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Szanowni Państwo, Rodzice i Uczniowie gimnazjów!

Mam zaszczyt i przyjemność rekomendować Państwu 
publikację prezentującą możliwości Powiatu Puławskiego 
w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego –  
w prowadzonych przez nas szkołach i placówkach. 

Zapewnienie młodzieży możliwości kształcenia to 
jedno z najważniejszych, a być może najważniejsze 
zadanie samorządu powiatowego. Podejmując decyzję 
o prowadzeniu określonych typów szkół i kierunków 
kształcenia, staramy się wychodzić naprzeciw z jednej 
strony aspiracjom edukacyjnym uczniów, z drugiej zaś 
konieczności odnalezienia się ich na współczesnym rynku 
pracy

Nasze szkoły zatrudniają kadrę o wysokich kwalifi-
kacjach, posiadają nowoczesną bazę dydaktyczną reali-
zują wiele programów edukacyjnych w oparciu o środki  
unijne, obejmują uczniów opieką socjalną i pedagogicz-
no-psychologiczną. Daje to uczniom gwarancję wysokiej  
jakości kształcenia.

 Wysoka dynamika zmian cywilizacyjnych, postęp naukowy i techniczny sprawiają, że młody człowiek 
oraz jego najbliżsi muszą dokonywać bardzo trudnych wyborów, efektem których powinna być satysfakcja 
zawodowa, ale też finansowa. Edukacja staje się więc jedną z najistotniejszych inwestycji życiowych 
i społecznych.

Staramy się pomagać młodzieży i rodzicom w tych wyborach, stwarzając jak najszerszą ofertę 
edukacyjną, tak by każdy nasz uczeń wykorzystał swoje uzdolnienia i możliwości.

Zachęcam do lektury publikacji, którą macie Państwo w rękach oraz do odwiedzenia naszych 
placówek.

Z wyrazami szacunku

Sławomir Kamiński

Starosta Puławski
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Współczesne czasy nikomu nie dają poczucia 
bezpieczeństwa, gdyż zmieniająca się rzeczywistość 
dyktuje nowe zasady poruszania się po rynku 
pracy. Niezmiennie jednak obowiązuje zasada 
konkurencyjności, a więc szersze perspektywy rysują 
się przed wysokiej klasy fachowcami.

Szansę na dobry start w pozytywne kształtowanie 
własnej kariery zawodowej dostaną absolwenci 
tych szkół, które potrafią zapewnić uczniom nie 
tylko zdobycie wiedzy opartej na praktyce życia 
gospodarczego, ale też będą rozwijały indywidualne 
zainteresowania ucznia i jego kompetencje społeczne, 
przygotują do elastycznego reagowania na zmienność 
rynku pracy i aktywnego planowania własnego 
rozwoju zawodowego, promowania siebie i swoich 
umiejętności, dadzą możliwość uzyskania wysokiego 
poziomu kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych 
uprawnień.

Następujące w Polsce przeobrażenia systemu edukacji nie dokonają się bez zintegrowanych działań 
wszystkich podmiotów, tj.: instytucji rynku pracy, pracodawców, szkół i placówek oświatowych 
oraz organów prowadzących. Wszelkie inicjatywy, których przedmiotem jest dyskusja nad kształtem 
i perspektywą rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionie dają nadzieję na kształcenie dla potrzeb 
rynku pracy a nie dla bezrobocia.

Serdecznie dziękuję władzom samorządowym Powiatu Puławskiego za podjęcie tego trudnego tematu 
i zorganizowanie merytorycznej dyskusji partnerskiej w ramach konferencji „Kształcenie dla rynku pracy 
w Powiecie Puławskim”. Mam nadzieję, że podjęte działania zaowocują wysoką jakością kształcenia 
zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych.

Anna Dudek-Janiszewska

Wicekurator Oświaty
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ABSOLWENT SZKOŁY NA RYNKU PRACY

Teresa Kot – sekretarz Powiatu Puławskiego

Praca nieodłącznie towarzyszy człowiekowi, jest jedną z ważniejszych jego aktywności w dorosłym 
życiu. Wokół pracy koncentruje się większość decyzji życiowych, począwszy od wyboru szkoły 
po miejsce zatrudnienia i zamieszkania. Podstawowym kryterium oceny realizacji marzeń i planów 
życiowych jest możliwość wykonywania satysfakcjonującej pracy i związane z tym finansowanie 
własnych działań. Mając na uwadze powyższe argumenty, niezmiernie ważnym staje się obserwowanie 
otaczającej nas rzeczywistości (systemu edukacji, gospodarki, zmian zachodzących na rynku pracy)  
i dokonywanie takich wyborów edukacyjnych, które zaspokoją nasze marzenia i aspiracje.

Dynamiczne zmiany, jakie zachodzą w otaczającym nas świecie, są wyzwaniem zarówno dla 
ucznia kończącego szkołę jak i dla szkoły, która powinna podjąć się zadania takiego wyposażenia 
absolwenta w wiedzę i kompetencje, aby mógł on poradzić sobie w warunkach tych zmian.

Poniższy wykres obrazuje, jak na przestrzeni ostatnich lat zmienił się świat i gospodarka. Głównym 
źródłem zatrudnienia pracowników stał się sektor szeroko rozumianych usług, a to oznacza, że nie da 
się już wykształcić i pracować w jednym zawodzie przez całe życie. Każdy musi posiąść umiejętność 
zmiany kwalifikacji i dostosowania się do potrzeb. Wybierając szkołę i kierunek kształcenia, warto 
mieć na uwadze wspomniane wyżej uwarunkowania.
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Jakich pracowników oczekują pracodawcy?
Pracodawcy poszukują osób, które:

� Posiadają podstawowe kompetencje cywilizacyjne – mają prawo jazdy, potrafią posługiwać 
się komputerem, mają podstawową wiedzą na temat systemu prawnego, znają przynajmniej 
jeden język obcy w stopniu pozwalającym na komunikację, są osobami kreatywnymi  
i przedsiębiorczymi, potrafią obsługiwać urządzenia biurowe, napisać pismo, list itp.

� Legitymują się dobrym wykształceniem ogólnym – znają podstawowe dzieła literackie, 
interesują się kulturą i sztuką, potrafią sformułować i wyrazić swoje poglądy, mają wiedzę  
o ustroju własnego kraju i innych państw, znają podstawowe zasady ekonomii i gospodarki.

� Mają umiejętności współżycia społecznego – są tolerancyjne, potrafią znaleźć się w różnych 
sytuacjach, mają pozytywny stosunek do innych, potrafią bawić się i organizować czas wolny, 
posiadają umiejętność zachowania przy stole itp.

� Potrafią współpracować w grupie – starają się zrozumieć cele instytucji, w której pracują, 
wnoszą swoje umiejętności do pracy zespołu, respektują pomysły i przekonania innych, unikają 
starć.

� Są kreatywne – potrafią komunikować się, myśleć, uczyć, mieć poczucie i świadomość 
własnej wartości, są uczciwe, mają pozytywne podejście do zadań i celów firmy oraz wykazują 
niezbędną inicjatywę i wytrwałość do zakończenia podjętego zadania.

Zmiany w zatrudnieniu w trzech sektorach 
gospodarki w % w USA

za The Economist wg. Biura Statystyk Pracy USA
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EDUKACYJNA OFERTA POWIATU PUŁAWSKIEGO
Michał Godliński – członek zarządu ds. edukacji

Pośród licznych zadań, jakie nakłada na powiat ustawa o samorządzie powiatowym, znajduje się 
obowiązek organizowania edukacji publicznej o charakterze ponadgminnym. Bardziej szczegółowo 
regulują to przepisy ustawy o systemie oświaty, z których wynika, że powiat jest organem 
prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych oraz 
szkół sportowych.

Zadania te nakładają na powiat określone obowiązki polegające na:

� zapewnieniu uczniom i zatrudnionym pracownikom właściwej bazy dydaktycznej, lokalowej  
i sportowej,

� prowadzeniu polityki kadrowej i doskonaleniu zawodowym nauczycieli, zapewniających wy-
soką jakość kształcenia uczniów,

� właściwym doborza typów szkół i kierunków kształcenia, uwzględniający aspiracje edukacyjne 
młodzieży oraz zewnętrzne uwarunkowania gospodarcze.

Poszczególne szkoły prowadzone przez powiat realizują zarówno cele wspólne, jak i właściwe dla 
danego typu:

� celem szkół ogólnokształcących jest przygotowanie młodzieży do kontynuowania nauki na 
uczelniach wyższych, w szkołach pomaturalnych i szkołach policealnych tak, aby absolwent 
liceum mógł skutecznie kształcić się w kierunku wybranego zawodu

� zadaniem szkolnictwa zawodowego jest przygotowanie absolwentów do zdobycia określonego 
zawodu i skutecznego konkurowania na rynku pracy

� celem szkolnictwa specjalnego jest wspomaganie rozwoju uczniów, wyrównywanie deficytów 
oraz przygotowanie do życia i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie

Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego 
dla młodzieży w Powiecie Puławskim 

Szkoły publiczne i niepubliczne

Liceum Ogólnokształcące

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Liceum Profilowane

Technikum uzupełniające

Technikum

622
10%

1622
27%

350
6%

3246
55%

109
2%
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Procentowo najwięcej uczniów uczęszcza do liceów ogólnokształcących i profilowanych – ponad 
60%. Młodzież ta, decyzję o dalszym kształceniu lub wyborze zawodu będzie podejmować w okresie 
późniejszym. Pozostała grupa młodzieży, ok. 40%, decyzję o wyborze zawodu podjęła wybierając 
naukę w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach. Często wybór nastręczał wiele trudności 
z powodu braku dobrego rozeznania, co do typów szkół i kierunków kształcenia, ale także określonej 
presji rodziców czy chęci szybkiego usamodzielnienia się.

Należy pamiętać, że system edukacji jest systemem otwartym i na każdym etapie istnieje 
możliwość kontynuowania kształcenia i uzupełniania kwalifikacji. Dla przykładu, na dwóch kolejnych 
wykresach prezentujemy możliwości kształcenia dorosłych w szkołach publicznych i niepublicznych 
zlokalizowanych na terenie Powiatu Puławskiego

Na uwagę zasługuje, w kontekście powyższych wykresów, oferta szkolnictwa niepublicznego 
dla dorosłych, dająca bardzo duże możliwości uzupełniania wykształcenia i zdobycia określonego 
zawodu.

Kierunki kształcenia w szkołach publicznych dla dorosłych
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Zestawienie – oferta/rekrutacja  
w szkołach zawodowych dla młodzieży

W obecnej dobie, nacechowanej dużymi zmianami na rynku pracy, bardzo trudne jest dostosowanie 
oferty szkół do potrzeb i oczekiwań młodzieży. Szkoły tworzą wiele kierunków kształcenia, które 
dość często nie są wybierane przez uczniów. Podobnie bywa również wtedy, gdy absolwenci kończą 
określone typy szkół, nie znajdując niestety zatrudnienia w zdobytym zawodzie.

Poniżej prezentujemy Państwu zestawienia pokazujące rozbieżności pomiędzy ofertą szkół na rok 
szkolny 2008/2009 a rzeczywistą rekrutacją uczniów.
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FACHOWIEC POTRZEBNY OD ZARAZ  
– NAJWAŻNIEJSZE SĄ UMIEJĘTNOŚCI
Paweł Bielak – Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

Każdy młody człowiek wybierając kolejny etap swojego kształcenia powinien zadać sobie pytanie 
- jakie wykształcenie najbardziej przydaje się przy poszukiwaniu zatrudnienia? Rynek pracy dla ludzi 
młodych i wykształconych zmienia się niemalże z roku na rok, dlatego przy wyborze kolejnego etapu 
edukacji niezbędne jest zestawienie oferty edukacyjnej szkół z zapotrzebowaniem na pracowników 
zgłaszanych przez pracodawców. 

Zmiany zapotrzebowania na zawody istniejące na rynku pracy są ściśle związane z tendencjami 
społeczno-gospodarczymi Europy i świata. Są zawody, na które na rynku pracy jest bardzo duże  
wzięcie i takie, w których coraz trudniej znaleźć pracę. Jednak do wszelkich zmian na rynku pracy 
trzeba będzie się dostosować.

Badania rynku pracy na świecie wskazują, że na czele branż, które zatrudniają najwięcej 
pracowników znajdują się finanse, handel i sprzedaż, lecz nie oznacza to wcale, że najczęściej 
pożądanymi zawodami są te bezpośrednio związane z tymi sektorami. Przecież największe firmy 
dają zajęcie pracownikom o różnych specjalnościach. 

I tak na pierwszym miejscu najczęściej poszukiwanych pracowników są osoby wykonujące prace 
fachowe i fizyczne (31% ofert). Na drugim miejscu są zawody związane z marketingiem i sprzedażą 
(18%) oraz naukami ścisłymi i technologiami (15%).

Wynika z tego, że najwięcej ofert pracy (47%) skierowanych jest do wykwalifikowanych 
pracowników – specjalistów z wyższym wykształceniem, również do fachowców z wykształceniem 
niższym, ale posiadających unikalne kompetencje, niezbędne w nowoczesnej gospodarce.

Również na lokalnym rynku pracy w powiecie puławskim pracodawcy zgłaszający zapotrzebowa-
nie na pracowników kładą duży nacisk na „fachowość”. Obecnie umiejętności jakie posiada poten-
cjalny kandydat do pracy są ważniejsze od samego dokumentu o odbytym kursie. 

Ocenia się, że każdy z nas będzie zmuszony  zmieniać kilka razy swój zawód,  czasem kilkakrotnie. 
Dlatego też obok tradycyjnej nauki w szkołach coraz więcej osób zdobywa nowe umiejętności 
np. uczestnicząc w kursach zawodowych. Również ciągłe dokształcanie się w systemach szkół 
wieczorowych czy zaocznych stale zyskuje na popularności wśród osób, które pracując już  
w wybranym zawodzie, dalej podnoszą swoje kwalifikacje. Te postawy są wymogiem współczesnej 
gospodarki i trendów na rynku pracy w Polsce i za granicą, z którymi każdy z nas musi się liczyć, 
planując swoją karierę zawodową. 

Obecnie rynek pracy rozszerzył się na całą Europę. Wielu Polaków wyjeżdża za granicę w celu 
znalezienia zatrudnienia. Dlatego znajomość języków obcych jest uniwersalną i niezwykle cenną 
umiejętnością, która z pewnością zwiększy szanse na dobrą pracę zarówno w kraju jak i zagranicą. 

Wśród zawodów szczególnie poszukiwanych w roku 2009 przewiduje się zapotrzebowanie na 
niżej wymienione specjaliści:

� budowlańcy (zwłaszcza osoby mogące wykonywać prace przy budowie infrastruktury na EURO 
2012) 

� kucharze, pomoce kuchenne 
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� lekarze, pielęgniarki, analitycy medyczni 

� informatycy i inżynierowie 

� sprzątaczki, gospodynie domowe, opiekunowie osób starszych. 

Z prognoz tych wynika, że na polskim rynku pracy brakuje wykwalifikowanych pracowników 
fizycznych, kierowców i techników. Duże szanse na zatrudnienie mają osoby posiadające praktyczny 
zawód poparty konkretnymi kwalifikacjami. 

Potwierdzają to również badania pracodawców, na podstawie których powstała lista stanowisk, 
które są najtrudniejsze do obsadzenia – w Polsce i na świecie.

10 NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW W 2008 R.

w Polsce na świecie

1. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni  
2. Kierowcy 
3. Technicy 

4. Inżynierowie 
5. Pracownicy działu obsługi klienta i wsparcia 

klienta  
6. Pracownicy hoteli i restauracji  

7. Pracownicy produkcji 
8. Przedstawiciele handlowi  

9. Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni 
10. Pracownicy sekretariatu, asystenci, asystenci 

administracji, pracownicy wspierający pracę biura

1. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni 
2. Przedstawiciele handlowi 

3. Technicy  
4. Inżynierowie  

5. Najwyższa kadra zarządzająca  
6. Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni 

7. Pracownicy sekretariatu, asystenci, asystenci 
administracji, pracownicy wspierający pracę biura 

8. Kierowcy  
9. Pracownicy działu finansów i księgowości 

10. Pracownicy działu IT (programiści)

 Źródło: Manpower Polska
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DORADZTWO ZAWODOWE W SYSTEMIE EDUKACJI
Anna Baracz

Do niedawna poradnictwo zawodowe w naszym kraju oznaczało pomoc młodzieży w wyborze 
szkoły i zawodu, a więc jego kres przypadał na moment ukończenia przez klienta 18 lat. Okres 
transformacji ustrojowej przyniósł ze sobą falę wzrastającego bezrobocia jednocześnie zwiększając 
grupę klientów poradnictwa zawodowego. Dzisiejsze poradnictwo obejmuje niemal całą drogę życia 
zawodowego, a więc nie tylko młodzież, ale również i osoby dorosłe. 

Współczesna młodzież żyje dniem dzisiejszym – na zachodzie coraz mniej młodych ludzi myśli 
o stałej pracy i stabilnej karierze, nie chcą wiązać całego życia z jednym miejscem pracy. Młodzież 
polska natomiast ma świadomość konieczności (kilkakrotnej nawet) zmiany zawodu i podejmowania 
prac dorywczych, przez co wizja stałej pracy na czas nieokreślony jest niejako niedoścignionym 
ideałem. Towarzysząca młodym ludziom niepewność oraz konieczność dokonywania wielu wyborów 
zmusza ich do szukania pomocy właśnie u doradców zawodowych. W sytuacji zwiększającego się  
w Polsce bezrobocia uznano, że profesjonalna pomoc doradców zawodowych powinna być dostępna 
na każdym etapie życia człowieka. 

Działające w Polsce poradnictwo zawodowe przypada pod dwa resorty: resort edukacji, a więc 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, któremu podlega poradnictwo dla młodzieży uczącej się oraz resort 
pracy, czyli Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, któremu przyporządkowane jest poradnictwo 
dla osób dorosłych.

Porady zawodowe udzielane są przez specjalne placówki, m.in. poradnie psychologiczno- 
-pedagogiczne, które są odpowiedzialne za szeroko rozumianą pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 
w tym właśnie za usługi w zakresie poradnictwa zawodowego dzieciom i młodzieży oraz za pomoc 
rodzicom i nauczycielom w pracy związanej z wyborem kierunku kształcenia.

Strukturę systemu poradnictwa w Polsce stanowią:
� Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne;
� Centra Kształcenia Ustawicznego oraz Centra Kształcenia Praktycznego;
� Akademickie Biura Karier.

Doradcy zawodowi w szkołach krajów Unii Europejskiej są obecni już od dawna. Radzą uczniom, 
jaki wybrać zawód, by odpowiadał ich zainteresowaniom, możliwościom, a także potrzebom rynku 
pracy. Takich specjalistów potrzebuje również młodzież szkolna w Polsce.

Dlaczego? Po to, aby:
� gwarantować profesjonalną pomoc każdemu uczniowi szkoły,
� zwiększyć trafność podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych uczniów,
� udzielać uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku 

pracy,
� obniżyć społeczne koszty kształcenia dzięki poprawieniu trafności wyborów.

Obecnie ważnym elementem modernizacji systemu edukacji, w tym głównie systemu edukacji 
zawodowej, stało się wyposażenie uczniów w umiejętności przydatne w podejmowaniu racjonalnych 
decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej 
młodego człowieka. 
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W ramach działalności doradców zawodowych udzielane są porady zarówno indywidualne jak 
i grupowe (porady indywidualne bywają poprzedzone badaniami specjalistycznymi). Współczesna 
rzeczywistość jest światem wielu kryzysów, a przede wszystkim właśnie kryzysów związanych  
z pracą i wzrostem bezrobocia. 

Szkolny doradca zawodowy, obok psychologa, pedagoga i logopedy, jest kolejną osobą wchodzącą 
w system pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkołę uczniowi i jego rodzicom. 
We współpracy z całą Radą Pedagogiczną koordynuje działania orientacyjno-informacyjne szkoły, 
w pełni je integrując oraz poprzez własne działania wobec ucznia dostarcza mu okazji do wzięcia 
odpowiedzialności za własne, świadome inicjatywy w tym zakresie. Taka pedagogiczna pomoc 
zakłada udzielanie dzieciom oraz młodzieży pomocy w wyborze dalszej drogi kształcenia lub zawodu, 
jak również w planowaniu samej kariery zawodowej.

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z POMOCY DORADCY ZAWODOWEGO:

Indywidualni odbiorcy – uczniowie, rodzice, nauczyciele:
� Uzyskują aktualny dostęp do pełnej informacji zawodowej.
� Mają możliwość poszerzania edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów.
� Mogą świadomie i trafniej podejmować decyzje edukacyjno-zawodowe.
� Mają możliwość łatwiejszego wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania  

i utrzymania pracy.
� Podnoszą świadomość możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej.
� Unikną niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucenia szkoły a potem pracy.

Prowadzona przez doradców zawodowych praca diagnostyczna zakłada głównie przeprowadzanie 
testów psychologicznych; najczęściej są to testy określające poziom sprawności intelektualnej, testów 
badających osobowość, testów zainteresowań i specjalnych uzdolnień oraz testów pedagogicznych. 

Dyplom z psychologii nadaje doradcom dodatkowe uprawnienia, obejmujące świadczenie swoim 
klientom usług z zakresu psychologii, to jest nie tylko przeprowadzanie badań testowych, lecz także 
interpretacja wyników tych testów, jak również opracowywanie opinii psychologicznej służącej 
wykorzystaniu uzyskanych wyników badań w dalszym procesie doradczym. 

Doradcy mogą również przeprowadzać na rzecz pracodawców dobór kandydatów na stanowiska 
pracy wymagające określonych predyspozycji psychofizycznych.

Pomoc doradców zawodowych zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy polega, 
przede wszystkim na rozwiązywaniu problemów zawodowych klientów, co odbywa się poprzez 
udostępnianie rzeczywistych i obiektywnych danych o możliwościach kształcenia lub prowadzonych 
szkoleniach oraz o możliwych zawodach i aktualnym rynku pracy. Doradcy zawodowi pomagają 
swoim klientom w określeniu i zrozumieniu przejawianych przez nich postaw wobec wielu złożonych 
sytuacji życiowych oraz w zapoznaniu się z możliwymi opcjami i ewentualnymi konsekwencjami 
ich wyborów. Pomoc doradców obejmuje również wspólne z klientem poszukiwanie pracy poprzez, 
między innymi utrzymywanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami oraz przeprowadzanie 
treningów autoprezentacji. 
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W nowoczesnym świecie coraz trudniej o stabilne zatrudnienie oraz miarową karierę zawodową 
z licznymi awansami, wysługą lat oraz dostępem do określonych świadczeń. Czasy równorzędno-
ści karier, a więc gwarantujące taką samą karierę ludziom o tych samych zdolnościach i kwalifi-
kacjach, bezpowrotnie minęły. Obecnie nawet nie mówi się już o karierze zawodowej polegającej  
na wspinaniu się po poszczególnych szczeblach tej kariery, gdyż droga życia współczesnego czło-
wieka jest zbyt niepewna i nie gromadzi ona zasług czy uprawnień, lecz ulega ciągłym zmianom. 
Nowoczesność sprawiła, iż rynek pracy docenia, przede wszystkim elastyczność, kreatywność i szyb-
kość przestawiania się na nowy styl działania. Jednak powyższe stwierdzenia z pewnością są trudne  
do zaakceptowania przez większość uczniów, rodziców i nauczycieli, przez co będą w nich budzić 
zrozumiały opór, jak również powodować kolejne dylematy, niepokoje i rozterki.

Przepisy prawa oświatowego wskazują, iż koncepcja szkolnego doradcy zawodowego jest 
wyrazem pozytywnego stosunku państwa do potrzeby istnienia służb doradczych usytuowanych  
w środowisku edukacyjnym ucznia.

Mimo to, bardzo niewiele szkół zatrudnia doradców zawodowych, a poradnie psychologiczno- 
-pedagogiczne ze względu na realizację licznych zadań statutowych niewiele uwagi mogą poświęcić 
poradnictwu zawodowemu. 

W wyniku ogłoszonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w latach 2003-2005 
konkursów grantowych na tworzenie szkolnych ośrodków kariery powstało w całej Polsce 361 
takich ośrodków w szkołach. To one obok Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych świadczą pomoc 
doradców zawodowych w planowaniu kariery młodych ludzi.

Nadal konieczne jest popularyzowanie usług doradczych w edukacji, zwiększanie ich po-
wszechności, dostępności oraz budowanie kultury korzystania z pomocy doradcy zawodowego  
w szkole. 

Doradca zawodowy w edukacji wciąż jest jeszcze dla nas kimś nowym, nieznanym. Prawdopodobnie 
wielu nauczycieli i rodziców nie potrafiłoby odpowiedzieć przekonująco na pytanie: Dlaczego jest 
potrzebny doradca zawodowy w szkole i jaka jest jego rola?

Uczeń kończący szkołę i wchodzący na rynek pracy powinien być przygotowany do planowania 
kariery zawodowej, a podejmując decyzje, zawsze winien brać pod uwagę swoją wiedzę, umiejętności, 
zainteresowania, mając jednocześnie świadomość swego potencjału intelektualnego i społecznego 
oraz odpowiedzialności za własne decyzje edukacyjno-zawodowe. 

Im wcześniej nauczymy młodzież świadomie planować swoje życie, damy im wiedzę, niezbędne 
umiejętności oraz aktualną informację edukacyjno-zawodową, tym rezultaty będą większe – tym 
efektywniejszy i bardziej dopasowany do rynku pracy będzie każdy indywidualny plan kariery 
zawodowej.
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CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH  
W PUŁAWACH

ul. 3-go Maja 8 
24-100 Puławy

tel./fax: (081) 887 46 11
e-mail: cechpulawy@interia.pl

www.cech.pulawy.pl

Kształcenie młodocianych w rzemiośle

Na ziemiach polskich rzemiosło zaczęło rozwijać się już w czasach wczesnopiastowskich. Organizacje 
cechowe rozpoczęły swoją działalność na początku XIII wieku. Już w wieku XVI na terenie dzisiejszego 
powiatu puławskiego powstawały stowarzyszenia skupiające rzemieślników różnych branż. 

Puławski Cech Rzemiosł Różnych jako samodzielną organizację zarejestrowano w 1926 roku, korzystając 
z szansy, jaką dały przepisy prawne uchwalone przez Sejm po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Już 
wtedy odbywało się kształcenie młodych ludzi w zakładach rzemieślniczych i do dnia dzisiejszego przetrwał 
podział na uczniów, czeladników i mistrzów szkolących.

Nauka poszczególnych zawodów rzemieślniczych składa się z dwóch integralnych, równolegle realizo-
wanych części:  praktycznej – zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej – zorganizowanej  
w zasadniczej szkole zawodowej.

Walorami tego systemu są: 

� zindywidualizowany tok nauczania,
� uczenie się zawodu w warunkach naturalnej i rzeczywistej, a nie pozorowanej pracy,
� poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń,
� tworzenie więzi emocjonalnych pomiędzy młodocianym pracownikiem i pracodawcą.
Absolwenci nauki zawodu w rzemiośle po uzyskaniu świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej 

oraz świadectwa czeladniczego mogą kontynuować dalsze kształcenie na poziomie średnim i wyższym.

Zatrudnienie pracowników młodocianych:

Zasady zatrudnienia młodocianych regulują przepisy Kodeksu Pracy, a konkretyzują przepisy rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich 
wynagradzania wraz z późniejszymi zmianami. 

Przepisy dopuszczają zatrudnienie młodocianych, którzy:

� ukończyli 16 lat, a nie przekroczyli 18 lat,
� ukończyli co najmniej gimnazjum,
� przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
Podstawą organizacji nauki zawodu jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisana 

pomiędzy pracodawcą – rzemieślnikiem, a uczniem jako młodocianym pracownikiem. W związku z zawartą 
umową o pracę i faktem uczęszczania do zasadniczej szkoły zawodowej młody człowiek uzyskuje podwójny 
status prawny, tj. ucznia i pracownika młodocianego. 

Zawarcie umowy o pracę w celu nauki zawodu podpisują: pracodawca – właściciel zakładu rzemieślniczego 
i uczeń – młodociany pracownik oraz dodatkowo jego prawny opiekun (rodzic). Umowy są  zawierane  
w siedzibie właściwego cechu. 
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Przygotowanie zawodowe młodocianych może odbywać się w formie:

� nauki zawodu, której celem jest przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifiko-
wanego robotnika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu oraz dokształcanie teoretyczne 
(czas nauki to 24 lub 36 miesięcy), 

� przyuczenia do wykonywania określonej pracy, które ma przygotować młodocianego do pracy  
w charakterze robotnika przyuczonego (trwa od 3 do 6 miesięcy),

� rzemieślniczego przygotowania zawodowego młodocianych zatrudnionych w tym celu u pracodaw-
ców będących rzemieślnikami w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, nieujętych 
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia – młodocianego pracownika umiejętności praktycznych 
i wiadomości teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji zawodowych w drodze 
przystąpienia do egzaminu czeladniczego. Egzamin czeladniczy na zakończenie nauki zawodu przeprowadza 
komisja egzaminacyjna izby rzemieślniczej.

Zasady wynagradzania młodocianych:

W okresie nauki młodocianemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku 
procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jak wynika z przepisów rozporządzenia z dnia      
28 maja 1996 roku stosunek procentowy wynagrodzenia wynosi:
� w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%, 
� w drugim roku nauki – nie mniej niż 5%, 
� w trzecim roku nauki –  nie mniej niż 6%. 
Kwoty mają charakter minimalny i w treści umowy o pracę można ustalić wyższe stawki wynagrodzenia. 

Cech Rzemiosł Różnych w Puławach proponuje naukę zawodu w wielu bardzo atrakcyjnych  
na rynku pracy zawodach rzemieślniczych:

A)  o okresie nauki trzyletnim
� Mechanik pojazdów samochodowych 
� Blacharz samochodowy 
� Stolarz 
� Tapicer 
� Cukiernik
� Piekarz
� Rzeźnik wędliniarz 
� Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 
� Fryzjer 
B)  o okresie nauki dwuletnim
� Lakiernik samochodowy 
� Kucharz małej gastronomii 
� Kowal                                                                                             
                                                                                                                                  

Marcin Wiącek
Kierownik CRR w Puławach

16



ul. Niemcewicza 9 
24-100 Puławy

tel. (081) 888 97 39
Zapraszamy: Pn.– Pt. w godz. 8.00–16.00

PRZYJDŹ! ZOBACZ! ZOSTAŃ!
Jeżeli chcesz zdobyć wykształcenie, poszukiwany i atrakcyjny zawód, masz ukończone 15 lat, a nie 

ukończyłeś 18 r. ż. zapraszamy do Środowiskowego Hufca Pracy 3-6 w Puławach.

Nauka i szkolenie w OHP jest bezpłatna i nieobjęta rejonizacją, co daje możliwość wybrania 
dowolnego Ośrodka, w którym chce się kontynuować naukę i zdobywać kwalifikacje zawodowe  

na terenie województwa lubelskiego. 

Kształcenie w OHP odbywa się w trzech typach jednostek:
� Ośrodkach Szkolenia i Wychowania
� Środowiskowych Hufcach Pracy
� Hufcach Pracy.                                                          
Nauka w OHP odbywa się w:
� gimnazjach przyuczających do zawodu,
� gimnazjach dla dorosłych,                                                                         
� zasadniczych szkołach zawodowych po ukończeniu    
   gimnazjum,
� zasadniczych szkołach zawodowych dla dorosłych,                        Wymiana młodzieży z Polski i Litwy             
� formie rzemieślniczej nauki zawodu.        

ŚRODOWISKOWY HUFIEC PRACY 3-6 W PUŁAWACH
Uczestnicy ŚHP zawierają umowę z pracodawcą o naukę zawodu lub o przyuczenie do wykonywania 

określonej pracy.
� Zyskują status młodocianego pracownika.
� Otrzymują wynagrodzenie za wykonywaną pracę.
� Czas trwania nauki jest zaliczany do stażu pracy.
� Po zdanym egzaminie zawodowym uczestnik uzyskuje tytuł czeladnika w zawodzie.

Zdobycie wykształcenia odbywa się w dwóch formach:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Lakiernik, Kucharz małej gastronomii – 2 lata nauki nauki
Stolarz, Fryzjer, Mechanik pojazdów samochodowy, Piekarz,  
Cukiernik, Blacharz samochodowy, Tapicer, Murarz,  
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych – 3 lata naukilacji i 

Rzemieślnicza nauka zawodu kończąca się uzyskaniem 
tytułu czeladnikayskaniem tytułu czeladnika. 
Lakiernik, Kowal artystyczny, Kucharz małej gastronomii  
– 2 lata naukiastronomii – 2 lata nauki
Stolarz, Fryzjer, Piekarz, Cukiernik, Mechanik pojazdów 
samochodowych, Tapicer, Murarz, Monter instalacji i urządzeń sanitarnych – 3 lata naukiata nauki.

Środowiskowy Hufiec Pracy 3-6 w Puławach oferuje:                
� zdobycie atrakcyjnego i poszukiwanego zawodu, 
� szansę na otrzymanie pracy po ukończonej szkole, 
� uczestniczenie w europejskich projektach wymiany młodzieży,
� możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub wykształcenia,  
� zdobycie dodatkowego zawodu w ramach projektów EFS,
� udział w imprezach turystyczno-krajoznawczych i artystycznych.      
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   MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY OHP
w Puławach

MCK to profesjonalne Centrum Doradcze, które prowadzi
bezpłatne poradnictwo zawodowe, 

zajęcia w formie indywidualnej  i grupowej prowadzi licencjonowany doradca zawodowy.

UCZNIOM GIMNAZJUM 
� Pomagamy wybrać szkołę i zawód, zgodne z predyspozycjami zawodowymi  

i osobowościowymi oraz prognozowanym zapotrzebowaniem na rynku pracy. 
� Udzielamy informacji na temat możliwych ścieżek kształcenia oraz szkołach 

i zawodach.
� Przygotowujemy do planowania kariery zawodowej.

     Zależy od Ciebie
MŁODZIEŻY PONADGIMNAZJALNEJ
� Oferujemy pomoc w przejściu z edukacji na rynek pracy.
� Uczymy jak pisać dokumenty aplikacyjne oraz prezento-

wać się na rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawcą.
� Podnosimy umiejętności aktywnego i elastycznego plano-

wania własnego rozwoju zawodowego.
� Pomagamy w wyborze dalszego kierunku kształcenia  

w systemie szkolnym lub pozaszkolnym w oparciu o zmia-
ny zachodzące na rynku pracy.

� Posiadamy aktualne informacje na temat kierunków stu-
diów, oferowanych szkoleń i kursów podnoszących kwali-
fikacje zawodowe.

POSZUKUJĄCYM PRACY 
� Oferujemy oferty pracy stałej i dodatkowej.
� Doskonalimy umiejętność autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej  

w rozmowie z pracodawcą.       
� Pomagamy w pisaniu dokumentów aplikacyjnych.
� Uczymy jak skutecznie szukać pracy oraz jak korzystać z możliwości nabycia 

nowych kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń.
� Udzielamy informacji na temat założenia własnej działalności gospodarczej  

z wykorzystaniem refundacji.

MCK posiada oferty pracy dla młodzieży od 16 r. ż.

Można skorzystać z pośrednictwa pracy zagranicznej w ramach umów bilateralnych o wzajemnym 
zatrudnianiu obywateli z 13 krajami europejskimi do pracy sezonowej i staży zawodowych.

Placówka wyposażona jest w profesjonalny sprzęt, z którego korzystają uczniowie  
i młodzież poszukująca pracy.

ul. Niemcewicza 9
24-100 Puławy

tel.: (081) 888 97 39
Zaprasza: Pn.–Pt. w godz. 8.00–16.00

Nasze motto: Pamiętaj pracę dostają nie ci, którzy wiedzą najwięcej o tej  pracy,
ale Ci, którzy wiedzą, jak tę pracę zdobyć !     

       Dick Larthop
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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. 
Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Podstawowym celem CKP jest organizowanie 
zajęć praktycznych dla uczniów szkół zawodowych zasadniczych, średnich i policealnych. 

Obecnie CKP w Puławach kształci uczniów w zawodach:

� technik mechanik – specjalizacja spawalnictwo
� technik budownictwa,
� technik elektryk,
� monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
� ślusarz – specjalizacja spawalnictwo,
� murarz,
� mechanik pojazdów samochodowych,
� technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

W chwili obecnej CKP w Puławach posiada dziesięć bardzo dobrze wyposażonych pracowni  
do realizacji kształcenia praktycznego: 
� pracownia mechaniki 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.

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 
W PUŁAWACH

ul. Wojska Polskiego 7
24-100 Puławy

tel./fax: (081) 886-38-37, (081) 888 10 10
e-mail: kontakt@ckp.pulawy.pl

www.ckp.pulawy.pl
NIP: 716-26-74-614
REGON: 060041720

Godziny pracy sekretariatu:  
7.00– 5.00
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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 – 311 [08] 
� Technik mechanik – 311 [20] 
� Operator obrabiarek skrawających – 722 [02]
� Ślusarz – 722 [03] 
� Mechanik-monter maszyn i urządzeń – 723 [02] 
� Mechanik pojazdów samochodowych – 723 [04]
� Elektryk – 724 [01] 
� Elektromechanik – 724 [05] 
� Monter elektronik – 725 [01]

Centrum realizuje również inne zadania edukacyjne zlecone przez organ prowadzący oraz inne jednostki 
organizacyjne i podmioty gospodarcze, a w szczególności:

� organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających uzyskanie 
innych kwalifikacji (przekwalifikowanie) np. tj:
– kursy spawania w metodzie MAG, TIG i elektrodą otuloną,
– kursy operatora wózka widłowego z napędem spalinowym i elektrycznym;

� 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 orga-
nizacji działających na rzecz rozwoju zasobów ludzkich z terenu powiatu puławskiego i województwa lubel-
skiego.

CKP prowadzi podstawową stację kontroli pojazdów w oparciu o zezwolenie Starosty Puławskiego, w któ-
rej wykonywane są okresowe przeglądy rejestracyjne przedłużające ważność dowodów rejestracyjnych.

Oferuje także:
– naprawy bieżące
– komputerowe badania diagnostyczne
– wymianę ogumienia
– komputerowe wyważanie kół
– w pełni automatyczne urządzenie do obsługi klimatyzacji  

samochodowej marki VALEO
– naprawy ciągników rolniczych
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Szkoła istnieje od 1987 roku. Zespół Szkół w Janowcu im. J. S. Lubomirskiego umożliwia każdemu młodemu 
człowiekowi zdobycie średniego wykształcenia zawodowego na poziomie zapewniającym możliwość dalszego 
kształcenia lub podjęcie pracy w swoim zawodzie. Każdy uczeń ma szansę rozwoju swoich zainteresowań 
i umiejętności. Troszczymy się o każdego ucznia, widząc w nim niepowtarzalną jednostkę. W tym roku 
uruchomiona została nowoczesna druga pracownia komputerowa i centrum multimedialne szkoły. W naszej 
szkole działa wiele kół zainteresowań, między innymi koło muzyczne, plastyczne, turystyczne, historyczne, 
matematyczne, informatyczne, honorowych dawców krwi, PCK, SKS oraz Towarzystwo Przyjaciół Janowca, 
dzięki którym uczniowie odnajdują i poszerzają swe zainteresowania. 

OGŁASZAMY NABÓR NA ROK SZKOLNY 2009/2010
DO NASTĘPUJĄCYCH SZKÓŁ:

SZKOŁA PROWADZI KURSY I EGZAMINY NA TYTUŁ ROBOTNIKA WYKWALIFIKOWANEGO 
W ZAWODZIE ROLNIK

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
� TECHNIKUM TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
 – specjalność szerokoprofilowa – 4 lata            
� TECHNIKUM HOTELARSTWA – 4 lata
� ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego – 3 lata, 

rolnik – 3 lata

SZKOŁA NA PODBUDOWIE Z.S.Z:
� TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH
 – technik – rolnik – specjalność obsługa ruchu turystycznego na wsi – 3 lata

SZKOŁA NA PODBUDOWIE SZKOŁY ŚREDNIEJ:
� SZKOŁA POLICEALNA – technik hotelarstwa 3 lata
 – technik hotelarstwa – 1 rok dla absolwentów liceum profilowanego o profilu usługowo-gospodarczym
 – technik administracji – 1 rok
 – technik organizacji reklamy – 1 rok
 – technik obsługi turystycznej – 2 lata

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły
czynny od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.00 do 15.00

ul. Lubelska 9
24-123 Janowiec

tel./fax: (081) 881 52 97
e-mail: zsjanowiec@o2.pl 
www. zs.janowiec.net.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. J. S. Lubomirskiego

w Janowcu

nieodpłatnie prawo jazdy kategorii „B”
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„LUBOMIRSKI” 
ZAPRASZA 

NA EDUKACJĘ 
DO JANOWCA

22

Wycieczka na Roztocze

Wycieczka do Częstochowy

Dzień Brytyjski

Dzień Technologa



I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. ADAMA JERZEGO CZARTORYSKIEGO JEST 
NAJSTARSZĄ W PUŁAWACH I NIEZWYKLE ZASŁUŻONĄ DLA MIASTA SZKOŁĄ ŚREDNIĄ. 

Naszą misją jest: „Być sobą i umieć być razem”, a najważniejszymi priorytetami realizowanymi przez 
Dyrekcję i Grono Pedagogiczne jest:

�  spełnianie oczekiwań uczniów, rodziców i środowiska powiatu puławskiego, w ramach swej działalności 
dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej. 

�  doskonalenie metod nauczania, 
�  aktywizowanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach i zawodach przedmiotowych, 
�  promowanie działalności Liceum w środowisku puławskim, w kraju i za granicą, 
�  uwrażliwianie młodzieży na prawdę, piękno i drugiego człowieka poprzez motywowanie do zachowań 

pozytywnych i ich promowanie. 

Od 2005 roku szkoła posiada Certyfikat Systemu Zarządzania na zgodność z wymaganiami normy  
PN-EN ISO 9001:2000, potwierdzający realizację działań, przedsięwzięć i projektów edukacyjnych w obszarze 
nauczania oraz wychowania i opieki. 

W szkole na pełnym etacie zatrudnionych jest 54 nauczycieli, natomiast w internacie 7 nauczycieli wycho-
wawców. Grupa 28 nauczycieli ma stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Dyrektorem szkoły jest mgr Beata Trzcińska-Staszczyk, nauczyciel dyplomowany, matematyk, egzaminator 
OKE oraz ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Wicedyrektorzy szkoły to mgr Renata Lenart 
i mgr Rafał Cieśla. Pani Renata Lenart pełni funkcję pedagoga szkolnego oraz pełnomocnika do spraw jakości. 
Pan Rafał Cieśla jest nauczycielem matematyki. Kierownikiem internatu jest mgr Grzegorz Paciorek. 

Szkoła posiada pracownie przedmiotowe ze wszystkich przedmiotów. Są one na bieżąco wyposażane 
w nowe pomoce dydaktyczne, komputery i sprzęt multimedialny. Zakończył się proces wymiany mebli 

 i tablic. Szkoła posiada 3 pracownie komputerowe (w tym 
jedną z komputerami McIntosh) oraz pracownię multimedialną. 
Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na dwóch świeżo 
wyremontowanych salach gimnastycznych oraz w nowej 
siłowni. W bieżącym roku szkolnym dzięki naszym darczyńcom 
wzbogaciliśmy się o nowoczesne laboratorium chemiczne. 

DODATKOWE ATUTY SZKOŁY TO:
� internat dla 164 osób, 
� stołówka szkolna,
� bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
im. ks. Adama Jerzego Czartoryskiego

w Puławach

ul. Partyzantów 16
24-100 Puławy 

tel.: (081) 886 36 26 
fax: (081) 8879998  

e-mail: sekretariat@czart.pulawy.pl
www.czart.pulawy.pl

Godziny pracy sekretariatu:  
codziennie 7.30–15.05
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W tegorocznym rankingu Perspektyw i Rzecz-
pospolitej Liceum zajęło 132 miejsce w kraju i 10  
w województwie (jako jedyna szkoła puławska!). 
Jest to najlepsza pozycja jaką udało nam się uzyskać  
w 11-letniej historii rankingu. Szkoła może po-
chwalić się wieloma olimpijczykami, a także laure-
atami wielu konkursów krajowych, wojewódzkich 
i powiatowych. 

Osiągnęliśmy także wiele sukcesów sporto-
wych. We współzawodnictwie sportowym szkół za 
rok 2008 w powiecie zajęliśmy I miejsce, a w wo-
jewództwie X (na 157 sklasyfikowanych szkół po-
nadgimnazjalnych, w tym sportowych).

Wsłuchując się w zapotrzebowanie rynku edukacyjnego aktualnie kształcimy w klasach o różnych 
rozszerzeniach:

� politechniczna – matematyka, fizyka i chemia nauczane są na poziomie rozszerzonym. W klasach  
o tym profilu uczniowie rozwijają  swoje zdolności matematyczne, uczą się abstrakcyjnego myślenia, 
wnioskowania i uogólniania. Dobrze przygotowują się do studiów na kierunkach politechnicznych 
i uniwersyteckich w zakresie nauk ścisłych

� matematyczno-informatyczna: na poziomie rozszerzonym nauczane są matematyka, fizyka i informatyka. 
Zwiększona ilość godzin matematyki i informatyki umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego z tych 
przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Ucząc się w tej klasie uczniowie przygotowują się do studiów 
na kierunkach politechnicznych i uniwersyteckich w zakresie nauk ścisłych

� ekonomiczno-językowa: matematyka, geografia, angielski to w tym profilu przedmioty nauczane 
na poziomie rozszerzonym. Zwiększona liczba godzin geografii, matematyki oraz języków obcych 
gwarantuje, iż po ukończeniu tej klasy absolwenci rozpoczynają naukę na kierunkach uniwersyteckich  
w zakresie nauk ekonomicznych i językowych oraz na kierunkach politechnicznych. Klasa dla przyszłych 
specjalistów w dziedzinie ekonomii.

� humanistyczno-medialna z przedmiotami rozszerzonymi: język polski, historia, język angielski. 
W klasach o tym profilu oferujemy zmodyfikowany program języka polskiego, historii i edukacji 
medialnej. W trakcie nauki uczniowie poznają pracę w zespołach polonistyczno-dziennikarskich, 
spotykają się z przedstawicielami mediów i instytucji kultury. Kończąc klasę medialną są przygotowani 
do studiów na kierunkach uniwersyteckich w zakresie nauk humanistycznych

� humanistyczno–prawnicza, a w niej język polski, historia i wos nauczane na poziomie rozszerzonym. 
Duża liczba godzin przeznaczona na język polski i historię umożliwia zdawanie matury z tych przedmiotów 
na poziomie rozszerzonym. W klasie tej uczymy dodatkowo edukacji prawnej i łaciny. Absolwenci 
są więc przygotowani do nauki na kierunkach uniwersyteckich w zakresie nauk humanistycznych 
i prawniczych

� medyczna – przedmiotami wiodącymi, przygo-
towującymi do zdawania matury na poziomie 
rozszerzonym, są: biologia, chemia i fizyka. Aby 
uatrakcyjnić lekcje biologii i chemii prowadzone 
są w grupach zajęcia laboratoryjne. Klasa przy-
gotowuje do studiów na kierunkach medycznych 
oraz uniwersyteckich w zakresie nauk przyrodni-
czych.

ZAPRASZAMY!
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

w Puławach

ul.Jaworowa 1
24-100 Puławy

tel./fax: (081)886 82 27
www.zs2.pulawy.pl

Godziny pracy sekretariatu: 7.00–15.00

W swej kilkudziesięcioletniej historii nasza szkoła wykształciła ponad 9 tys. Techników i Rzemieślników. 
Wielu spośród nich ukończyło studia wyższe, założyło własne firmy i pęłni odpowiedzialne funkcje.

KADRA PEDAGOGICZNA

Szkoła zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną:
– 9 nauczycieli dyplomowanych,
– 22 nauczycieli mianowanych,
– 9 nauczycieli z dyplomem magistra inżyniera,
– pozostali posiadają wykształcenie wyższe magisterskie.
Kadra systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.
W administracji zatrudnionych jest 11 osób.
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PROPOZYCJE KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
TECHNIKUM NR 2 (4-letnie)
� technik pojazdów samochodowych
� technik mechanik
 specjalizacja: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
� technik budownictwa
 specjalizacja: nowoczesne technologie w budownictwie lub kosztorysowanie

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 (3-letnia)
� mechanik pojazdów samochodowych
� murarz
� monter instalacji i urządzeń sanitarnych
� technolog robót wykończeniowych

UCZNIOM SZKOŁY OFERUJEMY

– zajęcia w kole ekologicznym
– zajęcia w kole informatycznym
– zajęcia w kole budowlanym
– zajęcia w Klubie Europejskim
– zajęcia w siłowni
– zajęcia w szkolnym klubie sportowym

� piłka nożna
� koszykówka
� lekkoatletyka
� piłka ręczna
� siatkówka
� pływanie
� siłownia

– wymianę międzynarodową młodzieży 
 (partnerskie szkoły: Stendal – Niemcy,  

Ipeer – Belgia)
– wycieczki zawodowe
– wycieczki turystyczne
– wyjścia i wyjazdy do teatru, kina
– opiekę pedagogiczną
– opiekę stomatologiczną
– opiekę pielęgniarską
– sklepik szkolny.

Uczniowie klas samochodowych mogą zdobyć PRAWO JAZDY
� zajęcia teoretyczne (wykłady) w programie szkolnym,
� zajęcia praktyczne (jazdy) w ramach zajęć lekcyjnych,
� jazdy szkoleniowe po Lublinie lub Radomiu (do wyboru),
� jazdy samochodem Opel Corsa C
� instruktor – wykładowca z wieloletnim stażem pedagogicznym.

TO WARTO WIEDZIEĆ
� Szkoła położona jest w centrum Puław, co ułatwia dojazd z każdej dzielnicy i okolic Puław.
� Zajęcia praktyczne realizowane są w CKP, w renomowanych firmach i zakładach pracy na terenie pow. 

puławskiego z możliwością pracy po zakończeniu edukacji.
� Dla uczniów spoza Puław istnieje możliwość zakwaterowania w Bursie.
� Najlepsi uczniowie mają możliwość otrzymania stypendium naukowego.
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

� Klasa liceum ogólnokształcącego – „dziennikarska”
W klasie tej realizowany jest rozszerzony programu nauczania języka polskiego wzbogacony  
o elementy dziennikarstwa. W trakcie nauki przeprowadzamy co roku Warsztaty Dziennikarskie, które 
dają możliwość poznania pracy dziennikarza; jednocześnie organizujemy wizyty w redakcjach gazet 
ogólnopolskich, radiu i telewizji. 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. Absolwenci klas policyjnych będą mogli kontynuować naukę  
w policealnych szkołach cywilnych i na uczelniach kształcących w zakresie bezpieczeństwa publicznego 
(policja, straż miejska, straż pożarna). Uczniom klasy policyjnej 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 – „sportowo-turystyczna”
Uczniowie klasy sportowej realizują rozszerzony program kształcenia z języka angielskiego, biologii  
i geografii. Ponadto organizowane są różnorodne zajęcia sportowe i turystyczne, a uczniowie uzyskują  
możliwość zdobycia uprawnień przewodnika turystycznego. Absolwenci klasy sportowo-turystycznej 
zdobywają 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 – „grafika komputerowa” 
W tej klasie kształcimy w zakresie sprawnego posługiwania się techniką komputerową w ramach cyfrowej 
obróbki obrazu i dźwięku, rozwijamy zdolności plastyczne oraz stwarzamy możliwość kontynuowania na-
uki w szkołach wyższych na kierunkach artystycznych. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3  
im. Marii Dąbrowskiej 

w Puławach

ul. Piłsudskiego 74 
24-100 Puławy

tel./fax: (081) 886 36 40  
e-mail: zs3pulawy@o2.pl

www.zs3.pulawy.pl 
Godziny pracy sekretariatu: 7.30–15.30

Serdecznie zapraszam do naszej szkoły.

Nasza szkoła ma już blisko 70 lat. Przez większość swojej historii była szkołą 
odzieżową i tradycyjnie wszyscy nazywają ją „szpulki”. Obecnie 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.

Dyrektor Szkoły  
mgr Marek Matyjanka
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� Klasa liceum profilowanego o profilu ekonomiczno-administracyjnym
Uczniowie klasy o profilu ekonomiczno-administracyjnym realizują przedmioty dodatkowe, które pozwa-
lają zdobyć wiedzę i umiejętność z zakresu ekonomii, pracy biurowej i podstaw prawa. Umożliwiamy 
także zdobycie umiejętności obsługi kas fiskalnych. Absolwenci mogą kontynuować naukę w policealnych 
szkołach ekonomicznych lub na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni, np. w Puławskiej Szkole 
Wyższej.

� Klasa liceum profilowanego o profilu socjalnym
W klasie realizowany jest program liceum ogólnokształcącego w zakresie podstawowym. Ponadto rea-
lizowane są zajęcia z przedmiotów społecznych (psychologiczno-socjologicznych) Absolwenci tej klasy 
mogą kontynuować naukę w policealnych szkołach medycznych lub na kierunkach społecznych wyższych 
uczelni, w tym w Puławskiej Szkole Wyższej.

Baza dydaktyczna szkoły to 24 pracownie, 2 sale gimnastyczne, siłownia, sala do gimnastyki 
korekcyjnej, 3 pracownie komputerowe i trzy centra multimedialne, Klub M Młodego Dziennikarza, 
nowoczesna sala konferencyjna. W trosce o bezpieczeństwo cała szkoła jest monitorowana przez 16 
kamer.

  

Kadra pedagogiczna szkoły to 49 nauczycieli oraz 15 pracowników administracji i obsługi.  
Naszym uczniom oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Współpracujemy 
z wieloma instytucjami i organizacjami. 
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OSOBY KIERUJĄCE:
Barbara Kryk – Dyrektor
Małgorzata Jarosz – Wicedyrektor

W Ośrodku pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna: 36 oligofrenopedagogów, w tym rewalidato-
rzy, hipoterapeuci, pedagog, psycholog. 

W placówce mieści się Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz internat. 

Do szkoły uczęszcza młodzież od 16 do 24 r. życia dotknięta niepełnosprawnością intelektualną oraz 
różnego rodzaju deficytami: autyzm, zaburzenia ruchowe, zaburzenia w komunikacji. 

Realizujemy indywidualne programy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb wychowanka przy zastosowa-
niu aktywizujących metod nauczania.

W ramach zajęć rewalidacyjnych uczniowie uczęszczają na:
� arteterapię,
� logopedię korekcyjną,
� zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
� muzykoterapię.

Uczniowie na zajęciach przysposabiających do pracy zdobywają wiadomości 
i umiejętności pozwalające (na miarę ich możliwości) do samodzielnego funkcjo-
nowania w życiu codziennym. Uprawiają warzywa i zioła na działce, pielęgnują 
skalniaki, krzewy, przygotowują przetwory i proste potrawy, pieką ciasta.

Niebagatelne znaczenie ma fakt, że na terenie ośrodka znajduje się stadnina koni. Wychowankowie 
uczestniczą w zajęciach hipoterapii, w ramach których mają możliwość bliskiego obcowania z końmi podczas 
jazdy i zajęć pielęgnacyjnych.

W budynku  znajdują się pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt:   
� sala doświadczania świata (specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnorodne 

urządzenia stymulujące rozwój zmysłów),
� sala integracji sensorycznej (bogato wyposażona w nowoczesny sprzęt, służy do wielozmysłowej 

stymulacji),
� pracownia gospodarstwa domowego,
� pracownia komputerowa z dostępem do Internetu,
� sala rehabilitacyjna z wanną do hydromasażu,
� siłownia.

SPECJALNY OŚRODEK  
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

im. św. Franciszka z Asyżu
w Kęble

Kębło 7
24-160 Wąwolnica

tel./fax: (081) 882 50 11
e-mail: keblo@top.lublin.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.30–15.30
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Internat – pokoje 5-6 osobowe, pomieszczenia są odnowione, łazienki dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Podczas zajęć internackich prowadzone są różnorodne zajęcia umożli-
wiające wychowankom wszechstronny rozwój: 
� sportowe,
� plastyczne,
� muzyczne,
� teatralne.

ORGANIZUJEMY:
� wycieczki w atrakcyjne miejsca,
� Zielone Szkoły,
� wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne,
� wyjazdy na basen.

Dzięki zaangażowaniu naszej kadry pedagogicznej młodzież rozwija swoje zainteresowania, odkrywa swój 
potencjał, ma możliwość przeżycia sukcesu i zadowolenia z własnych działań.  

W placówce działa Sekcja Olimpiad Specjalnych, w ramach której wychowankowie uczestniczą  
w zawodach sportowych, zdobywając medale i dyplomy.

Istnieje również szkolna grupa teatralna, która bierze udział w różnych przedsięwzięciach kulturalnych, 
m.in. w Przeglądach Teatralnych.

Zajęcia plastyczne pozwalają wychowankom zapoznać się z różnorodnymi technikami plastycznymi, 
rozwijają zainteresowania i uzdolnienia plastyczne.

Ośrodek znajduje się w zabytkowym dworku otoczonym przepięknym parkiem,  
oddalonym od zgiełku i hałasu.  
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OSOBY KIERUJĄCE:
Barbara Kryk – Dyrektor
Elżbieta Szczygieł – Wicedyrektor
Andrzej Czarnecki – Wicedyrektor

KADRA PEDAGOGICZNA: 
60 nauczycieli, ze specjalistycznym przygotowaniem do pracy z osobami niepełnosprawnymi, 
w tym 33 dyplomowanych.
Motto: Pomóc uwierzyć dziecku, „że jest dobre, że może, że potrafi...”

ŚWIADCZONE USŁUGI:
Kształcenie oraz wychowanie dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo od urodzenia do 24 roku życia.

REKRUTACJA:
Uczniowie kierowani są przez Starostwo Powiatowe w Puławach na podstawie orzeczenia Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej.
 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:
� Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (od 0 do 7 roku życia lub do rozpoczęcia nauki szkolnej)
� Szkoła Podstawowa nr 12
� Gimnazjum Specjalne nr 8
� Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7, kształcenie w zawodach:

 – kucharz małej gastronomii 
 – mechanik samochodowy 
� Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla osób  

upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. 

BAZA DYDAKTYCZNA:
Specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesny 
sprzęt i pomoce:
� Sala Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
� Sala Doświadczania Świata
� Sala Integracji Sensorycznej

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

im. Marii Grzegorzewskiej  
w Puławach

ul. Jaworowa 3
24-100 Puławy

tel.: (081) 888 02 48
fax: (081) 888 66 80

e-mail: sosw@oswiata.org.pl
www.szspec.net.pulawy.pl

Godziny pracy sekretariatu: 7.00– 16.00

Sala Doświadczania Świata
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� Gabinet Biofeedback
� Gabinet Metody Tomatisa
� Gabinety logopedyczne
� Gabinet fizjoterapii
� Siłownia 
� Pracownia alternatywnych metod porozumiewania się
� Pracownia ceramiczna
� Pracownia plastyczna
� Pracownie komputerowe
� Sala Edukacji Multimedialnej

Boiska z bezpieczną nawierzchnią.
Podjazd i winda dla osób na wózkach inwalidzkich.

OFERTA PLACÓWKI:
� Praca w małych zespołach.
� Nowatorskie metody nauczania. 
� Opieka psychologiczna.
� Zajęcia rewalidacyjne wspierające rozwój ucznia: 
 – korekcyjno-kompensacyjne,
 – dydaktyczno-wyrównawcze,
 – logopedia, 
 – gimnastyka korekcyjna,
 – fizjoterapia,
 – metoda Tomatisa,
 – 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 
      na basenie, na siłowni. 
� Wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do czasu podjęcia nauki 

szkolnej.
� 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, 

smaczne domowe posiłki, dostarcza ciekawych form organizacji wolnego czasu. 

� Świetlica zapewniająca opiekę uczniom w godzi-
nach 7.00–16.00

� Opieka pielęgniarska
� Stołówka szkolna

OSIĄGNIĘCIA:
� Sukcesy drużyn sportowych, zespołów teatral-

nych, plastycznych w przeglądach i konkursach 
miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich.

� Pomoc stypendialna oraz nagrody dla uczniów za 
wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne.

gabinet fizjoterapii

Sala Wczesnego Wspomagania Rozwoju

praktyki zawodowe w kuchni szkolnej
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W ZS NR 1 ZATRUDNIONYCH JEST ŁĄCZNIE 73 PRACOWNIKÓW:
� Kadra kierownicza: 
  – dyrektor: Barbara Bińczak                                 
     – 2 wicedyrektorów                                            
� Kadra dydaktyczna: 56 nauczycieli: 
  – 25 dyplomowanych, 24 mianowanych, 3 kontraktowych,  

 3 stażystów,
  – 12 egzaminatorów przedmiotów maturalnych,
  – 26 egzaminatorów w zawodach ekonomicznych

 i gastronomicznych.
� Pracownicy administracji – 9 osób
� Pracownicy obsługi – 8 osób

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TECHNIKUM NR 1
 � zawód: technik ekonomista 
 – specjalność: sekretarsko-asystencka
 – specjalność: menedżer małej firmy 
 – specjalność: zarządzanie kadrami
�  zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego 
�  zawód: technik kucharz
 � zawód: technik kelner

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Stefanii Sempołowskiej

w Puławach

ul. Polna 18
24-100 Puławy

tel./fax: (081) 886 38 21
e-mail: zs_1pulawy@o2.pl

www.zs1.pulawy.pl
Sekretariat czynny w godz.  8.00 –16.00
Stołówka czynna w godz. 13.00 –16.00 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1
 � zawód: kucharz małej gastronomii

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH 
– ZAOCZNE
� zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego
 � zawód: technik handlowiec

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
� dzienne – na podbudowie ZSZ

33



POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1
 � zawód: technik ekonomista 
 – specjalizacja: sekretarsko-asystencka
 – specjalizacja: menedżer małej firmy 
� zawód: technik organizacji usług gastronomicznych 
 – specjalizacja: catering
�  zawód: technik obsługi turystycznej
 – specjalizacja: reklama turystyki
 � zawód: dietetyk

 

BAZA DYDAKTYCZNA
� Pracownie lekcyjne wyposażone w komputery z dostępem do Internetu  

i projektory multimedialne
� Baza do kształcenia multimedialnego oraz praktycznego – nowoczesne 

pracownie technologiczne
� Biblioteka i czytelnia to także centra multimedialne
� Dwie sale gimnastyczne i siłownia
� Dwie świetnie wyposażone pracownie komputerowe z 

szerokopasmowym dostępem do Internetu
� Pracownia technik multimedialnych – komputery, sprzęt AV, 

tablica interaktywna
� Doskonale zaopatrzony sklepik 
� Świetne obiady w stołówce
� Doświadczona i wciąż doskonaląca się kadra otwarta na 

potrzeby ucznia

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH 
NR 6 – ZAOCZNA
 � zawód: technik ekonomista 
 – specjalizacja: sekretarsko-asystencka
 – specjalizacja: menedżer małej firmy 
 – specjalizacja: zarządzanie kadrami
� zawód: technik organizacji usług gastronomicznych 
 – specjalizacja: catering
�  zawód: technik obsługi turystycznej
 – specjalizacja: reklama turystyki

ATUTY SZKOŁY
� Szkoła w centrum miasta
� Jedna z największych 

placówek tego typu w Powiecie
� Szkoła bezpieczna – 24 godzinny monitoring
� Szkoła promująca zdrowie
� Posiadamy certyfikat jakości „Szkoła Ucząca Się”
� Możliwość zdobycia zawodów dających szanse na zatrudnienie w UE
� Kontakty ze szkołą zawodową z Litwy oraz Holandii
� Dobra zdawalność egzaminów maturalnych (wyższa niż średnia krajowa)
� Dobra zdawalność zewnętrznych egzaminów zawodowych
� Zajęcia pozalekcyjne: Szkolny Klub Europejski, Koło Ekonomiczne, Klub 

Księgowego, Koło informatyczne, Szkolna sekcja PTTK
� Zajęcia sportowe także poza szkołą – sukcesy sportowe na szczeblu powiatu  

i województwa
� Możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności  

Komputerowych ECDL
� 2 języki obce: niemiecki i angielski w tym język angielski zawodowy
� Bogate tradycje (olimpijczycy) – 11 finalistów i laureatów Olimpiady Wiedzy 

Ekonomicznej (szczebla centralnego)
� Laureaci turnieju „Najlepszy w zawodzie kucharz”, Olimpiady Wiedzy  

o Żywieniu, Turnieju kelnerów
� Atrakcyjne wycieczki
� Realizacja projektów finansowanych ze środków UE34



SZKOŁA Z 90-LETNIĄ TRADYCJĄ
  

Zespół Szkół istnieje od 1918 r. założony przez architekta Jana Koszczyca Witkiewicza  
jako Szkoła Rzemiosł Budowlanych.  

W roku szkolnym 2009/2010 szkoła prowadzi nabór do następujących szkół ponadgimnzjalnych:

TECHNIKUM 
cykl kształcenia 4-letni

� Technik hotelarstwa:
Wybierając ten zawód nauczysz się prowadzenia hoteli i ośrodków turystycznych, organizowania spot-
kań integracyjnych i imprez firmowych. Poznasz podstawy marketingu w działalności hotelarskiej  

i nauczysz się 2 języków obcych. Będziesz mogła/mógł podjąć pracę  
w hotelach, schroniskach turystycznych lub leż profesjonalnie prowadzić włas-
ny pensjonat. Szkoła zapewnia możliwość odbywania praktyk zawodowych  
w Niemczech, na promach pasażerskich (po ukończeniu 18-tego roku życia) oraz  
w hotelach Kazimierza Dolnego, Puław i Nałęczowa. Uczeń ma możliwość 
poszerzenia swojej wiedzy na kursach kelnerskich oraz kursach pilotów wy-
cieczek. Po ukończeniu technikum i zdaniu matury absolwent może kontynu-
ować naukę na wyższych studiach. 

� Technik logistyk:
Absolwent szkoły może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlo-
wych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu teryto-
rialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, 
logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucje, 
gospodarki odpadami, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań, 
transportu wewnętrznego.

� Technik rzemiosł artystycznych – sztukatorstwo i kamieniarstwo artystyczne:
Kończąc tą szkolę, staniesz się specjalistą przygotowanym do wykonywania prac 
konserwacyjno-remontowych w zabytkowych obiektach budowlanych. Jest to 
nowy zawód, wynikający z  potrzeb rynku pracy. W opinii pracodawców – odczu-
walny jest brak fachowców w tej dziedzinie.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
cykl kształcenia 3-letni profil pożarniczo-ratowniczy

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka, matematyka
Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość poznania zasad ochrony p.poż. i zasad 
ratownictwa medycznego w ramach przedmiotu „przysposobienie obronne” oraz zajęć dodatkowych organi-
zowanych przez szkołę (zajęcia z oficerem inżynierem pożarnictwa oraz ratownikiem medycznym).

ZESPÓŁ SZKÓŁ
 im. Jana Koszczyca-Witkiewicza

w Kazimierzu Dolnym

  ul. Nadwiślańska 9
24-120 Kazimierz Dolny
tel./fax: 081 881 05 58

www.zskd.pl
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ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
� kształcąca w zawodzie ślusarz

(Zajęcia praktyczne w nowoczesnym CKP w Puławach – z możliwością zdobycia uprawnień spawalniczych 
MAG, TIG potwierdzonych certyfikatem instytutu Spawalnictwa w Gliwicach)

� oddział wielozawodowy
cykl kształcenia 2- lub 3-letni w zależności od zawodu.
Najczęściej wybierane zawody to: kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, 
blacharz samochodowy, piekarz, cukiernik, fryzjer, stolarz, rzeźnik - wędliniarz i inne.

Nauka w ZSZ kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje 
zawodowe. Absolwent szkoły uzyskuje świadectwo ukończenia szko-
ły oraz dyplom robotnika wykwalifikowanego w danym zawodzie lub 
tytuł czeladnika po zdaniu odpowiednich egzaminów. Po ukończeniu 
szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę w technikum uzupeł-
niającym lub ogólnokształcącym liceum uzupełniającym. Szkoła prowa-
dzi kształcenie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, natomiast 
kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych realizo-
wane jest w formie czterotygodniowych kursów odbywanych corocznie  
w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego.

Zespół  Szkół dysponuje wykwalifikowaną kadrą nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, jak i za-
wodowych, z których większość posiada uprawnienia egzaminatorów maturalnych lub egzaminów zawodo-
wych. Pedagodzy przekazują wiedzę uczniom podczas lekcji w klasach i w terenie, a także rozwijają ich 
zainteresowania w czasie zajęć różnorodnych kół zainteresowań.

Zespół Szkół dysponuje 11 klasopracowniami do nauki przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawo-
dowych, które są wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne ułatwiające zdobycie określonej wiedzy i umie-
jętności. Na wyposażeniu pracowni znajdują się magnetowidy i odtwarzacze DVD, telewizory, komputery, rzutniki 
pisma, tablice poglądowe. Niedawno klasy zostały wyposażone w nowe meble, stoliki, krzesła i biurka. Dysponujemy 
pracownią komputerową zaopatrzoną w najnowszy sprzęt komputerowy, kilkanaście komputerów, rzutnik multi-
medialny, drukarki i skanery. Pracownia językowa, gdzie prowadzone są zajęcia języka angielskiego, niemieckiego i 
rosyjskiego, wyposażona jest w wysokiej klasy sprzęt nagłaśniający i odtwarzający.

Zajęcia sportowe odbywają się w dobrze wyposażonej sali gimnastycznej  
i siłowni, gdzie podczas lekcji wychowania fizycznego i SKS młodzież 
może rozwijać swoją sprawność fizyczną, a także na boisku szkolnym 
z bieżnią, boiskiem do koszykówki i piłki nożnej oraz tzw. ścieżką 
zdrowia do ćwiczeń sprawnościowych. Młodzież ma również możliwość 
korzystania z kortu tenisowego. W budynkach szkoły znajduje się 
również strzelnica sportowa, gdzie pod bacznym okiem nauczyciela 
przysposobienia obronnego uczniowie ćwiczą celność strzelania. Dzięki tak 
bogatej bazie nasi uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach sportowych,  
a później godnie reprezentują naszą szkołę na zawodach, w turniejach i konkursach.

Biblioteka szkolna czynna jest codziennie w godz. 8.00–16.00, a w piątek 8.00–14.00. Godziny pracy   
dostosowane są do potrzeb młodzieży dojeżdżającej i z internatu. Posiada bogaty księgozbiór (literatura popu-
larno-naukowa, szeroko rozumiana beletrystyka, wydawnictwa encyklopedyczne, albumy. leksykony i porad-
niki, podręczniki, multimedia, czasopisma młodzieżowe i fachowe. Przy bibliotece znajduje się czytelnia, w 
której jest 13 stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do Internetu.

Internat ma 50 miejsc w pokojach 2-, 3- i 4-osobowych. W czasie wolnym wychowankowie korzystają  
z siłowni, sali gimnastycznej, kortu tenisowego oraz pracowni komputerowej z dostępem do Internetu. Działają 
w sekcjach: kulturalnej, sportowej i gospodarczej. Wychowankowie mają zapewnioną całodobową opiekę 
wychowawczą i całodzienne wyżywienie na stołówce szkolnej.

36



Liceum Ogólnokształcące 
 im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie

 „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”. Liceum to 300 
uczniów, 28 nauczycieli. Dyrektorem szkoły jest Katarzyna Teper.

 Oto jaka atmosfera panuje w popularnym „Żeromszczaku”. 

O SZKOLE DAWNIEJ I DZIŚ
Szkoła istnieje już ponad 60 lat! Powstała 1 października 1944 r. Pierwszą jej siedzibą była willa „Pod Mat-

ką Boską”, a pierwszym dyrektorem Konrad Szostak. W 1945 r. szkołę przeniesiono do budynku tzw. „Cen-
trali”, 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 otrzy-
mała sztandar, z okazji jubileuszu swojego 40-lecia. 

Szkoła to jednak przede wszystkim ludzie – nauczyciele i uczniowie 
ją tworzący, gdyż to oni są autorami jej sukcesów. Mury Szkoły opuściło 
już 3279 Absolwentów, którzy rozrzuceni po różnych stronach Polski  
i świata niosą ze sobą wartości i zasady zdobyte w murach „Żerom-
szczaka”. Cechuje ją wielopokoleniowość.

W Szkole działały i nadal działają liczne kółka zainteresowań: 
Drużyna Siatkarzy, Sekcja brydża sportowego, Drużyna Tenisa Sto-
łowego i wiele kół przedmiotowych, prowadzonych przez doświad-

czoną kadrę, egzaminatorów maturalnych: polonstyczne, dziennikarskie, geograficzne, historyczne, wiedzy o 
społeczeństwie, biologiczne, matematyczne, fizyczne, chemiczne, języka angielskiego i francuskiego, przygo-
towujących uczniów do egzaminu maturalnego oraz do udziału w licznych konkursach i olimpiadach, w któ-
rych osiągają znaczne sukcesy. Warsztaty psychologiczne pozwalają poznać siebie oraz innych ludzi. Mamy 
liczny zespół muzyczno-wokalny „Freony”. Potrafią zagrać niemal na wszystkim. Są gitarzyści, wioloncze-
liści, klawiszowcy. – A na mnie mówią szklarz – śmieje się Grzegorz, który z naczyń wypełnionych wodą 
wydobywa harmonię dźwięków. Zespół występuje na wielu szkolnych i regionalnych imprezach prezentując 
zróżnicowany repertuar, m.in. utwory Marka Grechuty, Starego Dobrego Małżeństwa czy Piotra Rubika. 

JESTEŚMY CZWARTĄ WŁADZĄ
Pisma wydawane przez młodych dziennikarzy z Żeromskiego to „Cisowiec” i „Intercosmo”. O czym można 

tu poczytać? O wszystkim, co ważne i interesujące dla uczniów szkoły. Są też wywiady z nauczycielami, 
kultura i sprawy społeczne. Ale także twórczość jak np. wiersze, opowiadania i rysunki. – Pisząc, chcemy 
pokazać co czujemy, co nas fascynuje – mówi Anna Kołdej, jedna z uczennic klasy dziennikarskiej. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
Liceum Ogólnokształcące  
im. Stefana Żeromskiego 

w Nałęczowie

ul. Bolesława Prusa 13
24-140 Nałęczów

tel.: (081) 501 47 28, (081) 501 45 62
e-mail: steffcio@poczta.fm
www.lozeromski.home.pl

37



W NAŁĘCZOWIE TEŻ NAS WIDAĆ
Nałęczów to pewien stan… Umysłu… Chyba nigdzie w Polsce nie ma 

takiego skupienia instytucji kulturalno-oświatowych na tak niewielkim 
terytorium jak tu. „Nie tylko uczestniczymy w tradycji miasta poprzez 
odbiór lokalnej kultury, ale mamy możliwość jej współtworzenia” – to 
odczucia uczestników plenerowej imprezy „Majówka z Panem Prusem” 
organizowanej przez Muzeum Pisarza w Nałęczowie. 

JESTEŚMY OTWARCI NA ŚWIAT
Rokrocznie grupa młodzieży wyjeżdża na „Euroweek” do Kotliny 

Kłodzkiej. Licealiści uczestniczą w zajęciach z wolontariuszami pocho-
dzącymi z wielu krajów europejskich. Podczas nich dowiadują się m.in. 
jak dobrze przemawiać, poznają podstawowe zasad public relations.  Do-
skonalą język angielski. Szkoła uczestniczy w międzynarodowym  projek-
cie  „Ocalić od zapomnienia” od-
bywającym się w Kamminke na 

wyspie Uznam, w którym bierze udział młodzież z Francji, Niemiec, 
Polski. Nasze kontakty obejmują również wymianę młodzieżową  
z uczniami szkół w Grodnie na Białorusi.

W INTERNACIE
Część uczniów Liceum mieszka... w szkole. To nie pomyłka ☺!.  

Po prostu, na wyższych kondygnacjach jednego z budynków 
funkcjonuje szkolny internat. Zamieszkuje w nim obecnie 90. 
wychowanków. Nie narzekają, że określone godziny mają 
przeznaczone na naukę. Bo mieszkanie w internacie to nie tylko 
rygory, ale także dyskoteki, spotkania integracyjne i liczne konkursy, 
m.in. „Zakochani do piór!”. Jaka jest przewaga internatu nad stancją? – Nie trzeba sobie samemu gotować 
– śmieją się uczniowie. Szkolna stołówka mieści się w budynku internatu. Uczniowie mają do dyspozycji 
pokoje 2-, 3- i 4-osobowe.

KU PRZYSZŁOŚCI
Kolejnym etapem dążenia do podnoszenia jakości pracy było podjęcie decyzji o wdrożeniu systemu zarzą-

dzania. Po ponad rocznej pracy całej społeczności nasze Liceum zostało poddane ocenie przez niezależnego 
audytora, reprezentującego firmę British Standards Institution (BSI), najstarszą jednostkę certyfikującą na 
świecie. Wkroczyliśmy w następny, nowy rozdział funkcjonowania, którego początkiem jest uzyskanie 21 
grudnia 2006 r. międzynarodowego certyfikatu ISO 9001:2000. Ten sukces jest efektem ponad 60 lat wzrasta-
nia w tradycji i w zgodzie ze społecznym testamentem Patrona Liceum! Na to wyróżnienie składa się ciężka 
praca uczniów i pedagogów skutkująca coraz wyższymi wynikami klasyfikacji i egzaminu maturalnego – na-
leżymy do ścisłej czołówki szkół Powiatu Puławskiego. 

W ROKU SZKOLNYM 2009/2010  
Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Nałęczowie proponuje  

ofertę kształcenia w klasach z następującymi przedmiotami rozszerzonymi:
Klasa Ia matematyczno-informatyczna: matematyka, informatyka
Klasa Ib humanistyczno-dziennikarska: język polski, historia, dziennikarskie zajęcia fakultatywne
Klasa Ic przyrodniczo-medyczna: biologia, chemia lub fizyka (do wyboru)
Klasa Id menedżerska: matematyka, geografia
Klasa Ie psychologiczno-pedagogiczna: język polski, biologia oraz warsztaty psychologiczne
Klasa If prawniczo-politologiczna: historia, wiedza o społeczeństwie 
Klasa Ig policyjno-sportowa: wiedza o społeczeństwie, biologia
Klasa Ih  turystyczna: wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski, język niemiecki

Jesteśmy Liceum, które stwarza młodym ludziom warunki do wszechstronnego rozwoju oraz przygotowuje 
ich do sprostania wyzwaniom cywilizacji. Przyświeca nam myśl: „Mądrość zależy od trzech rzeczy: oso-
bowości, wiedzy, samokontroli”. Staramy się, aby nasi uczniowie rozwijali się intelektualnie, emocjonalnie  
i społecznie. By z powodzeniem kontynuowali naukę na wyższych uczelniach, kolegiach językowych i stu-
diach licencjackich w kraju i za granicą, dzięki temu realizowali swoje aspiracje zawodowe i marzenia. Pla-
cówka jako swój priorytet realizuje wszelkie zadania związane z gruntownym przygotowaniem absolwentów 
do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, wyposażając w kluczowe umiejętności i kompetencje po 
to, by mogli w przyszłości służyć swojej „Małej Ojczyźnie”. Potwierdzają to ich losy.
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NASZA HISTORIA...
Rok 1964 – przy Zakładach Azotowych utworzono 

Zasadniczą Szkołę Zawodową.
Rok 1967 – powołano Zespół Szkół Chemicznych 
im. Marii Skłodowskiej-Curie pod dyrekcją Kazimierza 
Kotlińskiego. Kolejno funkcję tę pełnili: Mieczysław 
Piwkowski (1981-1990), Józef Siekierski (1990-2002), 
Henryk Głos (2002- do chwili obecnej).

Rok 1990 – decyzją Kuratora Oświaty w Lublinie 
ZSCh przekształcono w Zespół Szkół Technicznych.

SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOWI…
Staramy się tworzyć 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 mogą 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.

NASZYM CELEM JEST…
wyposażenie  absolwenta w następujące umiejętności:
� korzystania z różnych źródeł wiedzy i informacji,
� sprawnego porozumiewania się w co najmniej jednym języku obcym,
� posługiwania się komputerem jako narzędziem pracy,
� prowadzenia negocjacji i uczestniczenia w dyskusji,
� integrowania się ze społecznością,
� organizowania pracy własnej i zespołowej,
� dążenia do samokształcenia i rozwoju,
� bycia odpowiedzialnym i tolerancyjnym.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO ZST
1. Warunki ogólne określone zostały przez Kuratorium Oświaty, 

dostępne są na stronie www.kuratorium.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.
3. Do klasy sportowej obowiązkowy sprawdzian uzdolnień. 

PROPOZYCJE KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
� klasa informatyczna z rozszerzoną informatyką i matematyką
� klasa ekologiczno-przyrodnicza z rozszerzoną biologią i geografią
� klasa sportowa – z rozszerzoną biologią i chemią oraz z dyscyplinami sportowymi – piłką nożną i lekkoatletyką

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Puławach

ul. Wojska Polskiego 7  
24-100 Puławy

tel.: (081) 886 37 40
fax: (081) 886 36 59

e-mail: poczta@zst.pulawy.pl
www.zst.pulawy.pl    
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TECHNIKUM NR 4

 Technikum przygotowuje do podjęcia pracy lub dalszej nauki na studiach, szczególnie politechnicznych. 
Program obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe. W trakcie 4-letniej nauki uczniowie odby-
wają miesięczne praktyki zawodowe w Z. A. Puławy, Mostostalu i innych zakładach pracy.
� technik informatyk 

Zawód technik informatyk jest zawodem szerokoprofilowym. Pod koniec kształcenia, w zależności od 
potrzeb rynku pracy, możliwe jest zdobycie specjalności takich jak:

     – komputerowe wspomaganie projektowania,
     – administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi,
     – aplikacje internetowe.

Strategia kształcenia w zawodzie technik informatyk  w powiecie puławskim realizowana jest we współpracy 
między Zespołem Szkół Technicznych a Zespołem Szkół w Żyrzynie.

� technik elektryk, specjalizacja: energoelektronika 
Absolwenci mogą być zatrudniani przy montażu, eksploatacji, ocenie i naprawie urządzeń i sieci elektrycznych.

� technik mechanik, specjalizacja: spawalnictwo
Absolwenci mogą podjąć pracę w przemyśle maszynowym, budowni-
ctwie i transporcie. Moduł „spawalnictwo” pozwala zdobyć umiejętności  
w zakresie spawania i cięcia gazowego MIG/MAG/TIG.

� technik technologii chemicznej
Absolwenci mogą znaleźć pracę w przedsiębiorstwach, gdzie wytwarza 
się substancje w przemysłowych metodach syntezy chemicznej 
(nawozy) lub wyodrębnia się je z produktów naturalnych (biopaliwa),  
a dla najlepszych szansa odbycia stażu w Zakładach Azotowych.

� technik analityk 
Absolwenci mogą być zatrudnieni na stanowiskach analitycznych  
w laboratoriach wykonujących szerokie spektrum analiz jakościowych  
i ilościowych, np. analiza wody, gazów spalinowych, powietrza, 
materiałów chemicznych, biologicznych lub mikrobiologicznych.

CO WARTO WIEDZIEĆ…
� szkoła znana w środowisku puławskim jako CHEMIK wykształciła ponad 8,5 

tyś. absolwentów, wśród których są nie tylko doskonali technicy, inżynierowie, 
ale także prawnicy, lekarze, nauczyciele, politycy, funkcjonariusze administracji 
państwowej, księża, biznesmeni, naukowcy...

� uczniowie swoje umiejętności zdobywają w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotów ogólnokształcących, 
informatycznych, zawodowych (nowoczesna pracownia spawalnicza i elektryczna w CKP) i laboratoriach chemicz-
nych. Istnieje możliwość odbywania praktyk zawodowych za granicą np. w Görlitz w Niemczech

� uczymy dwóch języków obcych: angielskiego, niemieckiego, organizowana jest wymiana uczniów ze szkołami  
w Anglii (Birmingham) i Belgii (Izegem)

� w trosce o wszechstronny rozwój przygotowujemy uczniów do udziału w olimpiadach: wiedzy technicznej, 
filozoficznej, przedmiotowych, konkursach ortograficznych, recytatorskich i innych

� szkoła posiada salę gimnastyczną, siłownię, salę do gry w ping-ponga, co od wielu lat umożliwia osiąganie licznych 
sukcesów sportowych na różnych szczeblach

� o zdrowie młodzieży systematycznie dbają pracownicy służby zdrowia (pielęgniarka i lekarz stomatolog), stałą 
pomocą służy pedagog szkolny i psycholog

� dyslektycy i dysgraficy mogą skorzystać z pomocy specjalistycznej poradni działającej na terenie szkoły
� obok zajęć dydaktycznych szkoła proponuje różnorodne formy wypoczynku: wycieczki, wyjścia do kina i teatru, 

koncerty, wystawy
� 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
� w szkole odbywają się zajęcia z wychowania komunikacyjnego, istnieje również możliwość ukończenia kursu na 

prawo jazdy
� na terenie ZST znajduje się świetlica dla uczniów z zapleczem gastronomicznym oraz bursa dla uczniów spoza Puław, 

a wszyscy chętni mogą korzystać ze stołówki.
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 
Kształcąc się w tym kierunku poznasz zasady projektowania i zakładania 

różnego rodzaju terenów zieleni, od małych rabat kwiatowych po duże za-
łożenia parkowe. Uczniowie tego kierunku mają możliwość zdobycia prawa 
jazdy, certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz oczywiście 
zdania matury. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach wyższych 
na wydziałach Architektura Krajobrazu takich  uczelni, jak SGGW, UP, KUL. 
Architekt krajobrazu jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynkach pracy  
w Unii Europejskiej. Absolwenci mogą podejmować pracę w biurach projek-
towych i pracowniach architektonicznych, pracowniach konserwacji zabytków 

oraz urzędach i placówkach związanych z odnową i kształtowaniem środowiska.

TECHNIK INFORMATYK 
Kierunek umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu pro-

gramowania, tworzenia multimediów i grafiki komputerowej, zarządzania 
systemami operacyjnymi, obsługi baz danych oraz pracy w sieci. Uczniowie 
mogą kontynuować naukę na wydziałach informatycznych wielu uczelni. Ab-
solwenci mogą również podejmować pracę w agencjach reklamowych, fir-
mach zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem danych, a także związa-
nych z działaniem Internetu. Informatyk jest pracownikiem poszukiwanym na rynku pracy zarówno w Polsce, 
jak i za granicą.

Strategia kształcenia w zawodzie technik informatyk w powiecie puławskim realizowana jest we współpra-
cy między Zespołem Szkół Technicznych w Puławach a Zespołem Szkół w Żyrzynie.

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
Jedyny kierunek w powiecie puławskim! Kształcenie nastawione jest na zadania związane  

z ochroną powietrza, wód, ziemi, ochroną przed hałasem i promieniowaniem oraz ochroną przyrody. 
Absolwent może być zatrudniony w ośrodkach badań, kontroli i ochrony środowiska, stacjach sanitarno- 
-epidemiologicznych, miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków, biurach projektowych ochrony środowiska, ośrodkach badawczo- 
-rozwojowych.  

Aby umożliwić absolwentom przygotowanie do zmieniającego się rynku pracy oraz potrzeb regio-
nalnych, przewiduje się specjalizacje: gospodarka wodna, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, 
ochrona przed hałasem, zarządzanie środowiskiem na szczeblu lokalnym. W trakcie kształcenia ucznio-
wie mają możliwość uczestniczenia w wycieczkach zawodowych oraz konkursach i imprezach związa-
nych z ochroną środowiska. W ramach współpracy szkoły z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym  
w Puławach, który jest najlepszym ośrodkiem tego typu w Europie, uczniowie technikum będą mogli odbywać 
w Instytucie praktyki zawodowe.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury można kontynuować naukę na wyższych uczelniach  
w Lublinie, takich jak Uniwersytet Przyrodniczy, UMCS, KUL, a także uczelniach technicznych, np. Wydział 
Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Żołnierzy Armii Krajowej

w Żyrzynie

ul. Tysiąclecia 154 A 
24-103 Żyrzyn

tel./fax: (081) 881 42 11
e-mail: zs_zyrzyn@interia.pl

www.zszyrzyn.net
Sekretariat czynny pn.–pt. w godz. 7.00–15.00

Internat: tel.: (081) 881 42 91
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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. Uczniowie tego kierunku 
mają możliwość zdobycia prawa jazdy, certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz oczywiście 
zdania matury. Absolwenci mogą kontynuować naukę na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie, wybierając takie specjalizacje jak bioinżynieria, sztuka ogrodowa, kształtowanie terenów zieleni, 
produkcja ogrodnicza i wiele innych. Absolwenci technikum mogą korzystać z dotacji unijnych.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MUNDUROWE  
Szkoła dla uczniów zainteresowanych dalszym kształceniem i pracą w resortach munduro-

wych. Liceum kończące się maturą z taką samą ilością godzin przedmiotów egzaminacyjnych w cy-
klu kształcenia, jak w standardowym liceum ogólnokształcącym. Plan nauczania rozszerzony o zajęcia  
z oficerami policji i wojska oraz języki obce. Absolwenci liceum otrzymują na świadectwach ukończenia szko-
ły wpis o odbytych zajęciach z problematyki policyjno-wojskowej.

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych wszystkich typów. Jest szkołą 

2-letnią, której zadaniem jest uzupełnienie wykształcenia ucznia do poziomu średniego, a w szczególności 
przygotowanie do egzaminu maturalnego.

ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZAWODOWA
Kształci w zawodach: ślusarz-spawacz, kucharz małej gastronomii, fryzjer, ogrodnik, krawiec. Uczniowie 

w ciągu 2 lub 3 lat mają możliwość zdobycia poszukiwanego zawodu i szybkiego podjęcia pracy. W na-
szej szkole odbywają się zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących, zaś zajęcia 
praktyczne w zakładach pracy (fryzjer) lub Centrum Kształcenia Praktycznego  
w Puławach (ślusarz).

ZESPÓŁ SZKÓŁ POSIADA:

W szkole młodzież może uczestniczyć z zajęciach pozalekcyjnych: 
� Bukieciarskich
� Muzyczno-recytatorskich
� Instrumentalno-wokalnych
� Sportowych – gry zespołowe i tenis stołowy
� Przedmiotowych

Oferujemy również:
� Kurs na prawo jazdy 
� Wyjazdy na praktyki zawodowe do Szwajcarii i Holandii.

Szkoła jest nastawiona na nowoczesne kształcenie ogólne i zawodowe. Zatrud-
nia kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach, w wielu przypadkach zdobytych 
na renomowanych uczelniach (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski). 
Ponad połowa to nauczyciele dyplomowani, posiadający studia podyplomowe roz-
szerzające i uzupełniające kwalifikacje do nauczania określonych przedmiotów.  
W szkole zatrudniony jest psycholog i pedagog, będący codziennie do dyspozycji uczniów i ich rodziców. 

W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla zainteresowanych uczniów: kółko biologiczne, ogrodnicze, polo-
nistyczne, a także konsultacje z biologii i chemii, architektury krajobrazu, matematyki i informatyki, geografii, historii, 
wos, fizyki, matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego. Tu uczniowie przygotowywani są dodatkowo i nieodpłatnie do 
egzaminów maturalnych i zawodowych.

Zespół Szkół posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Mamy 16 pracowni wszechstronnie wyposażonych w najnow-
sze pomoce naukowe i sprzęt audiowizualny. 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. 

� Siłownię 
� Stołówkę
� Salę gimnastyczną
� Dwa nowoczesne centra multimedialne 
� Pracownia komputerowa na platformie Macintosh
� 3 pracownie komputerowe PC z dostępem do Internetu (DSL 4000), 

laptopy i projektory
� Internat (zapewnione miejsce dla wszystkich chętnych) z internetową 

pracownią komputerową
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REGIONALNE CENTRUM  
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

w Puławach
ul. Wojska Polskiego 7

24-100 Puławy
tel./fax: (081) 886 37 05, (081) 886 39 36

e-mail: rckupulawy@o2.pl
www.rcku.republika.pl

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach to zespół placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych i edukacyjnych, jedyny tego radzaju w powiecie puławskim. W skład zespołu wchodzą następujące 
jednostki organizacyjne:
� Centrum Kształcenia Ustawicznego, czyli bezpłatne szkoły dla dorosłych
� Bursa Szkolna – internat dla uczniów puławskich szkół oraz dla studentów
� Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii z internatem oraz gimnazjum i zasadniczą szkołą zawodową.

Placówka posiada pokoje mieszkalne (250 miejsc), 2 świetlice, dużą stołówkę, sale gimnastyczne i do tańca 
(w oddzielnym budynku), siłownia (w oddzielnym budynku), trzy autokary (Mercedes, Setra) oraz 8-osobo-
wego busa.

BURSA SZKOLNA
Bursa jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla uczniów puławskich szkół 

średnich, nie posiadających własnych internatów.
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 (łazienki ogólne na 

piętrach), odpowiednie warunki do nauki – pokoje cichej nauki.

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Centrum Kształcenia Ustawicznego umożliwia nieodpłatne uzupełnianie wykształcenia przez osoby doro-

słe na różnych poziomach (liceum, szkoły policealne) w następujących szkołach:

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NR1
� nauka odbywa się w systemie zaocznym
� szkoła kształci słuchaczy w cyklu dwuletnim (IV semestry)
� szkoła kształci na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, ma profil ogólny.

SZKOŁA POLICEALNA NR 5
Szkoła obecnie posiada następujące profile:

� Technik Obsługi Turystycznej
� Technik Informatyki
� Technik Rachunkowości

� nauka odbywa się w systemie zaocznym
� szkoła kształci słuchaczy w cyklu dwuletnim (IV semestry)
� szkoła umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwa-

lifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NR VIII
� nauka odbywa się w systemie zaocznym
� szkoła kształci słuchaczy w cyklu trzyletnim (VI semestrów)
� szkoła kształci na podbudowie programowej gimnazjum oraz ośmioletniej szkoły podstawowej


