




„Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym. Puste kłosy dumnie wznoszą się 
ku niebu, kłosy pełne ziarna w pokorze chylą się ku ziemi.”
  
                                                                                                                         Caldwell Erskine 

              

                      Szanowni Mieszkańcy Powiatu Puławskiego,

Oddajemy do Państwa dyspozycji kolejną edycję informatora „Edukacja w Powiecie Puławskim”, polecając 

to wydawnictwo jako źródło aktualnych informacji o placówkach oświatowych działających na naszym terenie 

– o ich bazie dydaktycznej, społecznej i sportowej, proponowanych kierunkach kształcenia oraz zasadach przyjęć. 

Środowisko edukacji i wychowania zmienia się dynamicznie w odpowiedzi na nowe uregulowania formalno 

prawne, stan rynku pracy, ale też sytuację demograficzną w powiecie. Cywilizacja trzeciego tysiąclecia postawiła 

przed nami wyzwania wymagające innego podejścia. Dla młodych ludzi istotny jest mądry wybór kierunku 

kształcenia, wzmacnianie otwartości na ustawiczne kształcenie i rozwijanie kompetencji, a nawet na zmianę 

profilu zawodowego. Szacuje się, że każdy młody Polak, rozpoczynający w tej chwili karierę zawodową, zmieni 

pracę wiele razy, co będzie się często wiązało z potrzebą przekwalifikowania. 

Zarząd Powiatu w ścisłej współpracy z dyrektorami placówek troszczy się o adekwatność oferty 

edukacyjnej do aktualnej sytuacji, by młodzież mogła kształcić się w kierunkach poszukiwanych przez 

pracodawców. Podejmujemy szereg działań mających na celu stworzenie jak najlepszych warunków kształcenia 

oraz solidne przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy lub kontynuowania nauki. Kształcenie 

programowe wzbogacane jest o kursy specjalistyczne, baza dydaktyczna jest stale doskonalona, a propozycja zajęć 

dodatkowych, które rozwijają kompetencje społeczne i talenty młodzieży, bardzo bogata. 

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą przygotowaną przez szkoły powiatowe na rok szkolny 

2013/2014, życząc młodzieży mądrych decyzji, sukcesów w nauce i wszechstronnego rozwoju. 

     

                               Starosta Puławski

                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                      Witold Popiołek

Puławy, marzec 2013 r.



I Liceum Ogólnokształcące 
im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego 

w Puławach

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego 

w Puławach
Al. Partyzantów 16, 24-100 Puławy, tel. +48(81)886 36 26, fax: +48(81)887 99 98, 

e-mail: sekretariat@czart.pulawy.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego to nowoczesna szkoła z tradycjami.

Dyrektor szkoły: 
Beata Trzcińska-Staszczyk
Wice dyrektorzy: Renata Lenart, Rafał Cieśla
Kierownik internatu: Grzegorz Paciorek

Jesteśmy szkołą wyróżnioną Tytułem Szkoły Odkrywców Talentów. W Rankingu Perspektyw zajęliśmy najwyższą 
pozyc ję  ze  wszystk ich  szkół  pu ławsk ich .  Wspieramy i  promujemy uczn iów zdolnych  
i utalentowanych. Od kilku lat osiągamy bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym. W roku 2012 tylko 
u nas 100% uczniów zdało maturę! Nasi absolwenci kontynuują naukę na renomowanych uczelniach 
państwowych. Mamy indywidualne podejście do każdego ucznia.  Wyspecjalizowana kadra nauczycielska 
rzetelnie przygotowuje uczniów do olimpiad, konkursów, zawodów, na których zajmujemy najwyższe miejsca. 
Z nami zwiedzisz Europę i Polskę na „zielonych" i „białych" szkołach.
W szkole organizujemy wiele imprez, które integrują młodzież i pozwalają prezentować i rozwijać 
zainteresowania. Tradycją są: dni patrona, dni sportu, szkolne karaoke, kolędowanie pod zegarem, 
przedstawienia amatorskiej formy teatralnej, dyskoteki, koncerty, czart na rolkach i ostatni hit - inscenizacje 
anglojęzyczne w kółku tolkienowskim.  

Każdy znajdzie tu coś dla siebie!

„INTERNAT NASZYM DRUGIM DOMEM!!"
Dla uczniów spoza Puław udostępniamy 170 miejsc w internacie szkolnym.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014
1. Klasy politechniczno – informatyczne
• Rozszerzenia: matematyka, fizyka 
• Poszerzenie: j. angielski 
• Przedmiot dodatkowy: algorytmika i elementy programowania lub elementy matematyki wyższej 

2. Klasy matematyczno – ekonomiczne 
• Rozszerzenia: matematyka, geografia 
• Poszerzenie: j. angielski 
• Przedmiot dodatkowy: marketing i komunikacja społeczna 

3.Klasy medialno – prawnicze 
• Rozszerzenia: język polski, historia, wos 
• Poszerzenie: j. angielski 
• Przedmiot dodatkowy: sztuka i media lub edukacja prawna i obywatelska 

4.Klasy medyczne
• Rozszerzenia: biologia, chemia 
• Poszerzenie: j. angielski 
• Przedmiot dodatkowy: podstawy ratownictwa medycznego 

5.Klasy lingwistyczno - ekonomiczne  
• Rozszerzenia: język angielski, matematyka
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Szkoła z certyfikatem
PN-EN ISO 9001-2009

• Przedmiot dodatkowy: Business English 

Połowę pracy ma za sobą, kto dobrze zaczął,
„MIEJ ODWAGĘ BYĆ MĄDRYM" zacznij z nami!!!

z elementami wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.
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Zespół Szkół Nr 1 
im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach

Zespół Szkół Nr 1 
im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach

ul. Polna 18, 24-100 Puławy, tel. +48 (81)886 38 21, fax: +48 (81)886 38 21 w. 40
e-mail: sekretariat@zs1.pulawy.pl, zs1_pulawy@o2.pl, www.zs1.pulawy.pl

ZS Nr 1 w Puławach – trafny wybór, dobry zawód, pewna inwestycja na przyszłość.

Zespół Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej gwarantuje swoim uczniom osiągnięcie sukcesu zawodowego. 
Kształcenie w atrakcyjnych kierunkach jest przepustką do satysfakcjonującego odnalezienia się na rynku pracy. 
Polska a także UE potrzebuje specjalistów w nauczanych przez nas zawodach – a my szkoła z ponad 70-letnią 
tradycją kształcenia – to gwarantujemy!!!

Zapewniamy:
- doskonałą bazę dydaktyczną do kształcenia multimedialnego i praktycznego – sale lekcyjne wyposażone 

w komputery z dostępem do Internetu, telewizory, projektory multimedialne, tablice interaktywne,
- wysoką jakość kształcenia, dzięki kompetentnej, nastawionej na potrzeby ucznia kadrze dydaktycznej,
- możliwość ukończenia dodatkowych kursów poszerzających kwalifikacje, np.: obsługa kas fiskalnych, kurs 

barmański, carving (wykonywanie ozdób z owoców i warzyw),
- liczne zajęcia pozalekcyjne, 
- uczestnictwo w projektach edukacyjnych dofinansowywanych ze środków UE.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014
- Technikum Nr 1: technik ekonomista, technik logistyk, spedytor, technik usług fryzjerskich,  technik żywienia 

i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, kelner.
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1: kucharz, fryzjer, sprzedawca, cukiernik, piekarz, klasa integracyjna.
- Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 6: technik rachunkowości, technik administracji, technik bhp, technik usług 

pocztowych i finansowych, technik usług kosmetycznych.
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Oddział Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
- Kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych.

Usługi:
Wynajmowanie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej, sprzedaż obiadów i wyrobów garmażeryjnych, organizowanie 
imprez okolicznościowych, organizowanie kursów, catering.
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Dyrektor szkoły:
Barbara Bińczak
Ilość pracowników: (kadra pedagogiczna - 50, obsługa administracyjno-techniczna - 12)
Ilość uczniów: 572
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Zespół Szkół Nr 2 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Zespół Szkół Nr 2 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

ul. Jaworowa 1, 24-100 Puławy, tel. +48 (81)886 82 26, fax: +48 (81)886 82 27
e-mail: zs2pulawy@wp.pl, www.zs2.pulawy.pl

Dyrektor szkoły:
Krzysztof Szabelski

Serdecznie witamy w Zespole Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Od powołania szkoły mija 49 lat. Czy dla istnienia szkoły to dużo, czy mało? Porównując nas z sędziwymi 
placówkami edukacyjnymi, to może nie aż tak wiele, jednak na wizerunek szkoły składa się także rola, jaką spełnia 
w środowisku lokalnym. Na tym polu „Budowlanka" wpisała się w puławskie życie kulturalne, edukacyjne 
i zawodowe bardzo wyraziście, jako miejsce szacunku dla tradycji, wartości patriotycznych i zdobywania solidnego 
„fachu". 
Przyjęcie za patrona Wielkiego Polaka Eugeniusza Kwiatkowskiego, budowniczego infrastruktury przemysłowej 
kraju zobowiązuje młodzież oraz grono pedagogiczne do szczególnej aktywności w stosowaniu nowoczesnych 
technologii informacyjnych, przedstawiania innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz nowoczesnych 
narzędzi diagnostycznych mających zastosowania w danym zawodzie.  Nasza młodzież wspólnie z pedagogami 
i pracownikami potrafiła nadać szkole ten szczególny charakter, który łączy tradycję z nowoczesnością i młodością.
Z każdym rokiem o miejsce w „Budowlance" ubiega się coraz więcej absolwentów, nie tylko z puławskich 
gimnazjów – przede wszystkim ze względu na stale aktualizowaną i zgodną z tendencjami i potrzebami rynku pracy 
ofertę edukacyjną. Popularności szkoły sprzyja również korzystna lokalizacja oraz niezwykła atmosfera 
- szczególny klimat, z którego szkoła słynie. 

Prestiż, renoma, uznanie...

Zespół Szkół Nr 2 w Puławach posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Szkoła dysponuje kompleksem 
edukacyjnym obejmującym sale lekcyjne, pracownie budowlane, geodezyjne, motoryzacyjne i informatyczne, 
a także nowoczesne, w pełni wyposażone w sprzęt obiekty sportowe.  Wyposażenie w najnowszy sprzęt 
komputerowy, środki multimedialne, przyrządy dydaktyczne oraz czyste i zadbane pomieszczenia lekcyjne dają 
miłe odczucia estetyczne i zachęcają do pracy. Naszymi partnerami w kształceniu są znane i cenione firmy oraz 
naukowcy i praktycy - rzemieślnicy uznawani za autorytety w swych dziedzinach. Wśród wielu dowodów uznania, 
szczególnie cenne dla szkoły stanowią niedawno uzyskane:
• Tytuł BEZPIECZNA SZKOŁA oraz członkostwo w ogólnopolskim klubie BEZPIECZNYCH SZKÓŁ,
• Miejsce wśród najlepszych techników w województwie lubelskim według dorocznego ogólnopolskiego   
   Rankingu Techników, przygotowanego przez dziennik „Rzeczpospolita" oraz miesięcznik „Perspektywy".
• Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Michała Wnuka, z klasy - technik budownictwa

Powodem do dumy jest dla nas bardzo wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 
Jednak poza osiągnięciami dydaktycznymi i odpowiednim wyposażeniem Zespołu Szkół Nr 2 w Puławach, dbamy 
o przyjazną atmosferę oraz wartości wychowawcze. 
W szkole najważniejszy jest uczeń, duszę tego miejsca stanowi nauczyciel, a jego dumą niewątpliwie są 
absolwenci. Nas dumą napawa fakt, że coraz więcej spośród młodzieży kończącej Zespół Szkół Nr 2 w Puławach 
zajmuje znaczące pozycje w różnych dziedzinach życia publicznego i społecznego. Wielu absolwentów naszej 
szkoły dołączyło do grona znanych przedsiębiorców i pracowników renomowanych firm. Ponadto cieszymy się, że 
do „Budowlanki" przybywa coraz więcej dziewcząt - zwłaszcza na kierunek geodezyjny. Mimo że obecnie jest ich 
tylko 20 w stosunku do prawie 500 chłopców, wnoszą w mury szkoły piękno, pogodę, zdrową atmosferę. 
Bo „Budowlanka" to nie tylko szkoła, to także styl życia.
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Sztuka mądrego wyboru…
Dzisiejsza młodzież to pokolenie ludzi pragnących samodzielnie kreować swoje życie, kształtować je według 
własnych zasad, przekonań i upodobań. To pokolenie pragnące  brać życie we własne ręce i czuć za nie 
odpowiedzialność. Dzisiejsza młodzież doskonale rozumie fakt, iż młodość to najlepszy czas na inwestowanie 
w swoją przyszłość, na poszukiwanie kierunków własnego rozwoju. Stąd też stojąc przed trudną decyzją wyboru 
szkoły ponadgimnazjalnej zadają sobie pytanie:
Którą szkołę wybrać? Który dyplom będzie miał za kilka lat większą wartość? Jaki zawód pozwoli 
w przyszłości znaleźć atrakcyjną pracę, zapewnić stabilizację życiową oraz realizację życiowych marzeń?

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014
Technikum Nr 2
• technik mechanik,
• technik pojazdów samochodowych,
• technik budownictwa,
• technik geodeta,
• technik informatyk.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 
• mechanik pojazdów samochodowych,
• elektromechanik pojazdów samochodowych,
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Szczegółowa oferta oraz opis procesu rekrutacji na stronie internetowej szkoły.

Nasi absolwenci są w pełni przygotowani do kontynuacji nauki na uczelniach publicznych i niepublicznych, 
na studiach pierwszego i drugiego stopnia (inżynierskich i magisterskich) lub do podjęcia samodzielnej pracy 
zawodowej. Stawiamy, na jakość nauczania, gdyż naszym celem jest wykształcenie prawdziwych specjalistów 
o umiejętnościach maksymalnie zwiększających ich atrakcyjność na rynku pracy. 
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Nasza szkoła ma już blisko 70 lat. Przez większość swojej historii była szkołą odzieżową i tradycyjnie wszyscy 
nazywają ją „szpulkami". W ostatnich latach z powodzeniem stawiamy na kierunki licealne, dające możliwość 
szerszego rozwijania zainteresowań i pasji uczniów. Od 2008 roku właścicielem szkoły jest Powiat Puławski, co daje 
szkole niezbędną stabilizację. Możemy spokojnie kształcić, wychowywać i realizować nasze pomysły edukacyjne.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Klasa liceum ogólnokształcącego – dziennikarska
W klasie tej realizowany jest autorski program nauczania dziennikarstwa oraz rozszerzony program języka 
polskiego. W trakcie nauki przeprowadzamy co roku Warsztaty Dziennikarskie, które dają możliwość poznania 
pracy dziennikarza; jednocześnie organizujemy wizyty w redakcjach gazet ogólnopolskich, radiu i telewizji. Dzięki 
ambitnemu projektowi unijnemu wyposażyliśmy szkołę w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny i najnowsze 
oprogramowanie niezbędne w pracy dziennikarskiej. Absolwenci klas dziennikarskich kontynuują naukę na 
wyższych uczelniach w całej Polsce.

Klasa liceum ogólnokształcącego – mundurowa
Podstawowym celem kształcenia w tej klasie jest przygotowanie absolwentów do zapewniania bezpieczeństwa 
publicznego. W klasie tej są realizowane dwa nowe przedmioty: podstawy wojskowości i sporty obronne. 
Absolwenci klas mundurowych będą mogli kontynuować naukę w policealnych szkołach cywilnych i na uczelniach 
kształcących w zakresie bezpieczeństwa publicznego (policja, straż miejska, straż pożarna). Uczniom klasy 
mundurowej zapewniamy nabycie umiejętności analitycznych, kierowania zespołem, wiedzę z zakresu 
psychologii ze szczególnym uwzględnieniem zachowań przestępczych oraz wiedzę z prawa karnego 
i procesowego. Szczególny nacisk kładziemy na sprawność fizyczną uczniów.

Klasa liceum ogólnokształcącego – turystyczno – prozdrowotna
Uczniowie klasy turystycznej realizują rozszerzony program kształcenia z języka angielskiego, biologii i geografii 
oraz autorskie programy do wychowania zdrowotnego i turystyki. Ponadto organizowane są różnorodne zajęcia 
sportowe i turystyczne, a uczniowie uzyskują możliwość zdobycia uprawnień przewodnika turystycznego. 
Absolwenci klasy turystycznej zdobędą umiejętności i wiedzę, która pozwoli im kontynuować naukę na wydziałach 
różnych uczelni, np. hotelarstwo na Akademii Wychowania Fizycznego, a także w szkołach policealnych.

Klasa liceum ogólnokształcącego – pedagogiczno – psychologiczna
Uczniowie tej klasy zdobędą wiedzę i umiejętności współpracując z różnymi organizacjami społecznymi oraz  
angażując się w pracę wolontariacką. Program klasy jest tak skonstruowany, aby uczniowie kończący ją mieli 
możliwość wyboru kierunku studiów nie tylko z zakresu pedagogiki i psychologii, ale także dziedzin pokrewnych. 
Wyróżniającym elementem programu klasy będą przedmioty dodatkowe, np.: pedagogika i psychologia. 

Klasa weterynaryjna 
Nowością w przyszłym roku szkolnym może być klasa weterynaryjna. Szczegółowy program dla klasy jest w trakcie 
przygotowania. 

Zespół Szkół Nr 3 
im. Marii Dąbrowskiej w Puławach

Zespół Szkół Nr 3 
im. Marii Dąbrowskiej w Puławach

ul. Piłsudskiego 74, 24-100 Puławy, tel./fax: +48 (81)886 36 40, e-mail: zs3pulawy@o2.pl, 
www.zs3.pulawy.pl, godziny pracy sekretariatu: 7.30-15.30

Dyrektor szkoły:
Marek Matyjanka
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Baza dydaktyczna szkoły to 18 pracowni, sala gimnastyczna, siłownia, sala do gimnastyki korekcyjnej, 
3 pracownie komputerowe i trzy centra multimedialne, Klub Młodego Dziennikarza, nowoczesna sala 
konferencyjna. W trosce o bezpieczeństwo cała szkoła jest monitorowana przez 16 kamer.

Kadra pedagogiczna szkoły to 46 nauczycieli oraz 13 pracowników administracji i obsługi. Naszym uczniom 
oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Współpracujemy z wieloma instytucjami
i organizacjami, np. Legia Akademicka KUL, Komenda Powiatowa Policji w Puławach, Akademia Marynarki 
Wojennej w Gdyni, Wyższa Szkoła Dziennikarska im. M. Wańkowicza w Lublinie.
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 ZST znany w środowisku jako „Chemik" istnieje już od 45 lat. Swoją doskonałą markę i popularność wśród 
młodzieży zawdzięczamy doskonale przygotowanej kadrze pedagogicznej, nowoczesnym metodom nauczania 
oraz dbałości o dobrą bazę dydaktyczną. W ubiegłym roku zajęliśmy VI miejsce wśród techników województwa 
lubelskiego w rankingu „Perspektyw" i „Rzeczpospolitej", a 62 w Polsce, co niewątpliwie jest wymiernym efektem  
naszej jakości. Dowodem uznania i wyróżnieniem wśród szkół zawodowych Lubelszczyzny było powierzenie nam 
organizacji Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2012/2013, podczas której  w murach szkoły gościliśmy 
wiele znakomitych osobistości, mogliśmy zaprezentować nasze osiągnięcia oraz promować szkolnictwo 
zawodowe („szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru").

Od momentu powstania w 1964 r. do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, szkoła pozostawała pod opieką
Zakładów Azotowych „Puławy" S.A. W roku 2011 powróciliśmy do ścisłej współpracy ZST i największego zakładu 
przemysłowego w regionie. Dzięki podpisanej umowie patronackiej możliwe jest przekazywanie środków na 
wyposażanie specjalistycznych pracowni, wsparcie najzdolniejszych uczniów stypendiami, zatrudnianie 10 
absolwentów z każdego rocznika, organizowanie praktyk uczniowskich i zajęć dydaktycznych w kombinacie.
  Jesteśmy dumni z wielu osiągnięć naszych absolwentów, kontynuujemy tradycję, ale nie zapominamy, że 
należy stawiać czoła wyzwaniom przyszłości, dlatego też naszą ofertę edukacyjną staramy się na bieżąco 
modyfikować, dostosowując ją do potrzeb rynku pracy i oczekiwań środowiska. W roku szkolnym 2013/2014 
tradycyjnie już proponujemy naukę w technikum, liceum i w zasadniczej szkole zawodowej. Uczniowie naukę 
zawodu odbywać będą w nowoczesnych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego w Puławach.

Tworzymy klimat zaufania i akceptacji. Chcemy, aby uczniowie dobrze czuli się w szkole, identyfikowali się z jej 
celami i wartościami, by była ona miejscem, w którym można zaspokoić swoje potrzeby. Wprowadzając różne 
formy zajęć integracyjnych, dajemy poczucie przynależności do grupy, możliwość nawiązania przyjaźni, 
angażowania się w rzeczy ważne z przekonaniem, że bycie w grupie klasowej jest użyteczne i sensowne. 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
- klasa z rozszerzoną matematyką, geografią i j. angielskim
- klasa sportowa z rozszerzoną biologią, chemią i j. angielskim oraz piłką nożną chłopców 

TECHNIKUM NR 4
Technikum przygotowuje do podjęcia pracy lub dalszej nauki na studiach, szczególnie - politechnicznych. Program 
obejmuje przedmioty ogólnokształcące, w tym dwa realizowane w zakresie rozszerzonym  oraz zawodowe. 
W trakcie 4-letniej nauki uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w Z.A. Puławy, Mostostalu, IUNG-u 
i innych zakładach pracy.

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodach są przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:
-technik informatyk 

1) montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych; 
2) projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
3) projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych;
4) tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji E.12. Montaż 
i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, E.13. Projektowanie lokalnych sieci 
komputerowych i administrowanie sieciami i E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz 

Zespół Szkół Technicznych 
im. Marii Skłodowskiej –Curie w Puławach

Zespół Szkół Technicznych 
im. Marii Skłodowskiej –Curie w Puławach

ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy, tel. +48 (81)886 37 40, fax: +48 (81)886 36 59
e-mail: poczta@zst.pulawy.pl, www.zst.pulawy.pl

Dyrektor szkoły:
Henryk Głos
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administrowanie bazami może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk, 
po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 
i E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.

-technik teleinformatyk
1) uruchamianie i utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich;
2) projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych;
3) montowanie i eksploatacja systemów transmisyjnych;
4) instalowanie i eksploatacja systemów komutacyjnych;
5) administrowanie sieciami teleinformatycznymi.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk po potwierdzeniu kwalifikacji E.15. 
Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich, E.13. Projektowanie lokalnych sieci 
komputerowych i administrowanie sieciami i E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych może uzyskać dyplom 
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.12. 
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych i E.14. Tworzenie aplikacji 
internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

-technik elektryk 
1) montowanie i uruchamianie maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
4) ocenianie stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
5) montowanie i naprawianie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
6) dobieranie, montowanie i sprawdzanie działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

-technik mechanik
1) wytwarzanie części maszyn i urządzeń;
2) dokonywanie montażu maszyn i urządzeń;
3) instalowanie i uruchamiania maszyn i urządzeń;
4) obsługiwanie maszyn i urządzeń;
5) organizowanie procesu produkcji.

-technik technologii chemicznej
1) wytwarzanie półproduktów i produktów chemicznych;
2) obsługiwanie maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego;
3) organizowanie i kontrolowanie procesów technologicznych przemysłu chemicznego;
4) wykonywanie badań laboratoryjnych w przemyśle chemicznym.

-technik analityk
1) przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;
2) pobieranie i przygotowywanie próbek do badań analitycznych;
3) wykonywanie badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;
4) wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 4
- elektryk
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań 
zawodowych:

1) montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) ocenianie stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie 

pomiarów;
4) montowanie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie 

dokumentacji technicznej;
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5) montowanie i sprawdzanie działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji 
technicznej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji E.7. Montaż i konserwacja maszyn 
i urządzeń elektrycznych i E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych może uzyskać dyplom potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.24. Eksploatacja maszyn, 
urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Warunki przyjęcia do ZST
1. Warunki ogólne określone przez Kuratorium Oświaty, dostępne są na stronie www.kuratorium.lublin.pl lub

www.zst.pulawy.pl oraz w każdym gimnazjum.
2. Kandydaci do technikum i szkoły zawodowej zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego

potwierdzającego przydatność do zawodu.

Co warto wiedzieć…
» szkoła wykształciła ok. 9 tys. absolwentów, dając solidne podstawy do wykonywania zawodu, dalszego 

kształcenia, pełnienia funkcji społecznych…
» uczniowie swoje umiejętności zdobywają w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotów 

ogólnokształcących, informatycznych, zawodowych (nowoczesna pracownia spawalnicza i elektryczna w CKP) 
i laboratoriach chemicznych, mają możliwość uczestniczenia w zawodowych zajęciach pozalekcyjnych 

     w ramach realizowanych projektów 
» istnieje możliwość wymiany uczniów ze szkołami w Anglii (Birmingham) i Belgii (Izegem)
» o zdrowie młodzieży systematycznie dbają pracownicy służby zdrowia (pielęgniarka i lekarz stomatolog), stałą 

pomocą służy pedagog szkolny
» w trosce o bezpieczeństwo młodzieży w szkole działa system monitoringu; kilkanaście kamer obserwuje życie 

codzienne w budynku szkolnym i poza nim
» uczniowie mogą korzystać ze zbiorów skomputeryzowanej biblioteki szkolnej i nowoczesnego centrum

multimedialnego, wszystkie pracownie lekcyjne wyposażone są w sprzęt multimedialny z dostępem do 
Internetu, rodzice i uczniowie mają bezpłatny dostęp do e-dziennika

» zapewniamy bezpłatny dostęp do szkolnej sieci wi-fi
» w szkole działają studio telewizyjne i radiowęzeł, w których uczniowie mogą rozwijać swoje pasje
» w szkole odbywają się zajęcia z wychowania komunikacyjnego, istnieje również możliwość ukończenia kursu na 

prawo jazdy
» uczniowie mają do dyspozycji estetyczne i funkcjonalne szafki w zmodernizowanej szatni
» na terenie ZST znajduje się świetlica dla uczniów z zapleczem gastronomicznym
» uczniowie spoza Puław mogą zamieszkać w bursie RCKU, która znajduje się w pobliżu szkoły, a wszyscy chętni 

mają możliwość korzystania ze stołówki.
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„dla myślących praktycznie"

Zespół Szkół Nr 2 w Janowcu daje wykształcenie ogólne – przygotowuje do egzaminu maturalnego i studiowania 
na każdym kierunku zgodnie z zainteresowaniem absolwenta,  a jednocześnie umożliwia zdobycie średniego 
wykształcenia zawodowego i podjęcie pracy zaraz po ukończeniu technikum.
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie naszych uczniów i słuchaczy do radzenia sobie 
w realiach współczesnego świata i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Prowadzimy 
naukę dwóch języków obcych – angielskiego i niemieckiego. Stwarzamy optymalne warunki do wszechstronnego 
rozwoju uczniów. Szkoła jest przyjazna i bezpieczna. Posiadamy dwie dobrze wyposażone pracownie 
komputerowe i centrum multimedialne. Młodzież korzysta z nowoczesnego gminnego obiektu sportowego. 
Nauka jest w pełni bezpłatna, a najlepsi uczniowie otrzymują stypendia.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Technik weterynarii
Uzyskany tytuł technika weterynarii umożliwia podjęcie pracy w lecznicach weterynaryjnych, zakładach hodowli 
zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, prowadzenie własnych gospodarstw z hodowlą zwierząt 
i korzystanie z funduszy UE.
Technikum weterynaryjne jest doskonałym przygotowaniem i daje solidne podstawy tym, którzy będą chcieli
kontynuować edukację na wydziale medycyny weterynaryjnej lub behawiorystyki zwierząt (Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie). 
W naszej szkole zajęcia prowadzą lekarze weterynarii aktywnie praktykujący w lecznictwie zwierząt. Dzięki temu 
przekazują uczniom nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także dzielą się swoją pasją i doświadczeniem. Szkoła 
wyposażona jest w odpowiednie pracownie i posiada niezbędne pomoce naukowe. Stale współpracujemy 
z okolicznymi lecznicami weterynaryjnymi oraz schroniskiem dla zwierząt. Zajęcia odbywają się także na terenie 
zaprzyjaźnionej stadniny.

Technik cyfrowych procesów graficznych – NOWOŚĆ!!!
Nowoczesny zawód z dużymi perspektywami na przyszłość – to główne atuty kierunku. Tworzenie 
i obróbka zdjęć oraz wszelkiego rodzaju grafik komputerowych, a także filmów i animacji – tego wszystkiego 
zamierzamy nauczyć naszych absolwentów. Jest to jeden z niewielu zawodów, który można z powodzeniem 
wykonywać bez znacznych nakładów finansowych – wystarczy wiedza obejmująca podstawowe techniki 
poligraficzne, komputer i głowa pełna pomysłów. To propozycja dla ludzi kreatywnych i ambitnych.
Typowymi miejscami pracy dla absolwenta będą: drukarnie cyfrowe, wydawnictwa, agencje reklamowe, agencje 
public relations, przemysł poligraficzny, firmy projektujące i programujące strony internetowe, opracowujące 
animacje, klipy filmowe oraz prezentacje multimedialne. Dla tych, którzy nie lubią mieć szefów – własne studio 
graficzne.

Technik obsługi turystycznej
To kolejna propozycja dla gimnazjalistów na przyszły rok szkolny. Walory turystyczne naszej okolicy doceniają nie 
tylko jej mieszkańcy. Szkoła posiada bardzo dobre warunki do profesjonalnego prowadzenia praktycznej nauki 
zawodu, a także przyjmowania grup turystycznych w okresie wakacyjnym.

Zespół Szkół Nr 2 w JanowcuZespół Szkół Nr 2 w Janowcu

ul. Osiedle Szkolne 5B, 24-123 Janowiec, Tel/fax: +48 (81)881 53 02, +48 (81)881 52 97
e-mail: zsjanowiec@o2.pl, www.zs.janowiec.net.pl

Dyrektor szkoły: 
Małgorzata Tarłowska
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 SZKOŁY POLICEALNE 
Dla wszystkich, którzy ukończyli szkołę średnią.
Nauka w szkole jest nieodpłatna, a matura – choć mile widziana:) – w procesie rekrutacji nie jest wymagana.

Dietetyk
Dla dorosłych proponujemy 2-letnie studium w zawodzie dietetyk (kierunek dzienny). Dietetyka to jedna 
z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki. W ostatnich latach wzrasta świadomość społeczeństwa dotycząca 
wpływu prawidłowego odżywiania na zdrowie i urodę. Absolwent kierunku uzyska zaawansowaną wiedzę 
i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych. 
Głównymi miejscami pracy zawodowej będą szpitale, poradnie chorób metabolicznych, a także restauracje, kluby 
fitness, sanatoria, oraz organizacje i firmy zajmujące się produkcją oraz dystrybucją zdrowej żywności. Dodatkowo 
można prowadzić usługi doradcze w zakresie dietetyki.

Technik rachunkowości (kierunek zaoczny) - uprawnia do pracy w komórkach rachunkowości 
w zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, jednostkach 
samorządu terytorialnego, daje też możliwość założenia własnego biura rachunkowego

Osobom lubiącym pracę z ludźmi proponujemy naukę w zawodach: 
Opiekunka dziecięca (kierunek dzienny) 
Opiekun osoby starszej (kierunek zaoczny) 
Są to propozycje, które znacznie poszerzą możliwości znalezienia pracy zarówno na rynku lokalnym, jak 
i zagranicznym. 

Nasza szkoła to nie tylko nauka. To miejsce dobrej zabawy, relaksu i nawiązywania przyjaźni. Nauczyciele 
organizują wiele wycieczek przedmiotowych, wyjść do kina i teatru, zawodów sportowych, różnorodnych zajęć 
dodatkowych - w myśl zasady „dla każdego, coś miłego".

Bogata galeria zdjęć okolicznościowych znajduje się na naszej stronie: www.zsjanowiec.net.pl.

Mamy nadzieję, że kierunki zaproponowane Państwu przez dyrekcję szkoły zostaną docenione także przez 
rodziców, uczniów i słuchaczy - wszak  „wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić". 
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 „Jesteśmy realistami. Robimy rzeczy niemożliwe" - mówią o sobie uczniowie i nauczyciele dumni 
z nałęczowskiego Liceum im. Stefana Żeromskiego. Szkoła mieści się w dwóch budynkach. Jeden z nich dzieli 
razem ze szkolnym internatem. Drugi, stojący tuż obok, to zabytkowa willa „Janina".  Szkoła istnieje już ponad 65 
lat. Powstała 1 października 1944 r. Pierwszą jej siedzibą była willa „Pod Matką Boską", a pierwszym dyrektorem 
Konrad Szostak. W 1945 r. szkołę przeniesiono do budynku tzw. „Centrali", czyli budynku obecnej siedziby władz 
miasta. W 1950 r. nastąpiło upaństwowienie szkoły i nadanie jej nazwy Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca 
Stopnia Licealnego w Nałęczowie im. Stefana Żeromskiego. W 1984 r. liceum uzyskało status samodzielnej 
placówki oświatowej. Rok później szkoła otrzymała sztandar, z okazji jubileuszu swojego 40 - lecia.
 Liceum to nauczyciele i uczniowie ją tworzący, gdyż to oni są autorami jej sukcesów. Mury Szkoły opuściło już 4000
Absolwentów, którzy rozrzuceni po różnych stronach Polski i świata niosą ze sobą wartości i zasady zdobyte 
w murach Żeromszczaka. 
W placówce działały i nadal działają liczne kółka zainteresowań: wiele kół przedmiotowych przygotowujących 
uczniów do udziału w licznych konkursach i olimpiadach, koła artystyczne i sportowe. Wspólna praca nauczycieli 
i uczniów owocuje stale podnoszącym się poziomem nauczania, wynikami egzaminu maturalnego oraz 
kontynuacją edukacji na poziomie wyższym, do której szkoła dobrze przygotowuje poprzez różne formy 
współpracy z wyższymi uczelniami Lublina. Sukcesy uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych 
na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym to powód do szczególnej radodości uczestników 
i nauczycieli oraz dumy rodziców.
  Wychowawcy pracujący w internacie dokładają wszelkich starań, aby czas wolny młodzieży był wykorzystany jak 
najbardziej twórczo. Propagują wśród swoich podopiecznych m.in. scrapbooking (technikę plastyczną polegającą 
na tworzeniu przestrzennych i wycinanych dekoracji z wykorzystaniem papieru, koronek, koralików i tym 
podobnych materiałów). Młodzież korzystając z cennych rad wychowawczyni oraz profesjonalnych narzędzi, 
tworzy niepowtarzalne karty z życzeniami i dekoracje np. z okazji Dnia Nauczyciela, Walentynek, Dnia Kobiet, czy 
Dnia Matki. Oprócz celebrowania świąt, przygotowywane są imprezy dla mieszkańców internatu. Stałym 
elementem codzienności internackiej są liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Mają one zróżnicowaną 
tematykę. Szczególnym odzewem w ostatnich latach cieszyły się : „Świąteczny wystrój pokoju", „Ja w 2017 roku", 
„Nasze małe ojczyzny", „Nałęczów w obiektywie nastolatków", „Złap wiosnę na gorącym uczynku", „Jestem 
autorem swojego życia", „Dzień dobrych uczynków" i  „Weekend pełen niespodzianek".
 Nasze Liceum dba nie tylko o rozwój intelektualny młodzieży, ale również o jej rozwój społeczny. Podczas 
warsztatów uczniowie pod opieką szkolnego psychologa ćwiczą umiejętności interpersonalne, właściwą 
komunikację, budują i wzmacniają poczucie własnej wartości oraz uczą się radzenia sobie ze stresem, agresją 
a także ze zwykłym przygnębieniem i apatią. Jako jedyni w regionie proponujemy takie zajęcia, ponieważ jesteśmy 
przekonani, że skutki edukacji psychologicznej będą widoczne jeszcze długo po skończeniu szkoły. Osoby takie 
będą bardziej kreatywne, przedsiębiorcze, o wyższych kompetencjach interpersonalnych oraz dużo lepiej 
przystosowane do życia we współczesnym świecie.
  Pismo młodzieży i wychowawców Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego Cisowiec powstało w 1989 r. 
Na uwagę zasługuje fakt, że Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego umieścił nasz tytuł 
w ogólnopolskim katalogu czasopism. Chociaż pismo ukazuje się w niewielkim nakładzie, wypracowało sobie 
własny styl. Na jego łamach są prezentowane najważniejsze osiągnięcia licealistów, wspomnienia absolwentów, 
informacje o bieżących wydarzeniach z życia szkoły. Znajduje się tu również próbka  twórczości młodych literatów
 i początkujących plastyków oraz felietony i reportaże dotyczące problemów nurtujących współczesną młodzież. 

Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie
Liceum Ogólnokształcące 
im. Stefana Żeromskiego

Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie
Liceum Ogólnokształcące 
im. Stefana Żeromskiego

ul. Bolesława Prusa 13, 24-140 Nałęczów, Tel/fax: +48 (81)501 47 28
e-mail: steffcio@poczta.fm, www.zeromskilo.pl

Dyrektor szkoły: 
Katarzyna Teper

k o n t a k t
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Pomysł stworzenia zespołu słowno - muzycznego „Freony" zrodził się samoistnie, z potrzeby chwili. W roku 2004
zebrało się kilku młodych zdolnych ludzi, parę gitar i dużo entuzjazmu. Tak właśnie powstawał zespół. Później to już 
tylko opracowywanie repertuaru muzycznego, przygotowanie tekstów literackich i … da capo al fine. Efekty pracy 
są różnorodne: od koncertów kolęd poczynając, przez casting Młodych Talentów, do uroczystości szkolnych 
i środowiskowych.

Bogate tradycje Liceum związane są nierozerwalnie z życiem sportowym i sukcesami odnoszonymi przez 
uczniów w rywalizacji międzyszkolnej na szczeblu miasta, powiatu i województwa. Nasze Liceum dysponuje salą 
do ćwiczeń gimnastycznych i  tenisa stołowego oraz nowocześnie wyposażoną si łownią 
z szatnią, toaletami i natryskami. Posiadamy również odkryte boisko do piłki siatkowej. W ramach 
popołudniowych zajęć sportowo-rekreacyjnych młodzież uczestniczy w zajęciach z gier zespołowych, ćwiczeniach 
na siłowni oraz w sekcji tenisa stołowego. 
Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca  na rzecz ludzi, wykraczająca poza związki rodzinno 
– koleżeńsko – przyjacielskie. Od 29 października 2008 roku w naszym Liceum działa Szkolny Klub Wolontariusza, 
który został włączony w ogólnopolską sieć Centrum Wolontariatu którego członkowie aktywnie włączają się 
w ogólnopolskie akcje pomocowe takie jak: „Góra grosza" czy „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę". Działają na 
terenie Nałęczowa i okolic. 

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2013/2014
Klasa 1a politechniczno – informatyczna – przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, fizyka lub 
informatyka,
Klasa 1b humanistyczno – medialna – przedmioty rozszerzone: historia, język polski, wiedza 
o społeczeństwie,
Klasa 1c psychologiczno – medyczna – przedmioty rozszerzone: biologia, język polski, chemia,

Klasa 1d ekonomiczno – językowa – przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, język angielski, język 
niemiecki.

W naszej szkole możesz się uczyć następujących języków obcych: język angielski, język niemiecki, dodatkowo 
język francuski, język hiszpański.

Sprawdzone formy pracy z młodzieżą, atrakcyjne zajęcia popołudniowe, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, 
bezpieczeństwo w szkole i internacie to gwarancja, że z nami zdasz maturę i dostaniesz się na studia.

Więcej informacji o nas m.in. na naszej stronie internetowej www.zeromskilo.pl .

15



Szkoła z 95 – letnią tradycją

Zespół Szkół – założony przez architekta Jana Koszczyca Witkiewicza jako Szkoła Rzemiosł Budowlanych 
– istnieje od 1918 r. Obecnie w skład Zespołu wchodzą następujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, a także Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
W Liceum Ogólnokształcącym młodzież kształci się w klasie o profilu językowym – nauczane języki: angielski, 
niemiecki, rosyjski. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: wybrany język nowożytny, język polski, 
geografia. Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem maturalnym.
W Technikum młodzież kształci się w następujących zawodach: technik hotelarstwa, technik handlowiec, 
technik logistyk i technik spedytor. Nauka trwa 4 lata, kończąc się maturą i egzaminem zawodowym.
W Zasadniczej Szkole Zawodowej młodzież kształci się w dowolnie wybranym zawodzie – w klasie 
wielozawodowej, a także w klasie ślusarskiej. Na terenie Zespołu Szkół odbywają się zajęcia 
z przedmiotów ogólnokształcących, a wiedzę fachową młodzież zdobywa na kursach zawodowych 
i podczas praktyk w zakładach pracy. Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem  zawodowym.
Absolwenci Zasadniczych Szkół Zawodowych kształcą się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, gdzie 
zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne co 2 tygodnie) lub wieczorowym. Nauka 
trwa: dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – 4 semestry (edukacja rozpoczyna się od drugiej klasy), 
dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów – 6 semestrów.
Baza dydaktyczna:
• klasopracownie wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne, w tym w rzutniki multimedialne i tablice 

interaktywne
• pracownia komputerowa
• pracownia językowa wyposażona w wysokiej klasy sprzęt nagłaśniający i odtwarzający
• biblioteka z czytelnią – centrum multimedialne, wyposażone w stanowiska komputerowe, drukarki, skanery
• sala gimnastyczna
• siłownia
• kort tenisowy
• strzelnica sportowa
• boisko szkolne z bieżnią, boiskiem do koszykówki i piłki nożnej oraz tzw. ścieżką zdrowia do ćwiczeń 

sprawnościowych
• internat na 50 miejsc, pokoje 2-, 3-, 4- osobowe
• stołówka szkolna
• doświadczona kadra pedagogiczna

Atuty szkoły:
• 3 miejsce w powiecie puławskim w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 

i 45 miejsce w województwie na około 180 lubelskich techników w 2013 r.
• szkoła bezpieczna – monitoring wizyjny
• praktyki zawodowe dla hotelarzy w Niemczech i na promach pasażerskich oraz hotelach Kazimierza Dolnego, 

Nałęczowa i Puław
• języki obce – niemiecki i angielski, rosyjski (w liceum i technikum dwa do wyboru, w ZSZ jeden do wyboru) oraz 

język angielski i niemiecki zawodowy

Zespół Szkół  im. Jana Koszczyca-Witkiewicza 
w Kazimierzu Dolnym

Zespół Szkół  im. Jana Koszczyca-Witkiewicza 
w Kazimierzu Dolnym

ul. Nadwiślańska 9, 24-120 Kazimierz Dolny, Tel/fax: +48 (81)881 05 58

e-mail: zsz-kazimierz@wp.pl, www.zskd.pl

Dyrektor szkoły: 
Teodor Józefacki

k o n t a k t
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• laureaci Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego w Poznaniu
• finaliści Olimpiady Hotelarskiej i Logistycznej
• szkolny klub sportowy, w tym męskie drużyny siatkówki i koszykówki oraz żeńska drużyna koszykówki
• atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne dostosowane do zainteresowań uczniów, w tym: kółko informatyczne, Klub 

Młodego Hotelarza, Koło Młodych Miłośników Kazimierza Dolnego, redakcja szkolnej gazety „O co Kaman?”
• aktywnie działający Samorząd Uczniowski, angażujący się w wolontariat (Hospicjum, WOŚP, akcje 

charytatywne na terenie parafii Kazimierz Dolny, pomoc powodzianom)
• kultywowanie tradycji narodowych i kształcenie postaw patriotycznych: współpraca ze Związkiem Sybiraków, 

organizacja uroczystości lokalnych: Dęby Katyńskie, Droga Krzyżowa, Dzień Patrona – Jana Koszczyca 
Witkiewicza i inne

• Organizacja cyklicznych imprez znanych w środowisku lokalnym, takich jak: Biegi Uliczne 
o Puchar Burmistrza Kazimierza Dolnego, Gwiaździsty Rajd Gimnazjalny, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
Maraton Pisania Listów Amnesty International, W poszukiwaniu skarbu króla Kazimierza i inne

• Kontakty ze szkołą na Ukrainie oraz sympatykami szkoły z niemieckiego Staufen

Informacje o zasadach rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej www.zskd.pl w zakładce Profile 
kształcenia – zasady rekrutacji lub w sekretariacie szkoły – tel. (81) 88-10-558.
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Zespół Szkół w Żyrzynie Zespół Szkół w Żyrzynie 

im. Żołnierzy Armii Krajowejim. Żołnierzy Armii Krajowej

ul. Tysiąclecia 154 A, 24-103 Żyrzyn, tel./fax: +48 (81)881 42 11, e-mail: zs_zyrzyn@interia.pl, 
www.zszyrzyn.net, Internat: tel.: (81) 881 42 91

Dyrektor szkoły: 
Wojciech Gołdyn

k o n t a k t

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MUNDUROWE*
Szkoła dla uczniów zainteresowanych dalszym kształceniem i pracą w resortach mundurowych. Plan nauczania 
rozszerzony jest o zajęcia z oficerami policji i wojska. Absolwenci liceum otrzymują na świadectwach ukończenia 
szkoły wpis o odbytych zajęciach z problematyki policyjno-wojskowej. W programie nauczania ujęte są obozy 
sprawnościowe oraz współpraca z 4 Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

TECHNIKUM
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU*
Jest to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów w Unii Europejskiej.
Absolwenci tego kierunku przygotowywani są do podjęcia pracy m.in.. w:
• biurach projektowych i pracowniach architektonicznych,
• pracowniach konserwacji zabytków,
• urzędach i placówkach związanych z ochroną środowiska.
Mają możliwość kontynuacji nauki na kierunku architektura krajobrazu KUL, SGGW, UP. Po ukończeniu studiów 
mogą zakładać własne firmy projektowo-wykonawcze lub konserwatorskie. Absolwenci tego technikum mogą 
korzystać z preferencyjnych kredytów i środków unijnych oraz nabywać grunty.
TECHNIK INFORMATYK*
Kierunek umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu programowania, tworzenia multimediów 
i grafiki komputerowej, zarządzania systemami operacyjnymi, obsługi baz danych oraz pracy w sieci. Uczniowie 
mogą kontynuować naukę na wydziałach informatycznych wielu uczelni. Absolwenci mogą również podejmować 
pracę w agencjach reklamowych, firmach zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem danych, a także 
związanych z działaniem Internetu. Informatyk jest pracownikiem poszukiwanym na rynku pracy zarówno 
w Polsce, jak i za granicą. 

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA*
Jedyny kierunek w powiecie puławskim! Absolwent może być zatrudniony w ośrodkach badań, kontroli i ochrony 
środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, 
biurach projektowych ochrony środowiska. Przewiduje się specjalizacje: gospodarka wodna, gospodarka 
odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, zarządzanie środowiskiem na szczeblu lokalnym. 
W ramach współpracy szkoły z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach /najlepszy ośrodek tego 
typu w Europie/, uczniowie będą mogli odbywać tam praktyki zawodowe.

TECHNIK OGRODNIK*
Od ponad 20 lat nasza szkoła kształci młodzież w tym kierunku. Uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą uprawy 
warzyw, roślin ozdobnych i sadowniczych oraz produkcji szkółkarskiej. Mają możliwość zdobycia prawa jazdy. 
Absolwenci technikum mają prawo nabywania gruntów i korzystania z rent strukturalnych i dotacji unijnych.

ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZAWODOWA*
Kształci w zawodach: ślusarz-spawacz, fryzjer, ogrodnik, krawiec, mechanik, elektryk, kelner, fotograf, 
sprzedawca, robotnik budowlany i inne. Uczniowie w ciągu 3 lat mają możliwość zdobycia poszukiwanego zawodu 
i szybkiego podjęcia pracy. W naszej szkole odbywają się lekcje z przedmiotów ogólnokształcących a zajęcia 
praktyczne w zakładach pracy lub Centrum Kształcenia Praktycznego w Puławach (ślusarz).
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SZKOŁA DLA DOROSŁYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE /dzienne i zaoczne/*
Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i trwa 2 lata a dla tych, którzy ukończyli 
szkołę podstawową ośmioletnią lub gimnazjum – 3 lata. Jest szkołą, której zadaniem jest uzupełnienie 
wykształcenia ucznia do poziomu średniego i przygotowanie do egzaminu maturalnego. Nauka jest bezpłatna.

Oferujemy również:
�{• Wyjazdy na praktyki zawodowe do Szwajcarii i Holandii 
�{• Kurs na prawo jazdy
�{• Internat ze stołówką 
�{• Bezpłatne przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych
�{• Stypendia za wyniki w nauce

Szkoła współpracuje m.in. z: 
- Puławskim Instytutem Weterynarii
- IV Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
- Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie,
- Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
- Lubelskim Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Zespół Szkół posiada bardzo dobre warunki lokalowe, salę gimnastyczną z siłownią, 3 pracownie komputerowe. 
Uczniowie mają możliwość zamieszkania w bardzo dobrze wyposażonym internacie ze stołówką. Młodzież 
znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej otrzymuje dofinansowanie do opłat za pobyt w internacie 
i wyżywienie. Dodatkowo uczniowie mogą liczyć na zapomogi i zasiłki losowe. Szkoła jest bezpieczna, wolna od 
przemocy, przyjazna dla ucznia.
Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych m.in. instrumentalno-wokalnych, 
sportowych, architektury krajobrazu, informatycznych, przedmiotowych.

*rekrutacja będzie prowadzona w przypadku niepodjęcia uchwały przez Radę Powiatu Puławskiego o likwidacji szkół wchodzących 
w skład Zespołu Szkół w Żyrzynie
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Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Puławach

Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Puławach

ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy, tel./fax: +48 (81)886 38 37; +48 (81) 888 10 10
e-mail: kontakt@ckp.pulawy.pl, www.ckp.pulawy.pl, Godziny pracy sekretariatu: 7.00 – 15.00

Dyrektor:
Mirosław Pustelnik

k o n t a k t
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Centrum Kształcenia Praktycznego w Puławach jest nowoczesnym ośrodkiem edukacyjnym, który posiada 
pracownie wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne gwarantujące wysoki poziom nauczania. 
Podstawowym celem CKP jest prowadzenie zajęć praktycznych dla szkół z powiatu puławskiego oraz 
przeprowadzanie zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe jak również uzyskanie 
stosownych certyfikatów umożliwiających organizowanie kursów i szkoleń dopasowanych do potrzeb lokalnego 
rynku pracy.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Puławach pełni funkcję Wojewódzkiego Koordynatora Ośrodków 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Prowadzenie prac koordynacyjnych stanowi uporządkowany 
proces umożliwiający pełną realizację celów kształcenia zawodowego.

W chwili obecnej CKP w Puławach posiada dziesięć bardzo dobrze wyposażonych pracowni do realizacji
kształcenia praktycznego: 
• pracownia mechanik pojazdów samochodowych 
• pracownia konwencjonalnych technik wytwarzania 
• pracownia spawalnicza 
• pracownia elektryczna 
• pracownia budowlano-instalacyjna 
• pracownia elektroniczna 
• pracownia diagnostyki pojazdów mechanicznych 
• pracownia komputerowa 
• pracownia komputerowego wspomagania CAM
• pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie

CKP posiada nowoczesną pomoc dydaktyczną do nauczania i uczenia się w zakresie obróbki metali, tworzyw 
sztucznych i drewna.
Centrum realizuje również inne zadania edukacyjne zlecone przez organ prowadzący oraz inne jednostki 
organizacyjne i podmioty gospodarcze, a w szczególności:
• organizowanie kursów podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających uzyskanie innych kwalifikacji 

(przekwalifikowanie) np.:
- kursy spawania w metodzie MAG, TIG i elektrodą otuloną kończące się egzaminami państwowymi   

przeprowadzanymi przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
- kursy operatora wózka widłowego z napędem spalinowym i elektrycznym,
- kursy operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
- kursy projektowania komputerowego AutoCAD,
- kursy komputerowe,
- kursy elektryczne SEP.
• organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia;
• organizowanie kształcenia praktycznego dla młodocianych zatrudnionych przez zakłady pracy w celu 

przygotowania zawodowego. 

W realizacji swoich zadań CKP w Puławach współpracuje z szeregiem podmiotów gospodarczych 
i organizacji działających na rzecz rozwoju zasobów ludzkich z terenu powiatu puławskiego 
i województwa lubelskiego.



Centrum Kształcenia Praktycznego w Puławach jest nowoczesnym ośrodkiem edukacyjnym posiadającym 9 
certyfikatów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie upoważniających do przeprowadzania egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
- Technik elektryk - 311303 
- Technik mechanik - 311504 
- Operator obrabiarek skrawających – 722307
- Ślusarz – 722204  
- Mechanik-monter maszyn i urządzeń - 723310 
- Mechanik pojazdów samochodowych – 723103
- Elektryk - 741103 
- Elektromechanik – 741201
- Monter elektronik – 742102
 Od 1 września 2013 r. otwieramy Zasadniczą Szkołę Zawodową kształcąc w zawodach:
Operator obrabiarek skrawających
Operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe 
dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje 
i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, 
szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie. 
Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być 
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej 

obróbki;
2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji technologicznej;
3) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie 

z wymaganiami dokumentacji technologicznej.
Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych 
wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń 
mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru 
kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia 
samolotów i śmigłowców itp.

Mechanik pojazdów samochodowych
Uczący się w tym kierunku uczniowie staną się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów 
samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na mechaników pojazdów 
samochodowych jest bardzo duże.
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• diagnozowania pojazdów samochodowych, 
• naprawiania pojazdów samochodowych, 
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności 
gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:
• stacjach obsługi pojazdów samochodowych, 
• zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, 
• salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, 
• przedsiębiorstwach transportu samochodowego, 
• przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji, 
• firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych. 

Prowadzimy nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) to nowość Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
To elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe skierowane są do osób 
dorosłych, które będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym 
zawodzie. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby bez względu na 
wykształcenie. Jedynym wymogiem jest ukończone 18 lat.
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Nasza ofertę kierujemy do osób, które myślą o:
• podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych
• zdobyciu nowego zawodu
• zmianie pracy
• otworzeniu własnej działalności gospodarczej

Kształcimy w kwalifikacjach:
» Użytkowanie obrabiarek skrawających (M19) w zawodzie operator obrabiarek skrawających (722307)
» Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (M18) w zawodzie mechanik 

pojazdów samochodowych (723103)
» Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M20) w zawodzie ślusarz (722204) 

z modułem spawacza
» Montaż systemów suchej zabudowy (B5) w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie (712905)

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest nową formą kształcenia, która ma zastąpić likwidowane technika 
uzupełniające i umożliwić osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowej lub przekwalifikowanie się. Nauka 
trwa 1 lub 2 semestry w ramach jednej kwalifikacji, w systemie dogodnym dla Państwa. Ukończenie kursu 
umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przed Okręgową Komisją 
Egzaminacyjną. 
Zapraszamy zarówno osoby pracujące jak i niepracujące.
Uczestnicy wszystkich kursów otrzymują zaświadczenia ukończenia odpowiednich form kształcenia stanowiące 
załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186).
Przyjmujemy już zapisy na te kierunki!
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PCDZN w Puławach - „BLIŻEJ SZKOŁY" – nowe wielozadaniowe wspomaganie rozwoju placówek 
oświatowych.

MISJĄ naszego centrum jest zapewnienie najwyższej jakości doradztwa metodycznego i doskonalenia 
zawodowego nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych nie tylko przez Powiat Puławski, ale 
także przez organy samorządów terytorialnych z nim współpracujących. Misja realizowana jest poprzez 
kompleksowe wspomaganie placówek na terenie szkoły lub w bliskim jej otoczeniu.
PCDZN od 2005 roku posiada certyfikat jakości - Akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty, jest placówką 
publiczną wyspecjalizowaną w dziedzinie organizacji doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
pracowników oświaty samorządowej i kadry kierowniczej. 

PCDZN niesie szkołom, przedszkolom i innym placówkom oświatowym pomoc zarówno doraźną jak
i długofalową. Służy pomocą w realizacji oczekiwań nauczycieli, rodziców i uczniów. Kompleksowe wsparcie ze 
strony PCDZN pomaga placówkom diagnozować, planować, organizować i realizować działania rozwojowe oraz 
trafnie oceniać efekty podejmowanych działań co sprzyja to podnoszeniu poziomu osiągnięć uczniów.

PCDZN wspierając szkoły i placówki przygotowuje od 10 lat pakiety wspomagające pracę tych instytucji 
w różnych aspektach ich działalności. W naszej ofercie aktualnie znajduje się około 150 tematów z obszarów: 
wspomaganie szkół i placówek w różnych obszarach działania, np. nadzór pedagogiczny, ewaluacja wewnętrzna 
obszarów szkoły, wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych (EWD), organizacja wsparcia dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, praca szkolnych zespołów przedmiotowych, awans zawodowy 
nauczyciela, problematyka wychowawcza, warsztat pracy nauczyciela, technologia informacyjna w pracy szkoły, 
itp. Oferta nasza jest na bieżąco analizowana i modyfikowana w uzgodnieniu z dyrektorami szkół i placówek – 
dostosowywana do ich indywidualnych potrzeb. 

Nasze działania są ściśle dopasowane do indywidualnych wymogów rozwojowych szkoły, dla której realizowane 
jest wsparcie. Współpraca na linii PCDZN - dyrektor szkoły - nauczyciel przyczynia się do dostarczania 
odpowiedniej oferty szkoleń i innych działań wspierających dla nauczycieli, tym samym motywuje ich do 
ustawicznego doskonalenia. Formy współpracy przybierają różny charakter konsultacji indywidualnych lub 
grupowych, szkoleń rad pedagogicznych, superwizji zajęć prowadzonych w szkole oraz dodatkowej oferty kursów
i warsztatów dla nauczycieli realizowanych w siedzibie PCDZN, jak i w macierzystych szkołach, placówkach. 

Centrum wychodząc bliżej nauczyciela zorganizowało w szkołach na terenie objętym doradztwem punkty 
konsultacyjne, w których doradcy świadczą usługi w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia 
zawodowego. Systematycznie i planowo działają punkty w Puławach i Rykach. Ponadto na każde zgłoszone 
zapotrzebowanie tak ze strony dyrektora, jak i nauczyciela doradca metodyczny stawia się w szkole oczekującej 
pomocy, aby w sposób bezpośredni udzielić pożądanego wsparcia. 

Wymiernymi efektami pracy PCDZN jest rozszerzanie obszaru działania na nowe placówki oświatowe, co 
pokazują nowo podpisywane rok rocznie porozumienia o współpracy oraz objęciu wsparciem placówek 
z powiatów ościennych: opolskiego, lubartowskiego, puławskiego i ryckiego. 

Prestiż placówki, realizowane działania oraz wysoka ich jakość doceniana jest również przez szkoły i placówki 
oświatowe spoza województwa lubelskiego, które zgłaszają swoje potrzeby, a realizacja ich jest wysoko oceniana 
w ankietach ewaluacyjnych. Np. po pomoc PCDZN sięgnęły szkoły z województwa mazowieckiego, łódzkiego, 
podkarpackiego.

PCDZN doradztwem i doskonaleniem zawodowym wspiera nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez: Powiat Puławski, Powiat Rycki, Gminę Baranów, Gminę i Miasto Dęblin, Gminę Janowiec, 

Powiatowe Centrum Doskonalenia 
Zawodowego Nauczycieli 

w Puławach

Powiatowe Centrum Doskonalenia 
Zawodowego Nauczycieli 

w Puławach
Aleja Królewska 3, 24-100 Puławy, tel./fax: +48 (81)886 49 01, +48 (81) 888 57 01, +48 (81)886 48 28
e-mail: pcdznpulawy@go2.pl, www.pcdzn.edu.pl 
Godziny pracy: poniedziałek: 7.30 – 17.00, Wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Dyrektor:
Anna Baracz

k o n t a k t
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Gminę Końskowola, Gminę Kurów, Gminę Nowodwór, Gminę Miasto Puławy, Gminę i Miasto Ryki, Gminę Ułęż 
oraz nauczycieli: Gminnego Przedszkola w Gołębiu i Publicznego Przedszkola w Górze Puławskiej.
Swoje usługi świadczymy w ośrodku, siedzibie placówki zamawiającej lub innym miejscu przez nią wskazanym, 
a tematykę szkoleń dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i specyfiki placówki. W swej działalności łączymy 
promocję walorów turystyczno-rekreacyjnych powiatu puławskiego (Puławy, Kazimierz Dolny, Nałęczów) z ofertą 
edukacyjną.

Bezpośrednie wsparcie jakie oferujemy naszym kontrahentom to również przełamanie bariery dostępności do 
uzyskania wsparcia oraz oszczędność czasu i środków finansowych, jakimi dysponują szkoły na doskonalenie.
Wymierne korzyści płynące dla placówek korzystających z naszego wsparcia to min.: profesjonalnie opracowane 
pakiety dokumentów regulujących pracę szkół – indywidualnie dopasowane do warunków danej szkoły; 
wieloaspektowa analiza wyników egzaminów zewnętrznych oraz projekty działań naprawczych możliwych do 
realizacji w danej szkole; autorskie programy edukacyjne i wychowawcze opiniowane przez doradców 
metodycznych, spełniające wszelkie wymogi prawne; opracowane pakiety dokumentów wykorzystywane do 
pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wiele innych narzędzi pomocnych w pracy szkoły. 

Współczesna szkoła stoi wobec wielu nowych wyzwań, zarządzanie nowoczesną placówką wymaga 
doskonalenia umiejętności oraz stale aktualizującej się wiedzy dlatego PCDZN niesie szkołom, przedszkolom 
i innym placówkom oświatowym pomoc zarówno doraźną jak i długofalową. 15 doradców metodycznych 
i 1  konsultant ds. informacji pedagogicznej pracujących w placówce posiada wysokie kwalifikacje, większość 
z nich posiada stopień nauczyciela dyplomowanego oraz duże doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi. 
Wśród nich są: egzaminatorzy, eksperci komisji egzaminacyjnych, eksperci komisji kwalifikacyjnych do spraw 
awansu zawodowego nauczycieli, wojewódzcy eksperci przedmiotowi (w zakresie wdrażania nowej podstawy 
programowej) oraz edukatorzy.

PCDZN od siedmiu lat rok rocznie z sukcesem staje do przetargów nieograniczonych na realizację zadań 
szkoleniowych pozyskując środki z Lubelskiego Kuratorium Oświaty na realizacje zadań w ramach Wojewódzkich 
Grantów Edukacyjnych. 

Organizuje Konkursy przedmiotowe np. w roku 2012 odbyły się: 
• Konkurs Piosenki Angielskiej Szansonada 2012, 
• Konkurs Ojczyzna – Polszczyzna,
• Konkurs Kreatywny Nauczyciel,
•        Powiatowy Konkurs Matematyczny,
• Konkurs na logo bibliotek szkolnych Powiatu Ryckiego,
•        Powiatowy Konkurs Biologiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Ośrodek bierze udział w Targach pracy i edukacji. 
PCDZN zorganizowało w ubiegłym roku  cykl wojewódzkich konferencji oświatowych pod honorowym 
patronatem Starosty Puławskiego Pana Witolda Popiołka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa 
Babisza pod hasłem „Ku dobrej szkole – efektywność kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.”

PCDZN wzięło udział w projekcie edukacyjnym organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty „Szkoła 
Dobrych Praktyk" złożenie dwóch projektów tj.: „Bliżej szkoły - kompleksowe wspomaganie rozwoju placówek 
oświatowych”

Zrealizowany został projekt edukacyjny „Jak zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego" 
realizowanego z KPP w Puławach.
Realizując „Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci 
i Młodzieży", moderujemy warsztaty dla szkolnych koordynatorów ds. bezpieczeństwa. Ich celem jest nabycie 
wiedzy związanej z wymogami funkcji koordynatora, metodami pracy na terenie placówki, rodzajami trudności
i zagrożeń oraz formami pracy z instytucjami wspierającymi działalność szkół i placówek oświatowych.
W ramach współpracy z CPE (byłe CMPPP) realizujemy Międzynarodowy Program Edukacyjny pod nazwą 
„Przyjaciele Zippiego".
Placówka dysponuje bardzo dobrym zapleczem lokalowym: dwiema salami wykładowymi przygotowanymi do 
prowadzenia warsztatów oraz pokojami do konsultacji indywidualnych, a także sprzętem dydaktycznym: 
komputerami stacjonarnymi oraz laptopami, projektorami multimedialnymi, sprzętem RTV i AV, kserokopiarkami. 
PCDZN dysponuje dwoma mobilnymi salami komputerowymi wyposażonymi w nowoczesne notebooki oraz 



bezprzewodowy, szerokopasmowy Internet. Posiadany sprzęt komputerowy umożliwia prowadzenie kursów 
i warsztatów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej w naszym ośrodku oraz na terenie szkół. 
Serdecznie zapraszamy do współpracy. 
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Motto PPP „Pomagamy sięgać dalej, wyżej, głębiej…"

Celem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Puławach jest:
Udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) młodzieży, rodzicom, nauczycielom pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

PORADNIA ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE:
• Diagnozy
• Terapii
• Profilaktyki
• Doradztwa

PORADNIA ŚWIADCZY BEZPŁATNIE USŁUGI DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW I NAUCZYCIELI Z POWIATU 
PUŁAWSKIEGO
W ZAKRESIE DIAGNOZY:
- dokonuje diagnozy potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży;
- prowadzi badania dzieci zgłaszających się do Poradni z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, nie 

chodzących do przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; 
- orzeka (na wniosek rodziców) o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego, wczesnego wspomagania 

rozwoju oraz zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
- udziela pomocy dzieciom poniżej 3 roku życia;
- kwalifikuje do odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, logopedycznej, profilaktyczno 

– wychowawczej, opieki;
- Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz 

mocnych stron uczniów.

W ZAKRESIE TERAPII:
- Prowadzi terapię pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną;
- Organizuje grupy socjoterapeutyczne;
- Prowadzi terapię psychologiczną indywidualną uczniów;
- Organizuje spotkania z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych;
- Inspiruje działalność terapeutyczną w szkołach i innych placówkach;
- Udziela konsultacji i innych form pomocy merytorycznej w zakresie zaburzeń rozwojowych 

i zachowań dysfunkcyjnych;
- Poradnia oferuję trening terapeutyczny EEG Biofeedback.

W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH I TRUDNOŚĆI WYCHOWAWCZYCH:
- Wspiera rodzinę i szkołę poprzez popularyzację wiedzy psychologiczno – pedagogicznej;
- Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy socjalnej dla uczniów 
    i rodzin potrzebujących pomocy;
- Prowadzi profilaktykę w zakresie problemów uzależnień;
- Udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka;
- Zapewnia stały kontakt z instytucjami i organizacjami środowiskowymi w celu ustalenia środków zaradczych 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Puławach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Puławach

Aleja Królewska 19, 24-100 Puławy, tel. +48 (81) 886  47  96, fax: +48 (81) 886  47 96
Czynna codziennie w godz. 8.00 – 18.00,e-mail: poradnia.pulawy@wp.pl, www.poradnia.pulawy.pl

k o n t a k t

Dyrektor:
Dariusz Perszko
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w konkretnych sytuacjach;
- Rozwija umiejętności wychowawcze rodziców i nauczycieli;
- Poradnia udziela wsparcia rodzicom, nauczycielom poprzez prowadzenie warsztatów „Szkoła dla rodziców" 

i  grupy wsparcia dla rodziców dzieci niedosłyszących.

W ZAKRESIE DORADZTWA:
- Kształtuje u młodzieży umiejętność racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
- Zapoznaje młodzież i rodziców z czynnikami warunkującymi dokonanie prawidłowego wyboru dalszego 

kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.

W PORADNI ZATRUDNIONYCH JEST:
- 10 psychologów
- 7 pedagogów
- 3 logopedów

Mocną stroną placówki jest kadra. Jej kwalifikacje, uprawnienia tworzą szeroki zakres świadczonej pomocy na 
rzecz klientów.
Poradnia wyposażona jest w nowoczesne metody badawcze, zaopatrzona w atrakcyjne pomoce dydaktyczne. 
Łatwo dostępna dla rodziców, nauczycieli. Sprawna w działaniu. Świadcząca usługi o wysokiej jakości.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest jedyną placówką oświatową, która zajmuje się indywidualnymi 
problemami klientów i stosownie do stwierdzonych potrzeb prowadzi różnorodne formy terapii.

Zaufanie klientów to sprawa priorytetowa, pracowników PPP.
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Regionalne Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Puławach

Regionalne Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Puławach

ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy (dawna Bursa Szkolna), tel./fax: +48 (81) 886  37 05, 

+48 (81)886 39 36, e-mail: sekretariat@rcku.pulawy.pl, mospulawy@onet.eu, www.poradnia.pulawy.pl

Dyrektor:
Wiesław Smyrgała

k o n t a k t

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach to zespół placówek opiekuńczo-wychowawczych i 
edukacyjnych, jedyny tego rodzaju w powiecie puławskim. W skład zespołu wchodzą następujące jednostki 
organizacyjne:
-  Centrum Kształcenia Ustawicznego  bezpłatne szkoły dla dorosłych
-  Bursa Szkolna – internat dla uczniów puławskich szkół oraz dla studentów
-  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa z całodobową opieką

Placówka posiada pokoje mieszkalne (250 miejsc), 2 świetlice, dużą stołówkę, sale gimnastyczne i do tańca, 
siłownię, pracownie komputerowe, nowoczesny sprzęt dydaktyczny, bazę transportową - trzy autokary 
(Mercedes, Setry) oraz 8-osobowy bus. W oparciu o wspomnianą bazę placówka organizuje dodatkowo różne 
formy wypoczynku letniego i zimowego, dla dzieci i młodzieży, kolonie półkolonie, obozy językowe, obozy 
sportowe, warsztaty muzyki kameralnej, kursy i szkolenia, konferencje, seminaria 

BURSA SZKOLNA
Bursa jest publiczną placówką przeznaczoną dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczniów 
Ośrodka Kształcenia Zawodowego, w tym uczniów wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy i wychowania, oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów, pracowników służb społecznych 
w wieku do 24 lat, w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania i zapewnia:
• całodobową opiekę wychowawczą uczniom w czasie nauki i pobytu poza stałym miejscem zamieszkania
• całodzienne wyżywienie - stosunkowo tanie, smaczne i urozmaicone posiłki 3 razy dziennie
• dobre warunki zakwaterowania - pokoje 3-osobowe z łazienkami, pokoje 4-osobowe 
• odpowiednie warunki do nauki - pokoje cichej nauki, możliwość korzystania z komputera 
     i dostępu do Internetu, bezpłatne konsultacje i korepetycje z różnych dziedzin
• rozwój zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwo w kulturze, uprawianie sportu i turystyki:

- różne kółka zainteresowań i sekcje, np. ekologiczna, plastyczna, komputerowa, sportowa  
- nieodpłatne zajęcia w siłowni, w sali gimnastycznej 
- zajęcia na basenie za ulgową odpłatnością
- wycieczki, biwaki, wyjazdy w ramach wymiany międzynarodowej

• pomoc wychowankom w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej
• ścisłą współpracę ze szkołami i rodzicami

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Przyjmujemy osoby z wykształceniem, podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym i średnim 
Centrum Kształcenia Ustawicznego umożliwia nieodpłatne uzupełnianie wykształcenia przez osoby dorosłe na 
różnych poziomach (liceum, szkoły policealne) w następujących szkołach:
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr VIII
• na podbudowie programowej gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej
• Absolwentów ZSZ – przyjmujemy do klasy drugiej LO
• nauka w systemie zaocznym (weekendy) w cyklu 3-letnim (6 semestrów)
• nowe profile od września 2013 z przedmiotami rozszerzonymi:
- klasa I A -  geografia/WOS
- klasa I B -  geografia/historia
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- klasa I C - historia/WOS
Możesz jeszcze dokończyć naukę w Uzupełniających Liceach Ogólnokształcących dla dorosłych na semestrze 

III i IV.
Nigdy wykształcenie średnie nie było tak ważne tylko ono daje szansę na uzyskanie dyplomu kwalifikacji 

zawodowych na poziomie technika !!!
Szkoła Policealna Nr 5
Dla osób ze średnim wykształceniem, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji zawodowych po zdaniu 

egzaminu zawodowego
• nauka w systemie zaocznym (weekendy) w cyklu 2-letnim (4 semestry) lub rocznym 
w zależności od profilu
• aktualne profile:

- szkoły 2 letnie: technik informatyk, technik rachunkowości, technik administracji, 
- szkoły 1,5 roku  technik bhp, technik archiwista

•   UWAGA NOWOŚCI - nowe kierunki dające szansę na rynku pracy:
- florysta (1 rok),
- technik eksploatacji terminali i portów (2 lata) 

Zapraszamy na Kursy Kwalifikacyjne - umożliwiające uzyskanie  kwalifikacji zawodowych i tytuł technika.
Pomagamy w zaplanowaniu i realizacji drogi edukacyjnej.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
Ośrodek jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla młodzieży w wieku 13 - 21 lat, ujawniającej różnorodne 

zaburzenia funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, zagrożonej niedostosowaniem społecznym, m.in. 
niepowodzenia szkolne i wagary, agresja werbalna i niewerbalna, reakcje gwałtowne - nieadekwatne do bodźców, 
dezorganizacja zajęć lekcyjnych, konflikty z nauczycielami i rodzicami, kontakty z używkami, powtarzanie klasy, 
zamknięcie w sobie - brak kontaktu z otoczeniem, udział w grupach negatywnych  - wymienione zachowania nie 
muszą występować jednocześnie.

Do placówki przyjmowana jest młodzież z art. 71b systemu oświaty na tzw. prośbę rodzica, która:
• ma trudności z motywacją do nauki szkolnej
• wagaruje
• wchodzi w częste konflikty z rówieśnikami oraz dorosłymi (rodzicami, nauczycielami)
• powtarza klasę
• ma za sobą przedwczesne eksperymenty z używkami (papierosy, alkohol, narkotyki)
• nie wierzy w to, że osiągnie sukces w życiu
• prezentuje postawę buntowniczą i trudno im z niej zrezygnować
• unika wszelkich wyzwań oraz konfrontacji z trudnościami.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii stwarza młodym ludziom możliwość ukończenia szkoły jak i otrzymania 
pomocy w okresie dorastania, w którym wzrastają trudności i problemy młodych ludzi w przystosowaniu się do 
otoczenia.

W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wchodzi:

?Gimnazjum Nr 10

?Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

Szkoły przeznaczone dla wychowanków zamieszkujących na terenie ośrodka. Program realizowany 
w szkole pokrywa się z materiałem innych szkół publicznych. W ZSZ wychowankowie uczęszczają do klasy 
wielozawodowej m.in. w zawodach kucharz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie.

Nadrzędnym celem w pracy nauczycieli i wychowawców jest cel terapeutyczny i wychowawczy.

?Opieka całodobowa – internat.

W Ośrodku zamieszkuje młodzież w wieku 13-21 lat realizująca obowiązek szkolny w gimnazjum
i zasadniczej szkole zawodowej MOS. Grupy wychowawcze 8–12 osób. Młodzież objęta jest opieką 
specjalistyczną.
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Zajęcia Specjalistyczne wszyscy wychowankowie ośrodka objęci są specjalistyczną opieką m.in.:
• grupowe zajęcia socjoterapeutyczne – grupy zamknięte
• tematyczne warsztaty klasowe realizowane w szkole
• terapia zajęciowa m.in zajęcia plastyczne, teatralne, informatyczne, sportowe, fotograficzne, kącik 
redaktorski, kącik kulinarny itp. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, każdy z wychowanków 
może odnaleźć „coś dla siebie"
• spotkania indywidualne dla wychowanków 
• praca z rodziną:
      - grupa dla rodziców
      - sesje terapeutyczne dla rodzin
      - konsultacjach dla rodziców i opiekunów
 Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez pedagoga, psychologa, socjoterapeutów lub innych specjalistów 
posiadających odpowiednie kwalifikacje.

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

STOWARZYSZENIA prężnie działające przy Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego:
Uczniowski Klub Sportowy  BURSA – PUŁAWY
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i  Młodzieży  PROMYK
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących  POGODNE ŻYCIE
Stowarzyszenie Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej
Stowarzyszenie BARWY TĘCZY
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Kębło 7, 24-160 Wąwolnica, tel./fax: +48 (81)882  50 11
e-mail: keblo@top.lublin.pl, http://zsosw.net.pulawy.pl/keblo/

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu to placówka oświatowa zapewniająca
opiekę, wychowanie oraz kształcenie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym 
i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi od 16 do 23 roku życia. Zajęcia prowadzone są przez zespół 
specjalistów: oligofrenopedagogów, logopedę, specjalistów z zakresu rehabilitacji, instruktorów hipoterapii, 
arteterapii oraz psychologa, którzy wciąż doskonalą i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.
W Placówce mieści się Szkoła Przysposabiająca do Pracy zapewniająca kontynuację procesu edukacyjno-
terapeutycznego po ukończeniu gimnazjum. Kształcenie trwa trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb 
i możliwości ucznia, cykl nauki może być wydłużony do 23 roku życia. Celem nadrzędnym szkoły jest 
przygotowanie uczniów do dojrzałego życia w społeczeństwie, wspomaganie autonomii, utrwalanie 
dotychczasowych i nabywanie nowych umiejętności, dotyczących funkcjonowania osobistego i społecznego oraz 
przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej lub ,,parazawodowej " w warunkach pracy chronionej, 
warsztatach terapii zajęciowej lub we własnym gospodarstwie domowym. Dużą wagę kładzie się na 
przysposobienie do pracy, realizowane w odpowiednich pracowniach. Dodatkowo młodzież ma możliwość 
zapoznania się z elementami ogrodnictwa, bukieciarstwa, introligatorstwa, prac porządkowych oraz 
wykonywania elementów dekoracyjnych. Nabyte umiejętności uczniowie wykorzystują do tworzenia 
różnorodnych kompozycji kwiatowych, stroików świątecznych, naprawy własnej odzieży, przygotowania prostych 
posiłków, robienia przetworów, prasowania, prania ręcznego i w pralce automatycznej, a także do pielęgnacji 
i hodowli roślin, zagospodarowywanie terenu wokół Ośrodka i prowadzenia sezonowych prac porządkowych.

W ramach zajęć rewalidacyjnych uczniowie uczęszczają na:
• arteterapię,
• zajęcia usprawniające aparat mowy,
• muzykoterapię,
• hydroterapię,
• hipoterapię.

Baza dydaktyczna:
- specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce:
• sala doświadczania świata
• sala integracji sensorycznej,
• gabinet logopedyczny,
• siłownia,
• pracownia rehabilitacyjna,
• pracownia ceramiczna,
• pracownia komputerowa,
- boisko trawiaste,
- podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich,
- plac zabaw,
- ścianka wspinaczkowa,
- otwarta i kryta ujeżdżalnia.

k o n t a k t

Dyrektor:
Barbara Kryk
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Oferta Placówki:
• praca w małych zespołach,
• nowatorskie metody nauczania,
• bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
• rozwój artystyczny uczniów poprzez udział w zajęciach teatralnych- szkolny teatrzyk MISZ-MASZ, zajęciach

plastycznych, ceramicznych,
• rozwój fizyczny uczniów poprzez udział w zajęciach: na siłowni, na basenie, podczas nauki gry w tenisa

stołowego,
• turnusy rehabilitacyjne oraz Zielone Szkoły w atrakcyjnych Ośrodkach wypoczynkowych.

Dodatkowe atuty Placówki:
• internat, który kontynuuje pracę rewalidacyjną szkoły, zapewnia wychowankom całodobową opiekę od 

poniedziałku do piątku
• baza do zajęć z hipoterapii - własna stadnina koni
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach im. Marii Grzegorzewskiej obejmuje kompleksową 
opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od urodzenia do 
25 roku życia. Zajęcia prowadzi zespół nauczycieli ze specjalistycznym przygotowaniem do pracy z osobami 
z upośledzeniem umysłowym każdego stopnia, któremu często towarzyszą różnorodne dysfunkcje rozwojowe.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej) 
• Szkoła Podstawowa Nr 12 
• oddziały dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
• oddziały dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
• oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z autyzmem
• Gimnazjum Nr 8
• oddziały dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
• oddziały dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
• oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z autyzmem
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 kształcenie w zawodach:
• kucharz 
• mechanik pojazdów samochodowych
• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

Uczniowie do placówki przyjmowani są na podstawie:
• orzeczeń do kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne.
• skierowania do placówki wydawanego przez właściwy organ prowadzący na wniosek rodziców/opiekunów 
prawnych dziecka

 
BAZA DYDAKTYCZNA
Ośrodek posiada specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne 
przeznaczone do terapii dzieci i osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie:
• sala wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
• sala doświadczania świata,
• sala integracji sensorycznej,
• sala gimnastyki korekcyjnej,
• sala gospodarstwa domowego
• gabinet EEG Biofeedback,
• gabinet metody Tomatisa,
• gabinet usprawniania mowy,
• gabinet fizjoterapii,
• pracownia dogoterapii,
• siłownia,
• pracownia alternatywnych metod porozumiewania się,
• pracownia ceramiczna,
• pracownia plastyczna,
• pracownie komputerowe,

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 
im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 
im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach

ul. Jaworowa 3,24-100 Puławy, tel. + 48 (81)888 02 48, fax: + 48 (81)888 66 80, 
e-mail: sosw@oswiata.org.pl, http://zsosw.net.pulawy.pl/pulawy/, Sekretariat czynny od 8.00 do 16.00

Dyrektor:
Barbara Kryk

k o n t a k t
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• internetowe centrum informacyjno-medialne, 
ponadto:
• boiska z bezpieczną nawierzchnią,
• podjazdy i winda dla osób na wózkach inwalidzkich,
• toalety i łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

OFERTA PLACÓWKI:
• praca w małych zespołach,    
• nowatorskie metody nauczania,    
• opieka pedagogiczno-psychologiczna, 
• zajęcia rewalidacyjne wspierające rozwój ucznia:
• korekcyjno-kompensacyjne
• dydaktyczno-wyrównawcze
• korekcyjne wad wymowy
• korygujące wady postawy
• fizjoterapia
• metoda Tomatisa
• alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się
• metoda EEG-Biofeedback 
• dogoterapia
• arteterapia,
• komputerowe wspomaganie rozwoju intelektualnego,
• rozwój artystyczny uczniów poprzez udział w konkursach plastycznych, kołach teatralnych, wokalnych 

i tanecznych,
• rozwój fizyczny uczniów: dodatkowe zajęcia gry w tenisa stołowego, nauki pływania, piłki nożnej, jazdy na 

łyżworolkach,
• zajęcia w siłowni,
• turnusy rehabilitacyjne w atrakcyjnych ośrodkach wypoczynkowych,
• bogata oferta zajęć pozalekcyjnych wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i profilaktyki wychowawczej.

DODATKOWE ATUTY PLACÓWKI:
• internat dla dziewcząt, który kontynuuje pracę rewalidacyjną szkoły, zapewnia wychowankom opiekę oraz 

dostarcza ciekawych form organizacji wolnego czasu,
• świetlica zapewniająca opiekę uczniom w godzinach 6.30-16.00,
• opieka pielęgniarska,
• stołówka szkolna zapewniająca smaczne, domowe posiłki,
• prężnie działająca grupa wsparcia dla rodzin dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

OSIĄGNIĘCIA:
• sukcesy drużyn sportowych, zespołów teatralnych, wokalno-muzycznych, plastycznych w przeglądach 

i konkursach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich,
• nagrody i wyróżnienia w konkursach ekologicznych,
• pomoc stypendialna oraz nagrody dla uczniów za osiągnięcia sportowe i artystyczne,
• udział w kiermaszach organizowanych na terenie miasta.
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Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą, wchodzącą w skład 
ogólnego systemu oświatowo - wychowawczego Rzeczypospolitej Polskiej, będącą wspólnym dobrem całego 
społeczeństwa, kierującą się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami 
zawartymi w powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich 
i Politycznych oraz [Międzynarodowej] Konwencji o Prawach Dziecka. 

Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Puławski.

 W placówce funkcjonują następujące zespoły:
• plastyczne – rysunek i malarstwo, grafika, rzeźba, malarstwo na szkle, warsztaty plastyczne dla szkół 

i przedszkoli, galeria twórczości, klub „Supełek";
• teatralne dla dzieci – teatr przedszkolaka, teatr szkolny, teatr żywego planu; 
• teatralne dla młodzieży: TEATR „GDAŃSKA 4";
• fotograficzne – fotografia studyjna, fotografia plenerowa;
• muzyczne – wokalne, zespół instrumentalny, nauka gry na gitarze, keyboard;
• literackie – młodzieżowy klub poezji „Strofka", edukacyjno - literacki program dla grup przedszkolnych          

„Zaułek Literacki";
• rzemiosł artystycznych; 
• logopedyczne;
• klub ekologiczny;
• klub turystyczny;
• galeria „Piwnica" – tu odbywają się wernisaże, wystawy.

Zajęcia odbywają się w dwóch blokach:
• przedpołudniowym w godzinach od 9:00 do 13:00 (w ramach współpracy z placówkami powiatowymi);
• popołudniowym w godzinach od 15:00 do 19:00

Celem działalności placówki jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci 
i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nie umiejętności oraz organizowanie rekreacji 
w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz innych obowiązków wobec rodzin.

W ciągu roku szkolnego Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach organizuje około 80 imprez, są to m. in.: 
Wojewódzki Festiwal Współczesnych Form Tanecznych, Festiwal Piosenki Przedszkolaka, Powiatowy Konkurs 
Ortograficzny, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie Puławskim, Fotomaraton, imprezy okazjonalne (Dzień 
Babci i Dziadka, zabawy karnawałowe, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka), Biesiada Literacka, warsztaty 
dziennikarskie i literackie, konkursy plastyczne, fotograficzne, literackie, wystawy twórczości plastycznej dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych. Uczestnicy zajęć reprezentują placówkę w konkursach, festiwalach, imprezach 
i uroczystościach o zasięgu lokalnym, wojewódzkim  i krajowym.

PONADTO OFERUJEMY:
- ORGANIZACJĘ IMPREZ, 
- ZABAW, 

Młodzieżowy Dom Kultury w PuławachMłodzieżowy Dom Kultury w Puławach

ul. Sieroszewskiego 4, 24-100 Puławy, tel./fax: + 48 (81)886 49 65 
e-mail: mdk-pulawy@o2.pl, www.mdkpulawy.info
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- UROCZYSTOŚCI OKAZJONALNYCH
  ORAZ ICH OPRAWĘ PLASTYCZNĄ...
... ale także: miłą, twórczą atmosferę w zabytkowym dworku otoczonym niepowtarzalnym czarem 
tajemniczego ogrodu...
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I Liceum Ogólnokształcące 

Zespół Szkół Nr 1 w Puławach

Zespół Szkół Nr2 w Puławach

Zespół Szkół Nr 3 w Puławach

Zespół Szkół Technicznych w Puławach

Zespół Szkół Nr2 w Janowcu

Zespół Szkół Nr2 w Nałęczowie

Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym

Zespół Szkół w Żyrzynie

Centrum Kształcenia Praktycznego w Puławach

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Puławach

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kęble

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Puławach

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach

w Puławach 2-3

4

5-6

7-8

9-11

12-13

14-15

16-17

18-19

20-22

23-25

26-27

28-30

31-32

33-34

35-36

SPIS TREŚCISPIS TREŚCI
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