotów zawodowych

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ W PUŁAWACH 15



ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 2 
im. E. Kwiatkowskiego 
w Puławach

 24-100 Puławy
ul. Jaworowa 1
 81 886 82 26 
 poczta@zs2.pulawy.pl
www.zs2.pulawy.pl

Dyrektor: Krzysztof Szabelski 
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Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puła-
wach od ponad pięćdziesięciu lat kształci młodzież 
zgodnie z aktualnymi wymogami rynku pracy, wy-
chowuje w duchu wartości patriotycznych i kształtuje 
postawy obywatelskie. Dzięki atrakcyjnym kierunkom 
kształcenia absolwenci placówki z powodzeniem 
znajdują zatrudnienie, jak również kontynuują edu-
kację na uczelniach wyższych.   

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im E. Kwiatkow-
skiego w Puławach rozwijają swoje kompetencje 
i kwalifikacje w ramach dodatkowych szkoleń, jak 
chociażby: „Projektowanie i obsługiwanie procesu 
druku 3D”, kursy: operator wózków widłowych 
podnośnikowych, operator koparko- ładowarki, 
spawanie MAG, w których uczestniczą bezpłatnie.  
Placówka przystępuje do różnorodnych projektów, 
m.in. Erasmus +, za sprawą, którego w minionym 
roku szkolnym odbyły się dwa wyjazdy zagraniczne 
dla młodzieży. 

W ramach współpracy z Puławskim Parkiem 
Naukowo – Technologicznym część zajęć specja-
listycznych przyszli informatycy odbywają w tym 
nowoczesnym obiekcie. Do partnerów Zespołu 
Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego należą: Mosto-
stal Puławy S.A., RK Niedziałek, PPHU Auto Boss 
Leder S.C. Andrzej Drążkiewicz, Auto Pikul Serwis 
Samochodowy, OSK Lipski. Za sprawą innowa-
cji pedagogicznej – wprowadzenia do programu 
niektórych profili elementów pożarnictwa, prężnie 
rozwija się współpraca naszej szkoły z Państwową 
Strażą Pożarną w Puławach. 
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

TECHNIKUM NR 2

 TECHNIK BUDOWNICTWA 
Z ELEMENTAMI POŻARNICTWA

 � zna różnego rodzaju obiekty budowlane, 
nowoczesne materiały i technologie, przepisy 
prawa budowlanego,

 � sporządza rysunki budowlane, kosztorysy, 
harmonogramy i dokumentację przetargową,

 � wykonuje obliczenia konstrukcyjne, przed-
miary i obmiary robót budowlanych

 � dobiera zespoły robocze do wykonywania ro-
bót budowlanych, zna zasady ich organizowania 

 � sporządza oferty na roboty budowlane, 
 � wykorzystuje programy komputerowe do pro-

jektowania i sporządzania dokumentacji budow-
lanej, posługuje się dokumentacją projektową,

 � wykonuje roboty budowlane murarskie i tyn-
karskie

 TECHNIK MECHANIK 
Z ELEMENTAMI POŻARNICTWA

 � wytwarza części maszyn i urządzeń,
 � dokonuje montażu maszyn i urządzeń,
 � instaluje, uruchamia, obsługuje maszyny 

i urządzenia,
 � organizuje proces produkcji

Za sprawą innowacji pedagogicznej z zakre-
su zagadnień organizacyjno – prawnych ochrony 
przeciwpożarowej, absolwenci kierunków technik 
mechanik oraz technik budownictwa posiadają 
szeroki zakres kompetencji z zakresu pożarnictwa.

 TECHNIK GEODETA

 � zajmuje się zakładaniem i pomiarem osnów 
pomiarowych, wykonywaniem pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych terenu, 

 � sporządza opracowania geodezyjne i karto-
graficzne na podstawie danych pomiarowych 
lub projektowych, 

 � dokonuje pomiarów sytuacyjnych, wysokościo-
wych i realizacyjnych oraz opracowuje ich wyniki

 � wykonuje prace geodezyjne związane z ka-
tastrem i gospodarką nieruchomościami 

 TECHNIK INFORMATYK

 � jest wykwalifikowany w zakresie administracji i eks-
ploatacji systemów komputerowych, urządzeń pery-
feryjnych i lokalnych sieci komputerowych

 � projektuje i wykonuje lokalne sieci komputerowe, 
bazy danych, strony www, aplikacje internetowe oraz 
administruje nimi  

 � dba o bezpieczeństwo sieci komputerowych, stosuje 
odpowiednie zabezpieczenia systemów komputero-
wych i oprogramowanie

 � serwisuje urządzenia techniki komputerowej 
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

 MECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH 

 � wykonuje przeglądy podzespołów i zespołów 
stosowanych w pojazdach samochodowych

 � diagnozuje stan techniczny podzespołów 
i zespołów pojazdów samochodowych

 � ustala przyczyny usterek i uszkodzeń po-
szczególnych układów, zespołów

 � i mechanizmów pojazdów samochodowych 
metodami diagnostycznymi oraz je usuwa

         

 MONTER ZABUDOWY 
I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 
W BUDOWNICTWIE 

 � wykonuje w obiektach budowlanych: montaż 
suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciar-
skie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe

 � przeprowadza konserwację i naprawy po-
włok malarskich, tapet, posadzek i okładzin; 
dokonuje przedmiaru tych robót obliczając 
zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza 
koszty ich wykonania

 TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 � wykonuje oraz organizuje obsługę i naprawę pojaz-
dów samochodowych,

 � ocenia stan techniczny pojazdów, prowadzi usłu-
gi motoryzacyjne,

 � posiada kwalifikacje pomocne podczas sprzedaży 
pojazdów samochodowych oraz artykułów motory-
zacyjnych w Autoryzowanych Stacjach Obsługi (ASO),

 � prowadzi dokumentację związaną z obsługą i naprawą 
pojazdów samochodowych w ASO i stacjach kontroli 
pojazdów
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ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 3 
im. Marii Dąbrowskiej 
w Puławach

 24-100 Puławy, 
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 74
  81 886 36 40 
 kancelaria@zs3.pulawy.pl
www.zs3.pulawy.pl

Dyrektor: Grzegorz Jabłoński 

 � blisko 80 lat na puławskim rynku edukacyjnym, 
 � oferta edukacyjna wychodząca naprzeciw 

aktualnym potrzebom rynku pracy, 
 � nauka w liceum ogólnokształcącym w oddziale 

przygotowania wojskowego oraz klasie peda-
gogiczno- psychologicznej, 

 � nauka w klasach technikum w zawodach technik 
weterynarii, technik fotografii i multimediów 
oraz technik reklamy. 

 � lokalizacja w samym centrum miasta,
 � wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 � doskonale wyposażone klasopracownie kształ-

cenia ogólnego i zawodowego,
 � nowoczesny kompleks obiektów sportowo- 

obronnych,
 � wszechstronny rozwój młodego człowieka 

poprzez możliwość uczestniczenia w różnorod-
nych formach zajęć pozalekcyjnych, projektach 
międzynarodowych oraz poprzez współpracę 
placówki z różnorodnymi instytucjami i organi-
zacjami o charakterze społecznym, kulturalnym 
i edukacyjnym.
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 KLASA PEDAGOGICZNO-
PSYCHOLOGICZNA 

 � zdobywanie wiedzy z dziedziny pedagogiki 
i psychologii, 

 � możliwość rozwijania zainteresowań oświa-
towych i opiekuńczo - wychowawczych, 

 � poznanie specyfiki pracy w zawodzie na-
uczycielskim,

 � sprawdzenie swoich predyspozycji do pracy 
z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi,

 � przygotowanie do podjęcia studiów na kie-
runkach: psychologia, pedagogika, resocja-
lizacja, rehabilitacja, fizykoterapia, itp.

         

 ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA 
WOJSKOWEGO 

 � patronat Ministerstwa Obrony Narodowej,
 � wykorzystanie naturalnych predyspozycji 

młodego człowieka: energii, zapału, cieka-
wości oraz chęci przeżycia przygody,

 � udział w wielu przedsięwzięciach o charak-
terze obronnym, m.in. olimpiadzie policyjnej, 
zawodach „ Sprawni jak żołnierze”,

 � współpraca z Komendą Powiatową Poli-
cji w Puławach, Komendą Straży Pożarnej 
w Puławach, Lotniczą Akademią Wojskową 
w Dęblinie, Batalionem Drogowo- Mostowym 
w Dęblinie- jednostką patronacką,

 � ułatwiony wstęp na uczelnie i szkoły poli-
cyjne, wojskowe i inne szkoły służb mun-
durowych.
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

TECHNIKUM NR 3

 TECHNIK WETERYNARII 

 � kierunek dla osób pragnących nieść pomoc 
poprzez wykonywanie czynności o charak-
terze pomocniczym z zakresu zapobiegania 
i zwalczania chorób zwierząt, leczenia oraz 
nadzoru nad warunkami sanitarno-weteryna-
ryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt,

 � możliwość zatrudnienia w zakładach leczni-
czych dla zwierząt, organach inspekcji we-
terynaryjnej,

 � możliwość prowadzenia własnej działalno-
ści w ramach: hodowli zwierząt, doradztwa 
hodowlanego, usług inseminacyjnych,  usług 
pielęgnacyjnych oraz długoterminowej re-
habilitacji zwierząt

         

 TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW 

 � przygotowanie specjalistów z zakresu multi-
mediów i fotografii, którzy są w stanie sprostać 
oczekiwaniom, jakie niesie rozwijający się 
rynek usług cyfrowych,

 � możliwość zatrudnienia w studiach foto-
graficznych, agencjach wydawniczych i re-
klamowych, policji, archiwach, instytucjach 
zajmujących się cyfryzacją materiałów ana-
logowych oraz sektorze e-usług

 TECHNIK REKLAMY 

 � przygotowanie specjalistów do pracy w sek-
torze reklamy i marketingu, a także do pod-
jęcia własnej działalności kreatywnej,

 � absolwenci poszukiwani na rynku pracy z uwa-
gi na dynamiczny rozwój branży reklamowej,

 � możliwość podjęcia pracy w charakterze spe-
cjalisty ds. reklamy i marketingu, grafika, art 
designera, projektanta poligrafii, copywritera, 
agenta reklamowego, pracownika działu kre-
atywnego oraz na wielu innych prestiżowych 
stanowiskach w Polsce i za granicą
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I LO 
Ks. A. J. Czartoryskiego
w Puławach

 24-100 Puławy
Al. Partyzantów 16 
  81 886 36 26 
 sekretariat@czart.pulawy.pl
www.czart.pulawy.pl

Dyrektor: dr Marek Chrzanowski

„Siła i mądrość rodzą się z tradycji”
Ks. Adam Jerzy Czartoryski

WYSOKI POZIOM NAUCZANIA:
 � solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego, 

nasz ubiegłoroczny wynik zdawalności z przedmiotów 
obowiązkowych to 100%,

 � Szkoła sukcesu wg wskaźnika EWD – Edukacyjnej 
Wartości Dodanej czyli ponadprzeciętna w skali kraju 
efektywność nauczania,

 � liczne sukcesy naszych uczniów w olimpiadach, kon-
kursach przedmiotowych i zawodach sportowych,

 � instytucje partnerskie: UMCS, KUL, Uniwersytet War-
szawski British Council, ambasada USA, Open Future 
School, UNICEF, UNESCO, POK Dom Chemika itd.

RÓŻNORODNA OFERTA BEZPŁATNYCH 
ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH:

 � zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów przed-
miotowych,

 � język francuski oraz język włoski,
 � Klub Debat Historycznych – Debatnica,
 � zajęcia alternatywne – Historia w filmie,
 � zajęcia teatralne – Teatr I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego,
 � szkolna telewizja – Czartorych TV,
 � kółko plastyczne – Miłośnicy sztuki,
 � zajęcia muzyczne,
 � gry fabularne RPG,
 � tenis ziemny, klub piłki nożnej oraz inne zajęcia sportowe.

I Liceum Ogólnokształcące w Puławach 
– nowoczesna szkoła z bogatą historią
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NASZE ATUTY:
 � trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym 

w każdym profilu,
 � bogata oferta klas o różnorodnych profilach,
 � internat, dysponujący 175 miejscami dla 

uczniów mieszkających poza Puławami,
 � przyjazna atmosfera, podmiotowe i życzliwe 

traktowanie uczniów,
 � zagraniczne wyjazdy młodzieży w ramach 

projektu Edukowanie przez podróżowanie 
m. in. do Austrii, Słowacji, Czech, Chorwacji 
i na Węgry.

UCZNIOWIE DZIAŁAJĄ SPOŁECZNIE 
I CHARYTATYWNIE NA RZECZ M. IN.:

 � Hospicjum św. Matki Teresy z Kalkuty w Pu-
ławach,

 � Domu Dziecka w Puławach,
 � Schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz 

Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami,
 � Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy itd.
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

I LO IM. KS. A. J. CZARTORYSKIEGO W PUŁAWACH

W każdym profilu istnieje możliwość wyboru 
drugiego języka obcego nowożytnego: j. hiszpań-
skiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego.

 PROFIL MATEMATYCZNO – FIZYCZNY

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
 � matematyka
 � fizyka
 � do wyboru: informatyka lub język angielski

 PROFIL MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNY

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
 � matematyka
 � geografia
 � język angielski
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

I LO IM. KS. A. J. CZARTORYSKIEGO W PUŁAWACH

 PROFIL SPOŁECZNY

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
 � geografia
 � język angielski
 � wiedza o społeczeństwie

  PROFIL BIOLOGICZNO – CHEMICZNY

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
 � biologia
 � chemia
 � matematyka

 PROFIL BIOLOGICZNO – CHEMICZNY

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
 � biologia
 � chemia
 � język angielski

 PROFIL PRAWNICZY

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
 � język polski
 � historia
 � wiedza o społeczeństwie

Przedmiot uzupełniający: 
 � elementy prawa

 PROFIL HUMANISTYCZNY

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
 � język polski
 � historia
 � język angielski

 PROFIL ARTYSTYCZNY

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
 � język polski
 � język angielski
 � historia sztuki
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ZESPÓŁ SZKÓŁ 
TECHNICZNYCH 
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Puławach

 24-100 Puławy
ul. Wojska Polskiego 7 
  81 886 37 40,  81 886 36 59 
 poczta@zst.pulawy.pl
www.zst.pulawy.pl

Dyrektor: Henryk Głos

Nasza szkoła jest nie tylko jedną z najlepszych 
w powiecie puławskim czy w województwie lubelskim, 
ale także w Polsce.  Wysoki poziom kształcenia po-
twierdzany jest corocznie w Rankingu PERSPEKTYW 
- w tegorocznej edycji ZST ponownie zdobył Złotą 
Tarczę, plasując się w czołówce polskich techników. 

Dobrze wyposażone pracownie przedmiotów ogól-
nokształcących i zawodowych w sprzęt specjalistyczny, 
podnoszenie jakości kształcenia oraz wyposażanie 
uczniów „Chemika” w  kwalifikacje i umiejętności zawo-
dowe niezbędne na rynku pracy, a także udział szkoły 
w unijnych projektach i  różnorodnych przedsięwzię-
ciach, niewątpliwie przyczyniają się do zwiększenia 
zdawalności egzaminów zawodowych i wzrostu liczby 
wykwalifikowanych specjalistów w branżach pożądanych 
na lokalnym rynku pracy. Szkoła zyskuje również dzięki 
partnerom. Od wielu lat patronat nad ZST sprawują: 
Grupa Azoty – Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.,  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., Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut 
Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

Uczniowie ZST rozwijają również własne pasje 
i zainteresowania. Biorą udział w konkursach przed-
miotowych oraz artystycznych, piszą wiersze i opo-
wiadania, śpiewają, a także działają charytatywnie, 
okazując, jak wielkie mają serce dla potrzebujących.

Drodzy Ósmoklasiści!

Chcielibyśmy zainteresować Was ofertą Ze-
społu Szkół Technicznych im. M. Skłodowskiej-
-Curie w Puławach – szkoły znanej i cenionej 
w środowisku lokalnym już od 55 lat! 

Uroczysty Jubileusz 55-lecia obchodzony był 
w dniach 30 września – 2 października 2022 r. Te 
dni, w których swoją obecnością zaszczyciło nas 
wielu dostojnych gości, obfitowały w wydarze-
nia przynoszące ogrom wzruszenia i satysfakcji. 
Śmiało możemy powiedzieć, że to, co zaczęło 
się 55 lat temu trwa i będzie trwać... 
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

W roku jubileuszowym przygotowaliśmy dla 
Was atrakcyjną ofertę edukacyjną na rok szkolny 
2023/2024.

Proponujemy naukę w sześciu zawodach w 5-let-
nim technikum, które jest typem szkoły przygoto-
wującej do podjęcia pracy lub dalszych studiów, 
szczególnie politechnicznych. Program nauczania 
obejmuje przedmioty ogólnokształcące (egzamin 
maturalny) oraz zawodowe (egzamin z kwalifika-
cji zawodowych):

 TECHNIK ANALITYK

rozszerzenia: biologia, chemia 
Absolwent wykonuje prace z zakresu: pobierania 
i przygotowania próbek do analiz, gospodaro-
wania odczynnikami chemicznymi, użytkowania 
wyposażenia pomiarowego i pomocniczego. 
Wykonuje i dokumentuje badania analityczne 
oraz ocenia jakość badanych próbek. 
Ukończenie tego kierunku daje możliwość zatrud-
nienia w laboratoriach przemysłowych, środowi-
skowych, pracujących na rzecz rolnictwa oraz na 
potrzeby przemysłu spożywczego.

 TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ 

rozszerzenia: matematyka, chemia 
Absolwent organizuje, prowadzi i  kontroluje pro-
cesy technologiczne przemysłu chemicznego.
Ukończenie tego kierunku daje możliwość za-
trudnienia w przedsiębiorstwach wytwarzających 
substancje przemysłowe, produkujących substancje 
z produktów naturalnych, przetwarzających sub-
stancje w wyroby chemiczne oraz instytucjach i la-
boratoriach badawczych przemysłu chemicznego.

 TECHNIK ELEKTRYK

rozszerzenia: matematyka, fizyka 
Absolwent wykonuje instalacje elektryczne na 
podstawie dokumentacji technicznej, montuje, 
uruchamia oraz eksploatuje maszyny i urządzenia 
elektryczne, a także ocenia ich stan techniczny. 
Ukończenie tego kierunku daje absolwentom moż-
liwość zatrudnienia w zakładach energetycznych, 
elektrowniach, w biurach projektowych. Można 
prowadzić własną firmę usługową.
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

 TECHNIK MECHANIK

rozszerzenia: matematyka, fizyka 
Absolwent organizuje, wykonuje i nadzoruje 
prace związane z wytwarzaniem części maszyn 
oraz obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń.
Ukończenie tego kierunku daje możliwość zatrud-
nienia w przemyśle, w budownictwie, górnictwie, 
komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach 
i w różnych innych dziedzinach gospodarki oraz 
w ich zapleczu badawczo-rozwojowym. Można 
prowadzić własny warsztat.

 TECHNIK INFORMATYK 

rozszerzenia: matematyka, informatyka 
Absolwent przygotowuje stanowiska komputerowe 
z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje 
je i naprawia. Projektuje i administruje lokalnymi 
sieciami komputerowymi. Tworzy strony interne-
towe oraz bazy danych i administruje nimi.
Ukończenie tego kierunku daje możliwość za-
trudnienia w wyspecjalizowanych firmach infor-
matycznych we wszystkich gałęziach gospodarki 
narodowej, w których mają zastosowanie kom-
putery. Można także prowadzić własną działal-
ność gospodarczą.

 TECHNIK PROGRAMISTA

rozszerzenia: matematyka, informatyka 
Absolwent za pomocą specjalistycznego języka 
pisze, czyli tworzy programy komputerowe i wdraża 
je do użytku. Zdobyta wiedza teoretyczna i umie-
jętności praktyczne w zakresie projektowania baz 
danych, stron internetowych oraz programowania 
i testowania aplikacji to gwarancja zdobycia zawo-
du jednego z najlepiej opłacanych i najczęściej 
poszukiwanych na rynku pracy.

Zaproponowane przez szkołę kierunki znalazły 
się na liście zawodów, na które prognozowane jest 
szczególne zapotrzebowanie na krajowym ryn-
ku pracy, (technik mechanik, technik programista, 
technik elektryk), jak i w województwie lubelskim 
(technik analityk, technik technologii chemicznej, 
technik informatyk)!
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

Drodzy Ósmoklasiści, z radością przyjmiemy 
Was w szeregi społeczności ZST! Dołączcie do 
najlepszej szkoły technicznej w Powiecie Puław-
skim! Wybór „Chemika”, jako kontynuacji nauki 
po szkole podstawowej staje się często tradycją 
rodzinną, ponieważ kształcimy już trzecie pokolenie 
techników. Receptą na sukces jest codzienna praca 
wszystkich pracowników szkoły oraz zachęcanie do 
takiej pracy uczniów. Jesteśmy otwarci na potrzeby 
środowiska, na nowe rozwiązania techniczne, na 
potrzeby młodzieży.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO ZST
1. Warunki ogólne określone przez Kuratorium 

Oświaty, dostępne są na stronie www.kura-
torium.lublin.pl lub www.zst.pulawy.pl oraz 
w każdym gimnazjum.

2. Kandydaci do technikum zobowiązani są 
do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego 
potwierdzającego przydatność do zawodu.
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ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO 
w Puławach

 24-100 Puławy
ul. Wacława Sieroszewskiego 1 
   81 886 38 37 
 kontakt@zkz.pulawy.pl
www.zkz.pulawy.pl

Dyrektor: Mirosław Pustelnik

Idź w stronę praktycznej wiedzy, 
wybierz naszą szkołę!

Zespół Kształcenia Zawodowego jest szkołą, 
która zapewnia swoim absolwentom przygo-
towanie do zawodu, kwalifikacje, a co za tym 
idzie - pewną przyszłość. W roku szkolnym 
2023/2024 zapraszamy Cię do naszej szkoły!
Kształcimy zawodowo – teoretycznie i prak-
tycznie – w nowoczesnych pracowniach do 
nauki zawodu.
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 8 
W PUŁAWACH

 ELEKTRYK

Czy wyobrażasz sobie swój świat bez prądu? Na pewno nie, 
bo jest to jedna z najczęściej wykorzystywanych form energii 
w przyrodzie. Zawód „elektryk” jest atrakcyjny i poszukiwany 
na rynku pracy, ponieważ nie istnieją dziedziny, w których nie 
potrzebna byłaby energia elektryczna. To zawód przyszłości, 
dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji.

Nasza szkoła wykształciła wielu znakomitych elektryków.

 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Branża motoryzacyjna z roku na rok rośnie w siłę. Według 
danych statystycznych co drugi mieszkaniec Polski posiada 
samochód, dlatego też zapotrzebowanie na dobrych fachow-
ców w tej dziedzinie i pomoc mechanika samochodowego 
jest niezbędna!

Jeżeli kochasz naprawiać samochody i chciałbyś to robić 
zawodowo wybierz ten kierunek. 

 MECHANIK - MONTER MASZYN

Interesujesz się techniką i mechaniką? Masz zdolności ma-
nualne? Wyobraźnię przestrzenną? To kierunek dla Ciebie! 
Zawód pewny i ponadczasowy, a rynek pracy nieograniczony. 
Przemysł maszynowy należy do jednej z najbardziej rozwijają-
cych się gałęzi gospodarki w naszym kraju, dlatego monterzy 
należą do grupy najbardziej poszukiwanych pracowników. 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA 

Ukończyłeś Branżową Szkołę I Stopnia w zawodzie mecha-
nik pojazdów samochodowych? Możesz kontynuować naukę 
w naszej szkole! Nauka jest bezpłatna i odbywa się w sys-
temie zaocznym. Uzyskasz dyplom technika, wykształcenie 
średnie branżowe oraz możliwość przystąpienia do egzaminu 
maturalnego. Swoje kwalifikacje zawodowe będziesz mógł 
rozszerzyć w ramach kursów i szkoleń organizowanych także 
w Zespole Kształcenia Zawodowego: 

1. kurs operatora koparkoładowarki,
2. kurs operatora koparki jednonaczyniowej do 25 ton,
3. kurs operatora wózka widłowego z uprawnieniami UDT,
4. spawanie ELEKTRODĄ, MAG, MIG lub TIG.
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REGIONALNE 
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO
w Puławach

 24-100 Puławy
ul. C.K. Norwida 8A 
  81 886 37 05, 81 886 39 36 
 sekretariat@rcku.pulawy.pl

szkola@rcku.pulawy.pl
www.rcku.pulawy.pl

Dyrektor: Mirosław Kozioł 
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Puławach jest placówką oświatową, w skład, 
której wchodzą:

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
www.4lo.pulawy.pl

 � szkoła dla młodzieży z oddziałami ogólnymi 
z nastawieniem na rozwijanie pasji i talentów 
(w tym sportowych, artystycznych, dzienni-
karskich)

 � rozszerzenia z języka polskiego, angielskiego 
i wiedzy o społeczeństwie

SZKOŁA ZAPEWNIA:
 � naukę w salach dydaktycznych z wykorzysta-

niem nowoczesnego wyposażenia i metod 
nauczania (monitory lub tablice interaktywne, 
projektory multimedialne)

 � wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną gwa-
rantującą prawidłowy rozwój edukacyjny, 
sportowy i emocjonalny uczniów oraz wsparcie 
w planowaniu kariery zawodowej

 � harmonijne połączenie kształcenia dydak-
tycznego z realizacją programu treningowego 
oraz możliwością rozwijania pasji i talentów

 � współpracę z mediami, organizacjami poza-
rządowymi i instytucjami

 � pierwszeństwo w rekrutacji do bursy szkolnej 
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO

- bezpłatne szkoły dla osób dorosłych:

Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych Nr VIII 

 � liceum ogólnokształcące na podbudowie 
gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej lub 
szkoły branżowej I stopnia

 � przygotowanie do egzaminów maturalnych 
w oddziałach z rozszerzeniami z przedmiotów: 
biologia, wiedza o społeczeństwie i język 
angielski

Szkoła Policealna Nr 5 
 � szkoła policealna na podbudowie szkoły śred-

niej (liceum, technikum) – nie jest wymagana 
matura

 � szanse na uzyskanie nowych kwalifikacji za-
wodowych, potwierdzanych zewnętrznym eg-
zaminem zawodowym, kształci w zawodach: 
 � technik administracji (4 semestry)
 � technik bezpieczeństwa i higieny pracy 

(3 semestry)

SPECYFIKA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
 � nauka w systemie zaocznym, w co drugi week-

end
 � rekrutacja 2 razy w roku (od semestru jesien-

nego lub wiosennego) poprzez formularz 
online na stronie internetowej placówki lub 
metodą tradycyjną 

REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO36
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:
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BURSA SZKOLNA

 � dysponuje ponad 300 miejscami w dobrze 
wyposażonych 3 i 4 osobowych pokojach 
mieszkalnych z łazienkami

 � zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie (śnia-
dania i kolacje w formie stołu szwedzkiego)
oraz całodobową opiekę wychowawczą dla 
uczniów puławskich szkół

 � udostępnia mieszkańcom: dużą stołówkę, 
świetlice, siłownię, bibliotekę, pracownię 
komputerową, pomieszczenia rekreacyjne, 
w których młodzież może rozwijać swoje za-
interesowania i pasje

 � umożliwia odpowiednie warunki do nauki
 � współpracuje z różnymi organizacjami, co 

daje szanse na udział w ciekawych projektach 
i wyjazdach

 � kadra o różnorodnej osobowości pozwoli 
każdemu znaleźć opiekuna, odpowiadającego 
jego indywidualnym potrzebom
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MŁODZIEŻOWY 
OŚRODEK 
SOCJOTERAPII
w Puławach

 24-100 Puławy
ul. Kołłątaja 1 
    81 887 44 93
 604 058 223 
 mospulawy@onet.eu 
www.mos.pulawy.pl

Dyrektor: Joanna Gielecka 

„Uczymy się i wzrastamy, aby lepiej żyć”

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puła-
wach jest miejscem gdzie zespół specjalistów, 
a przede wszystkim życzliwych ludzi, pomaga 
młodzieży w kreowaniu pozytywnych postaw, 
umożliwiając im zdobycie wykształcenia i zmia-
nę niekonstruktywnych wzorców zachowań.  
Nasze motto to „Złapać na dobrym”.
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

SZKOŁY MŁODZIEŻOWEGO 
OŚRODKA SOCJOTERAPII

Nadrzędnym celem w pracy ośrodka· jest cel 
terapeutyczny i wychowawczy.

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, monter sieci, instalacji i urządzeń sa-
nitarnych.

Warunki przyjęcia do ośrodka:
 � rozmowa kwalifikacyjna
 � posiadanie orzeczenia o potrzebie kształce-

nia specjalnego ze względu na zagrożenie 
niedostosowaniem społecznym

39



OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

OPIEKA CAŁODOBOWA 
Ośrodek przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 

12-24 lat, która funkcjonuje w ramach grup wycho-
wawczych 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 kie-
runku zmiany. Wychowankowie mają możliwość 
rozwijać swoje zainteresowania i pasje: sekcja spor-
towa, kółko informatyczne, kółko plastyczne, klub 
filmowy kącik kulinarny, warsztaty muzyczne, kącik 
redaktorski, kółko fotograficzne, kółko wędkarskie, 
kółko teatralne, zajęcia z ceramiki. 

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 Komendą Ochotniczego Hufca 
Pracy w Puławach pozyskiwane i realizowane są 
projekty, dzięki którym młodzież ośrodka ma moż-
liwość zdobycia nowych kwalifikacji na kursie m.in. 
kelner, barista, barman-kelner, wózki widłowe, prawa 
jazdy, co daje większa możliwość odnalezienia się 
na rynku pracy jak również doposażenie ośrodka 
w nowoczesne sprzęty umożliwiające korzystanie 
z nich na zajęciach praktycznych w zawodzie kucharz. 
Ostatnio realizowane projekty: „„Nowoczesne 
Centra Edukacji Zawodowej w Powiecie Puławskim”, 
„Podniesienie, jakości kształcenia zawodowego 
w Powiecie Puławskim”, „Młodzi Aktywni”. 

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W PUŁAWACH40
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:
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SPECJALNY OŚRODEK 
SZKOLNO-
WYCHOWAWCZY 
im. Marii Grzegorzewskiej 

w Puławach

 24-100 Puławy
ul. Jaworowa 3 
  81 888 02 48 
 sosw.pulawy@gmail.com 
www.sosw.pulawy.pl

Dyrektor: Elżbieta Szczygieł 

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

„Otwórzmy okno na świat naszym uczniom,
by mogli rozwinąć skrzydła”
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

Szkoła Branżowa I Stopnia nr 7
Prowadzi nabór na rok szkolny 2023/24 na kie-

runkach pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 
i pracownik pomocniczy gastronomii. Nowocze-
sne, wielostanowiskowe pracownie technologii 
gastronomicznej i hotelarskiej oraz wypracowane 
metody pracy z uczniami, a także dodatkowe zajęcia 
doskonalące kompetencje zawodowe wpływają 
na wysoką zdawalność egzaminów zawodowych. 
Stosowanie innowacji pedagogicznych takich jak: 
„W świecie dekoracji okolicznościowych”, „Inspi-
rowane kwiatami” (zapoznanie z różnorodnymi 
sposobami zastosowania kwiatów w hotelarstwie 
i gastronomii, „Interaktywny świat” (wykorzystanie 
w edukacji googli VR), „Długopisy 3d” (nauka m.in. 
planowania przestrzennego) wpływa na atrakcyj-
ność zajęć i efektywność procesu edukacyjnego. 
Absolwenci szkoły branżowej mają możliwość za-
trudnienia w zakładach gastronomicznych i hote-
larsko – turystycznych.

Szkoła Podstawowa nr 12 
Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-

cyjnymi kształci uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim (oddziały do 16 osób 
oraz umiarkowanym i znacznym (nauka w klasach do 
8 uczniów). Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu głębokim prowadzone są nowatorskimi 
metodami w małym zespole do 4 uczniów, w formie 
zespołowej i indywidualnej. Nauczanie wspoma-
gane jest w pełni wyposażonymi salami integracji 
sensorycznej, gabinetami logopedycznymi, salą do-
świadczania świata, pracownią Tomatisa, pracownią 
arteterapii – ceramiki, gabinetami przeznaczonymi 
do terapii pedagogicznej i innymi.
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
Zajęcia skierowane do małych dzieci, u których 

stwierdzono deficyty, zaburzenia lub opóźnienia 
w rozwoju psychoruchowym. Tylko w roku szkolnym 
2022/23 z tych zajęć w wymiarze 2 godzin tygo-
dniowo korzysta 68 dzieci.

Internat dla dziewcząt i chłopców
Internat dla dziewcząt i chłopców, w którym 

funkcjonują 4 grupy wychowawcze, posiadające 
swoje świetlice, sypialnie i kuchnię oraz zapewnioną 
całodobową opiekę pedagogiczną. Pobyt w in-
ternacie jest bezpłatny, a rodzice ponoszą jedynie 
koszty wyżywienia.

Świetlica szkolna
Świetlica szkolna czynna jest od godz. 6.30 do 

16.15 i zorganizowana niezależnie w 2 salach zaję-
ciowych.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W PUŁAWACH44
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SPECJALNY OŚRODEK 
SZKOLNO-
WYCHOWAWCZY 
św. Franciszka z Asyżu 
w Kęble

 24 -160 Wąwolnica
Kębło 7 
    81 882 50 11 
 soswwkeble@gmail.com 
www.soswkeblo.pl

Dyrektor: Mariola Bartoszcze

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 
św. Franciszka z Asyżu w Kęble jest placówką 
oświatowo - wychowawczą obejmującą opie-
ką, kształceniem i wychowaniem młodzież 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi. 
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OFERTA EDUKACYJNA 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

Nasze atuty:
 � nowoczesny internat wyposażony w windę, 

pokoje z węzłem sanitarnym,
 � stadnina koni (hipoterapia, jazdy konne),
 � własny bus – dowozy do/z Lublina, Puław 

i okolic,
 � kuchnia szkolna, smaczne posiłki dostosowane 

do zaleceń lekarskich,
 � całoroczna rekrutacja.

Ośrodek dysponuje bogatą bazą 
dydaktyczną i wypoczynkową: 

 � pracownie gospodarstwa domowego 
 � racownie komputerowe z dostępem do In-

ternetu,
 � sala integracji sensorycznej (SI), interaktywna 

podłoga FunFloor Edu,
 � sale wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 � „Strefa Relaksu”, siłownia, sala gimnastyczna 

oraz siłownia „pod chmurką”,
 � pracownia ceramiczna, plastyczna i ogrodni-

cza, kącik majsterkowicza,
 � ścieżka sensoryczna, plac zabaw, boisko, 

ścianka wspinaczkowa 
 � baza do hipoterapii i jazdy konnej oraz miejsce 

na ognisko.
 

W SKŁAD OŚRODKA WCHODZĄ:
 � Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

z internatem czynnym 7 dni w tygodniu.  
 � Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - od 

momentu wykrycia nieprawidłowości rozwo-
jowych dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej.

Oferujemy: 
 � konsultacje psychologiczne i pedagogiczne,
 � stymulację ogólnorozwojową, 
 � terapię logopedyczną, terapię metodą Inte-

gracji Sensorycznej, 
 � terapię Biofeedbag i terapię metodą Tomatisa
 � hipoterapię.
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MŁODZIEŻOWY 
DOM KULTURY 
w Puławach

 24-100 Puławy
ul. Sieroszewskiego 4 
  81 886 49 65

OBSERWATORIUM 
ASTRONOMICZNE

 ul. Filtrowa 50
 534 161 834
 mdk-pulawy@o2.pl
www.mdk.pulawy.pl

Dyrektor: Aleksandra Kozak-Kotowska
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Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach prowadzi 
działalność dydaktyczno – wychowawczo - opie-
kuńczą, obejmując zakresem swoich działań dzieci 
i młodzież z powiatu puławskiego i miasta Puławy. 
Celem działalności MDK jest kształtowanie i roz-
wijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie 
i poszerzanie wiedzy poza programy szkolne, po-
moc w zdobywaniu przez nich umiejętności oraz 
organizowanie spędzania czasu wolnego i rekreacji.

Placówka realizuje zadania edukacyjne, wycho-
wawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, 
prozdrowotne i rekreacyjne w następujących, stałych 
formach zajęć: muzyczne, fotograficzne, teatralne, 
plastyczne, literackie, kluby młodzieżowe (klub gier 
planszowych i klub ekologiczno – turystyczny),za-
jęcia astronomiczne i krajoznawcze.

MDK jest organizatorem imprez na szczeblu wo-
jewódzkim, powiatowym i miejskim o charakterze 
okolicznościowym oraz integracyjnym.

Młodzieżowy Dom Kultury stwarza warunki do 
rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie 
utalentowanej w różnych dziedzinach sztuki. Kształ-
tuje poczucie własnej tożsamości i poszanowania 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych 
kultur. Rozwija umiłowanie do uprawiania krajo-
znawstwa i turystyki. Realizuje programy eduka-
cyjne i profilaktyczno - wychowawcze. Prowadzi 
edukację artystyczną i rekreacyjną, wypracowuje 
najbardziej pożądane formy pracy pozaszkolnej 
z wychowankami. Inspiruje amatorski ruch arty-
styczny, naukowy  poprzez organizowanie festiwali, 
przeglądów, konkursów, wystaw dla wychowanków 
placówki i innej młodzieży szkolnej. Współpracuje 
z placówkami oświatowymi, kulturalnymi i sporto-
wymi na terenie miasta, powiatu puławskiego, ale 
również w obszarze kraju.

Nauczyciele Młodzieżowego Domu Kultury dzielą 
się swoją wiedzą i umiejętnościami. Są zapraszani 
do pracy w komisjach recytatorskich, literackich, 
muzycznych i plastycznych do wielu placówek oświa-
towych i kulturalnych.

Od niedawna w naszym posiadaniu jest jedyne 
w regionie czynne OBSERWATORIUM ASTRO-
NOMICZNE.
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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  w wersji elektronicznej 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 2023/2024: 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (4 letnie) 
otrzymujesz wiedzę ogólną, potrzebną każdemu  człowiekowi. Idealna szkoła, która przygotuje Cię 
do matury i egzaminów na wyższe studia, pozwoli rozwinąć różnorodne zainteresowania.  

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

LO

TECHNIKUM ( 5 letnie) 
umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego i podjęcie dalszego kształcenia w szkole wyższej. 
Szkoła, która da Ci zawód i – jeśli zdasz egzamin zawodowy – tytuł technika w określonym zawodzie. 

Kandydaci do technikum zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzają-
cego brak przeciwskazań 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 w ramach przedmiotów zwanych 
zajęciami specjalizującymi lub specjalizacją zawodową, dających 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 zapytać w szkole. 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

Nic na świecie nie zastąpi wytrwałości. 
„Nie zastąpi jej talent - nie ma nic powszechniejszego niż ludzie 

utalentowani, którzy nie odnoszą sukcesów. 
Nie uczyni niczego sam geniusz - nie nagradzany geniusz to już 
prawie przysłowie. Nie uczyni niczego też samo wykształcenie - 

świat jest pełen ludzi wykształconych o których zapomniano. 
Tylko wytrwałość i determinacja są wszechmocne.”

  
Calvin Coolidge

 spis szkół



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.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA (2 letnia) 
- funkcjonuje w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika.  Jeśli ukończysz szkołę II 
stopnia i po zdasz egzamin z kwalifikacji uzyskasz wykształcenie średnie branżowe z możliwością 
przystąpienia do matury.

Absolwent, który nie zdecyduje się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będzie mógł podjąć pracę 
lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy, a kształcenie zawodowe 
realizować w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

B

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. 

W OFERCIE NASZEGO POWIATU ZNAJDUJE SIĘ TAKŻE SZKOLNICTWO SPECJALNE. 

Zachęcamy także uczniów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz o potrzebie kształce-
nia 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. 

Jeśli masz ochotę rozwijać swoje uzdolnienia pogłębiać i poszerzać wiedzy poza programy szkolne, oraz mile 
i w przyjaznej atmosferze, rekreacyjnie spędzić czas wolny to znajdziesz to wszystko w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Puławach.

OFERTA SZKÓŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH, TO: 

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

SZKOŁY POLICEALNE 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych 
szkół ponadpodstawowych znajdziesz na stronie 

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=12467

Małgorzata Noskowska  
- Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Puławach
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 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 od-

działu 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
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