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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
__________________________________________________________________________________________ 

 

LO STRAŻY GRANICZNEJ 

Jeśli: 

- lubisz aktywny tryb życia, 

- chcesz związać swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych, 

- nie boisz się wyzwań, 

- pasjonujesz się sportem i sztukami walki to zapraszamy Cię do tej klasy. 

 

Nauka w tej klasie umożliwi Ci zdobycie wiedzy na temat Straży Granicznej, a w szczególności dowiesz się o: 

- jej podstawowych zadaniach, 

- sposobach pełnienia służby granicznej, 

- musztrze, 

- obowiązujących regulaminach i przepisach, 

- zasadach użycia środków przymusu bezpośredniego, broni palnej i środków łączności 

 

Przez dwa pierwsze lata edukacji będziesz uczestniczyć w zajęciach praktycznych i teoretycznych  

z przedmiotu  „Ochrona granicy państwowej z elementami prawa”. Odbywają się one w  wymiarze 3  godzin tygodniowo 

–  1 godzina zajęć teoretycznych oraz 2 godziny zajęć z samoobrony. Obejmują też zajęcia z jazdy konnej, szkolenie 

strzeleckie, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ćwiczenia technik interwencji i musztrę. Ponadto weźmiesz udział 

w wyjazdach na zajęcia do Nowego Sącza, do portu lotniczego w Krakowie – Balicach i Rzeszowie a także na patrol 

graniczny do jednostki SG. Zajęcia na terenie szkoły oraz wyjazdowe, prowadzą funkcjonariusze  Karpackiego Ośrodka 

Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

LO WOJSKOWE 

 

Jeśli: 

- jesteś sprawny fizycznie, 

- potrafisz współpracować z innymi, 

- marzysz o związaniu swojej przyszłości ze służbami mundurowymi 

- nie przeraża Cię poddanie się surowej dyscyplinie, to jest to szkoła dla Ciebie. 

 

Podczas 4 letniego cyklu kształcenia oprócz przedmiotów ogólnokształcących, przez dwa pierwsze lata będziesz uczestniczył 

(-ła) w specjalistycznych zajęciach z przysposobienia wojskowego. Zajęcia te prowadzi wykwalifikowana kadra oficerska 6 

Batalionu Dowodzenia z Krakowa. Zdobędziesz wiedzę o specyfice pracy żołnierza zawodowego, weźmiesz udział  

w uroczystościach wojskowych, a także pokazach. Poza tym będziesz mógł (-ła) wykonać skok ze spadochronem (dla 

chętnych i odważnych). Program szkolenia obejmuje szereg zagadnień z zakresu: musztry wojskowej, terenoznawstwa, 

taktyki oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Po pierwszym roku kształcenia uczniowie wraz z opiekunami wyjeżdżają na 

obóz szkoleniowy do Chochołowa. Zarówno szkolenie wojskowe, jak również obóz są bezpłatne (z wyjątkiem skoków ze 

spadochronem). 

________________________________________________________________________________________________ 

 

LO STRAŻY POŻARNEJ 

Możliwość podjęcia pracy zawodowej: 

Prowadzone zajęcia mają na celu przybliżenie specyfiki pracy w ochronie przeciwpożarowej.  

W ramach zajęć z wychowania fizycznego prowadzone są ćwiczenia fizyczne niezbędne do naboru do służby w PSP oraz 

egzaminów wstępnych do Szkoły Aspirantów 

 

Uzyskane kwalifikacje 
Absolwenci mają możliwość ukończenia kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz szkolenia podstawowego strażaków-

ratowników OSP umożliwiającego udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w ramach KSRG oraz punktowanego przy 

naborze do Państwowej Straży Pożarnej. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

LO Z ELEMETAMI PEDAGOGIKI 

 

Kierunek pomoże w zrozumieniu mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka, rozwinie empatię  

i wrażliwość na potrzeby innych. Daje on możliwość rozwijania zainteresowań oświatowych i opiekuńczo – 

wychowawczych, umożliwia zapoznanie się ze specyfiką pracy w zawodzie nauczycielskim i sprawdzenia swoich 

predyspozycji do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi.  

 

Dzięki takim formom pracy rozwijane są umiejętności rozumienia siebie, porozumiewania się z innymi, wyrażania własnych 

opinii. Działania te uczą także właściwego zachowania w różnych sytuacjach życiowych.  

 

Uczniowie angażowani będą do działań na rzecz drugiego człowieka, uczestnictwa w akcjach charytatywnych. Młodzież 

uczestniczyć będzie także w zajęciach z języka angielskiego przygotowujących do PTE (Person Test of English), czyli 

egzaminu na biegłość językową uznawanego przez MEN pozwalającego na nauczanie języka w przedszkolu i klasach 

I-III.  

 

Absolwenci tego kierunku zostaną przygotowani do podjęcia studiów na kierunku: psychologia, pedagogika, resocjalizacja 

czy socjologia. W ramach kształcenia uczniów w liceum z elementami pedagogiki szkoła planuje nawiązać współpracę  

z uczelniami pedagogicznymi. 

 

 



 

TECHNIKUM 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

TECHNIKUM  HOTELARSKIE 

• umiesz współpracować  

• jesteś cierpliwy/a, elastyczny/a  

• umiesz dostosować swój wygląd do obowiązujących wymagań  

• jesteś odporny/a na stres, a zarazem wrażliwy/a na potrzeby innych  

• cechuje Cię wysoka kultura osobista i poprawnie posługujesz się językiem polskim  

• lubisz uczyć się języków obcych – to może być zawód dla Ciebie!  

 

Co tak naprawdę robi technik hotelarstwa?  

• Świadczy usługi na rzecz gościa od momentu jego przyjazdu aż do wyjazdu (recepcja, pokój hotelowy, restauracja), 

kontaktuje się z nim. 

 • Reprezentuje swoim wyglądem i zachowaniem miejsce, w którym pracuje.  

 

Jeśli pracuje w recepcji:  przyjmuje zgłoszenia rezerwacji i obsługuje cały system rezerwacji, wita i żegna gości, udziela im 

wszelkich potrzebnych informacji, komunikuje się z gośćmi w języku ojczystym lub językach obcych, obsługuje programy 

komputerowe, posługuje się sprzętem biurowym, a także czytnikiem kart, kasą fiskalną. 

 

 Jeśli pracuje w obsłudze pokoi:  dba o właściwy wygląd pokoju, przyjmuje zgłoszenia potrzeb czy problemów od gości  

i stara się jak najlepiej i najszybciej je zaspokoić.  

 

Jeśli pracuje w restauracji hotelowej: wita gości, czasem prowadzi ich do właściwego stolika lub go wskazuje, przyjmuje 

zamówienia i zgłoszenia bieżących potrzeb, podaje posiłki i napoje, kontroluje czystość i porządek w restauracji oraz 

dostępność i wygląd produktów w przypadku tzw. szwedzkiego stołu, przyjmuje zapłatę i wystawia rachunki lub 

współpracuje z recepcją w obszarze rozliczeń.  

 

Gdzie może znaleźć zatrudnienie? Wszędzie tam, gdzie świadczy się usługi noclegowo - żywieniowe (minimum 

śniadanie), tam, gdzie znajdują się takie stanowiska, jak: recepcja, restauracja, pokoje hotelowe.  

Są to np.:  

• hotele miejskie i kurortowe  

• pensjonaty i domy wczasowe  

• motele  

• promy i statki pasażerskie                   

• własna firma – hotel lub hostel. 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

Co robi? 

• projektuje tereny zieleni;  

• urządza tereny zieleni (zakłada trawniki, przygotowuje rośliny, mieszanki ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin);  

• pielęgnuje tereny zieleni (wyznacza drzewa do karczowania lub wycięcia, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu);  

• organizuje prace związane z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.  

• układa bukiety i kompozycje. 

 

Jeśli jesteś: 

-  sprawny fizycznie,  

- cechuje Cię wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość estetyczna,  

- uwielbiasz przyrodę, a do tego potrafisz dobrze rozplanować sobie pracę, to zawód w sam raz dla Ciebie.  

 

Kariera zawodowa: fachowcy z tej branży potrzebni są w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni, w pracowniach 

projektujących zieleń i nadzorujących budowę oraz konserwację obiektów małej architektury krajobrazu, w kwiaciarniach 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

TECHNIKUM LOGISTYCZNE 

Zadania zawodowe:  

• zarządzanie zapasami magazynowymi  

• organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową  

• organizowanie i monitorowanie dystrybucji  

• planowanie i organizacja prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych  

 

Jeśli…  

• jesteś komunikatywny i dokładny  

• masz zainteresowania ekonomiczne i rachunkowe 

 • jesteś uzdolniony w zakresie organizacji i negocjacji,  

 

Technicy logistycy najczęściej pracują, jako: koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, przedstawiciele handlowi, 

magazynierzy. Mogą pracować także, jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, 

handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru  

i organizatorzy transportu (towarów i osób). 

 

 



 

TECHNIKUM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

 

Jeśli: 

- jesteś solidny i precyzyjny, 

- interesujesz się motoryzacją, 

- masz smykałkę do naprawiania i montowania różnego rodzaju pojazdów, to jest to kierunek dla Ciebie. 

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów 

samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.  

 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 - organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych  

- oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw  

- wykonywania napraw pojazdów samochodowych  

- kontrolowania jakości wykonanych napraw  

- prowadzenia usług motoryzacyjnych  

- sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych 

 - prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych 

 - kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.  

 

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności 

gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:  

- stacjach obsługi i kontroli 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 pojazdów samochodowych. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH  

 

Jeśli:  

• chciałbyś organizować pracę w kuchni i restauracji, 

• interesujesz się normami żywieniowymi,  

• marzysz o własnym biznesie gastronomicznym – pomyśl o zawodzie technika żywienia i usług gastronomicznych.  

 

Co konkretnie robi technik żywienia i usług gastronomicznych? 

• Wykonuje czynności związane z pobieraniem, zabezpieczaniem i przechowywaniem próbek kontrolnych żywności.  

• Zapewnia jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności; interpretuje wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych  

i oznakowania żywności. 

• Użytkuje urządzenia do właściwego przechowywania żywności według obowiązujących zasad. 

• Stosuje receptury gastronomiczne, sporządza potrawy i napoje, porcjuje je i dekoruje.  

• Planuje jadłospisy zgodnie z normami żywienia, oblicza zapotrzebowanie na surowce i półprodukty oraz sporządza 

kalkulację cen potraw i napojów.  

• Przygotowuje miejsca wykonania usług gastronomicznych; dobiera i rozlicza zastawę i bieliznę stołową; wykonuje 

czynności porządkowe.  

 

Gdzie pracuje? Mówiąc dokładnie: w kuchni jako kucharz lub garmażer i/lub w biurze – gdy jest odpowiedzialny wyłącznie 

za planowanie, na sali stołówki czy restauracji jako kierownik zmiany.  

 

Znajduje zatrudnienie: w placówkach żywienia zbiorowego: restauracjach, barach i stołówkach, samodzielnych  

i zakładowych, w szkołach i przedszkolach, w ośrodkach wypoczynkowych: w schroniskach i hotelach,  w firmach 

świadczących usługi cateringowe dla biznesu, turystyki, edukacji, instytucji szkoleniowych, lotnictwa, także we własnej 

firmie. 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

TECHNIKUM ELEKTRYCZNE 

 

Zawód technik elektryk przypisany jest do dynamicznie rozwijającego się obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca 

technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają 

bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Od technika elektryka 

wymaga się umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną, planowania i nadzorowania ruchu sieci 

elektroenergetycznej oraz posługiwania się techniką komputerową.  

 

Główne zadania: 

 montowanie  instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych,  

 lokalizowanie uszkodzeń oraz wykonywanie napraw urządzeń i maszyn elektrycznych. 

 wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji 

 instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej 

 stosowanie i dobieranie, jak również instalowanie środków ochrony przeciwporażeniowej 

 

 

 

 



 

Możliwość podjęcia pracy zawodowej: 
Technik elektryk znajdzie więc zatrudnienie w przedsiębiorstwach energetyki zawodowej, w przedsiębiorstwach 

produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, w pionach głównego energetyka, w zakładach 

przemysłu wydobywczego, hutniczego i transportu kolejowego, w budownictwie i zakładach gospodarki komunalnej,  

w zakładach usługowych oraz biurach projektowych, 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

TECHNIKUM GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 

 

Główne zadania: 

 zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania cyfrowego 

z uwzględnieniem druku 3D 

 obsługuje różnego rodzaju programy graficzne przeznaczone do obróbki i projektowania grafiki wektorowej, 

bitmapowej, modelowania 3D oraz typowe programy do tworzenia publikacji z uwzględnieniem ebook-ów 

 wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, 

formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim. 

 dobiera procesy i ustala parametry drukowania cyfrowego, 

 zajmuje się eksploatacją cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących.  

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej wykonuje projekty graficzne prac przeznaczonych do publikacji elektronicznej, tworzy 

również ebook-i z wykorzystaniem najnowszych technologii. Zajmuje się on również modelowaniem obiektów 3D 

przeznaczonych do druku 3D.  

 

Gdzie pracuje?: 
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych 

oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism 

kolorowych, książek czy publikacji elektronicznych. 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

TECHNIKUM GEODEZYJNE 

 

Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych graficznych i opisowych  

o nieruchomościach dla potrzeb gospodarki kraju, osób fizycznych i instytucji. Geodeci wykonują mapy (np. mapę 

zasadniczą, ewidencyjną, topograficzną) oraz dokumentację o charakterze prawnym.  

  

Oprócz tworzenia nowych opracowań geodeci są odpowiedzialni również za: 

 aktualizację już istniejących map, ewidencji gruntów i budynków oraz innych baz danych o charakterze 

przestrzennym i opisowym 

 uczestniczą również w procesach budowlanych różnego rodzaju inwestycji.  

 wykonują pomiar odkształceń i przemieszczeń budowli w trakcie budowy i eksploatacji, pomiary  

i opracowania do celów prawnych wynikające z rozgraniczeń nieruchomości, podziałów i scaleń, wywłaszczeń  

i innych.  

 

Podczas swojej pracy wykorzystują elektroniczne instrumenty geodezyjne do pomiaru odległości, kątów  

i wysokości obiektów. Korzystają również z nowoczesnych technologii pomiarowych np. pomiarów satelitarnych GNSS czy 

skaningu laserowego. Efekty pomiarów opracowują korzystając ze specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego.  

 

Gdzie znajdują zatrudnienie: 

Geodeci znajdują zatrudnienie w firmach geodezyjnych, budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, 

przemysłowe itd.), w jednostkach administracji rządowej i samorządowej jak również bardzo często prowadzą działalność 

gospodarczą realizując zlecenia dla firm i osób. 

  

Zgodnie z postulatami pracodawców absolwent technikum geodezyjnego jest przygotowany do pracy w zakresie kompetencji 

społecznych, rzetelnej i sumiennej pracy, umiejętności pracy zespołowej, prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także swobodnego posługiwania się językiem obcym zawodowym.  

 

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  
__________________________________________________________________________________________________ 

 

ELEKTROMECHANIK  POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada oczywiście podstawowe wiadomości  

z budowy i obsługi pojazdów, ale także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych  

i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe 

umiejętności. 

Praca polega na kontrolowaniu stanu technicznego zespołów i układów elektrycznych i mechanicznych, przeprowadzaniu ich 

regulacji i konserwacji oraz diagnozowaniu usterek, miedzy innymi za pomocą zebrania danych z wielu kontrolnych 

czujników elektronicznych i z pamięci komputera pokładowego pojazdu. Ponadto elektromechanik demontuje i montuje 

instalacje, układy elektryczne i mechaniczne lub ich elementy, dokonuje napraw lub wymiany zużytych części. 



 

Ucząc się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych będziesz potrafił: 

• sprawdzać stan techniczny instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, 

• wykonywać montaż i demontaż instalacji elektrycznych samochodów, 

• przeprowadzać konserwacje i przeglądy okresowe wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów 

samochodowych, 

• lokalizować i usuwać uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych. 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

  

KUCHARZ 

Jeśli:  

• lubisz przyrządzać posiłki  

• umiesz się odnaleźć w kuchni i wykorzystywać jej wyposażenie  

• masz wyostrzony zmysł smaku i węchu  

• jesteś zorganizowany i panujesz nad kilkoma czynnościami jednocześnie – to predyspozycje do tego zawodu już masz.  

 

Zadania zawodowe  
Najważniejsze: 

• sporządzanie potraw i napojów w sposób bezpieczny dla zdrowia spożywających, estetyczny, higieniczny 

 i na czas, by wszystko było podane w odpowiedniej temperaturze.  

 

Pozostałe: 

• dbałość o właściwe przechowywanie produktów składowych,  

• posługiwanie się sprzętem kuchennym i urządzeniami,  

• umiejętność czytania ze zrozumieniem wszelkich instrukcji,  

• ewentualnie, gdy jesteś szefem kuchni – kierowanie zespołem osób przygotowujących poszczególne elementy posiłków  

i koordynacja ich czynności.  

 

Gdzie pracuje?  
Kucharzy poszukują menedżerowie hoteli, ośrodków wczasowych, restauracji i zajazdów, kawiarni, barów, stołówek, 

jadłodajni szczególnie w miastach i turystycznych miejscowościach. 

 

 

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

 

Jeśli: 

 • jesteś sumienny i dokładny 

• posiadasz uzdolnienia techniczne  

• odznaczasz się dobrą koordynacją zmysłowo-ruchową, posiadasz umiejętności analityczne i manualne  

• lubisz pracować samodzielnie – możesz rozważyć wybór zawodu mechanik pojazdów samochodowych. 

 

 Zadania zawodowe  

• naprawa i prace konserwacyjne pojazdów samochodowych, zespołów samochodowych  

• kontrola stanu technicznego zespołów i układów samochodowych za pomocą urządzeń diagnostycznych  

• ocena stanu technicznego pojazdów samochodowych  

 

Mechanik pojazdów samochodowych może pracować w: wyspecjalizowanych warsztatach samochodowych, zakładach 

diagnostycznych, zakładach naprawczych, przedsiębiorstwach transportowych, własnym warsztacie 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAGAZYNIER – LOGISTYK 

 

Zawód magazynier – logistyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych w dzisiejszych czasach. Rozwój przedsiębiorstw 

logistycznych, powstawanie magazynów wielkopowierzchniowych oraz rozwój portów i terminali przeładunkowych 

stwarzają zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę obsługującą magazyny, porty i terminale.  

 

Do podstawowych zadań należy: 

 przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie 

odpowiedniej dokumentacji;  

 wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych; 

 rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zabezpieczanie ich 

przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą; 

 prawidłowe oznakowanie składowanych towarów; przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz 

terminów zwrotu opakowań; 

  utrzymywanie porządku i czystości w magazynie, przejezdności dróg transportowych, eksploatacyjnych  

i pożarowych:  

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ppoż.; prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów 

komputerowych lub metodami tradycyjnymi;  

 czynny udział w inwentaryzacjach, doraźnych, ciągłych, zdawczo-odbiorczych; 

 wyjaśnianie przyczyn powstawania różnic w stanie ilościowym towarów;  

 ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mu towary i środki; nadzór nad pracą osób 

zatrudnionych w magazynie. 



 

 

ELEKTRYK 

 

Do podstawowych zadań zawodowych elektryka należy: 

 wykonywanie, montowanie i uruchamianie instalacji elektrycznych, maszyn i urządzeń elektrycznych na 

podstawie dokumentacji technicznej 

 wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz instalowanie nowych punktów odbioru 

energii elektrycznej. 

 wykonywanie prac instalacyjno-montażowych oraz konserwacyjno-naprawcze instalacji zalicznikowej, typowych 

odbiorników energii jedno- i trójfazowych  

 instalowanie, konserwacja tablic rozdzielczych, maszyn i urządzeń elektrycznych, silników elektrycznych oraz 

opraw oświetleniowych 

 wykonywanie, przebudowywanie, konserwacja, naprawa różnego typu instalacji elektrycznych 

 wykonywanie pomiarów diagnostycznych instalacji elektrycznych oraz rezystancji uziemień 

 

Gdzie pracuje?: 

Elektryk pracuje w różnych gałęziach gospodarki. Jego miejscem pracy są zakłady przemysłowe, produkcyjne, montażowe, 

instalacyjne lub usługowe, a także firmy eksploatujące maszyny, urządzenia czy instalację elektryczną. Typowe stanowiska 

pracy dla elektryka to: elektryk zakładowy, konserwator urządzeń elektrycznych, elektromonter instalacji elektrycznych, 

instalator urządzeń elektrycznych i inne.  

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

KIEROWCA MECHANIK 

 

Nauka trwa 3 lata, szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie kierowca mechanik. 

Szkoła przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie z dnia  

6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Kształcenie w zakresie kwalifikacji wstępnej odbywa się zgodnie z przepisami  

w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Koszt takiej kwalifikacji wynosi od 2500-3500 PLN. 

Uczeń w trakcie 3 lat nauki zdając egzamin państwowy uzyskuje tę kwalifikację nie ponosząc w/w kosztów. 

Kwalifikacja umożliwia uzyskanie prawa jazdy kat. C. 

 

Główne zadania: 

 prowadzenie pojazdów samochodowych 

 wykonywanie prac związanych z przewozem drogowym rzeczy 

 prowadzenie dokumentacji związanej z przewozem drogowym rzeczy 

 ocenianie stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego 

 

Gdzie pracuje?: 
Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły 

znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia 

kierowcy samochodu ciężarowego. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

WIELOZAWODOWA 

 

Klasa wielozawodowa –stwarza młodzieży szansę zdobycia wykształcenia w różnego typu zawodach usługowych  

np. fryzjer, krawiec, elektryk, lakiernik, blacharz samochodowy, stolarz, zegarmistrz, złotnik- jubiler, fotograf, 

piekarz i inne. Uczeń, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybiera zawód i samodzielnie poszukuje praktyki u 

pracodawców. 

 

Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę podpisana pomiędzy pracodawcą,  

a uczniem jako młodocianym pracownikiem.  

 

 

Walorami kształcenia w klasach wielozawodowych są: 

 zindywidualizowany tok nauczania uwzględniający możliwości, uzdolnienia i ograniczenia młodocianego, 

 kształcenie w systemie: 3 dni nauki w szkole – przedmioty ogólnokształcące, 2 dni zajęcia praktyczne  

u pracodawcy, 

 nauka zawodu w warunkach rzeczywistej pracy, w otoczeniu doświadczonych pracowników, z możliwością 

dokonywania bieżącej samooceny postępów w nabywaniu umiejętności, co zwiększa mobilność absolwenta na 

rynku pracy, 

 poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń, które wprowadza zakład dla zwiększenia 

swojej efektywności. 

 

Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę, z tego 

tytułu młodociani pracownicy są objęci kodeksem pracy i mają pewne prawa – np. do wynagrodzenia za pracę w czasie 

praktyki. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

HARMONOGRAM NABORU DO SZKÓŁ 

 

Nazwa etapu Data rozpoczęcia Data zakończenia 

Rejestracja kandydatów w systemie/wybór preferencji, 

dostarczenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru 
25  kwietnia 2019r. 10 czerwca 2019r. 

Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru: 

 świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

 zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty 

 dokumentów potwierdzających osiągnięcia 
+ pobranie skierowań na badania przez kandydatów do 

Technikum i Szkoły Branżowej 

21 czerwca 2019r. 25 czerwca 2019r. 

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 
28 czerwca 2019r. 

godz. 1200 
- 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez 

dostarczenie oryginałów dokumentów  
i zaświadczenia lekarskiego 

28 czerwca 2019r.  9 lipca 2019r. 

 Publikacja list przyjętych 
10 lipca 2019r. 

godz. 1200 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW OD KANDYDATA DO SZKOŁY 

 

1. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydata do szkoły: 

a) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  

b) Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
c) 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie) 

d) Zaświadczenie lekarskie (nie dotyczy kandydatów do LO) 

Skierowania na bezpłatne badania lekarskie należy pobierać w punkcie naboru od dnia 21.06.2019r. 
e) Podanie o przyjęcie do szkoły (wydruk z systemu) 

f) Umowa o praktykę zawodową (na 3 – letni okres kształcenia dot. branżowej szkoły I stopnia – wielozawodowej) 

g) Kwestionariusz osobowy ucznia (uzupełniany w punkcie naboru)  
h) W przypadku uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły branżowej – wielozawodowej jeżeli,  

w dniu 01.09.2019 r. uczeń nie ukończy 16-go roku życia niezbędne jest również zaświadczenie  

z poradni psychologiczno – pedagogicznej o tym, iż uczeń jest zdolny do podjęcia pracy. 

2. Pozostałe informacje: 

a) W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami powinny dostarczyć 

orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej 
b) Zawód  kucharz, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Hotelarskim wymagane są badania 

SANEPID, na które kierowane będą całe klasy we wrześniu 2019. 
c) Zaświadczenia lekarskie wystawiane dla innych szkół, ale do tego samego typu technikum, lub dla tego samego 

zawodu w szkole branżowej są respektowane przez naszą szkołę.  

 



INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRZYJĘCIA DO ZSLIT WOJNICZ 
 

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Zespołu Szkół decyduje łączna liczba punktów uzyskanych: 

     1)     Z przeliczenia wyników egzaminu ósmoklasisty. Wynik przedstawiony w procentach z: 

a) języka polskiego mnoży się przez 0,35, 

b) matematyki mnoży się przez 0,35, 

c) języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wynik egzaminu ósmoklasisty wynosi 100 pkt. 

a. Jako suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka 

polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły 

przeprowadzającego rekrutację. 

a) przyjmuje się następujący sposób punktacji za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający 

Punkty 18 17 14 8 2 

                b)    ustala się wykaz przedmiotów, z których uzyskane na świadectwie oceny przelicza się na punkty: 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Klasa ogólna  

z elementami 

pedagogiki 

Klasa wojskowa 
Klasa ochrony 

pogranicza 
Klasa pożarnicza 

Język polski Język polski Język polski Język polski 

Matematyka Matematyka Matematyka Matematyka 

Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski 

Plastyka WOS Geografia Chemia 

TECHNIKUM 

Technikum 

Żywienia i Usług 

Gastronomicznych 

Technikum 

Hotelarskie 

Technikum 

Pojazdów 

Samochodowych 

Technikum 

Architektury 

Krajobrazu 

Język polski Język polski Język polski Język polski 

Matematyka Matematyka Matematyka Matematyka 

Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski 

Biologia Język obcy II Technika Technika 

Technikum 

Elektryczne 

Technikum 

Logistyczne 

Technikum 

Geodezyjne 

Technikum Grafiki 

 i Poligrafii 

Cyfrowej 

Język polski Język polski Język polski Język polski 

Matematyka Matematyka Matematyka Matematyka 

Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski 

Informatyka Informatyka Technika Informatyka 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

Język polski Matematyka Informatyka Technika 

 

3) Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów. 

4)  Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty 

b) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty: 

 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów 

 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów 

 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów 

c) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

 dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

 dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub        interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

 dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 punktów, 

 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 



 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 punkty 

d) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione  

w pkt. a) – c), artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 międzynarodowym – 4 punkty 

 krajowym – 3 punkty 

 wojewódzkim – 2 punkty 

 powiatowym – 1 punkt 

5) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie  

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

6) Maksymalna łączna liczba punktów możliwa do uzyskania za elementy wymienione w pkt. 1 pkt 2-5 wynosi 100 

punktów. 

 

 

REKRUTACJA  DO INTERNATU ZSLiT W WOJNICZU 

 
1.Przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie mieszkający w miejscowościach, z których codzienny dojazd do szkoły 

jest niemożliwy lub utrudniony bądź uciążliwy. 

 

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach jak warunki zdrowotne, materialne, wychowawcze mogą być przyjęci do 

internatu uczniowie z innych miejscowości i miasta Wojnicz będącego siedzibą internatu. 

 

3.Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje: 

a)wychowankom rodzin zastępczych, 

b) wychowankom z rodzin niepełnych, sierotom, 

c)dzieciom z rodzin wielodzietnych i mających trudne warunki materialne, 

d) wychowankom, którzy mieszkali w poprzednich latach w internacie i nie było zastrzeżeń do ich zachowania. 

 

4.Podanie o miejsce w internacie składają uczniowie w kancelarii internatu lub sekretariacie szkoły w terminie rekrutacji do 

szkoły. Wychowankowie internatu na kolejny rok szkolny składają deklarację do 20 kwietnia 

 

5.Do internatu mogą być przyjmowani uczniowie z innych szkół, jeżeli internat dysponuje wolnymi miejscami. 

 

6. Decyzję o przyjęciu ucznia do internatu podejmuje komisja, której przewodniczącym jest Kierownik internatu. Od decyzji 

istnieje możliwość odwołania się do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni. 

 

7. Uczeń przyjeżdżając do internatu musi posiadać: własne przybory toaletowe, ręcznik, własną pościel  

(poszwa, poszewka i prześcieradło), piżamę, kapcie. 

Każdy mieszkaniec internatu ma obowiązek korzystać z całodziennego wyżywienia w stołówce. 

 

8. Dyrektor Szkoły może ustalić wysokość i wprowadzić obowiązek wpłaty tzw. „kaucji” -zaliczki na pokrycie ewentualnych 

szkód zrobionych przez wychowanka w pokoju internatu lub w pomieszczeniach ogólnego użytku. 

 

Zasady naliczania opłat.  

1. Dyrektor ZSLiT w Wojniczu ustala na każdy rok szkolny wysokość miesięcznej opłaty za zakwaterowanie oraz stawkę 

żywieniową. Stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora Szkoły na wniosek Kierownika Internatu po zasięgnięciu 

opinii MRI i Rady Rodziców. 

 

2. Koszt zakwaterowania w internacie oraz koszt wyżywienia może być zmienny w ciągu roku szkolnego.  

 

3. Żywienie w stołówce internatu serwujemy od poniedziałku do piątku [od śniadania w poniedziałek do obiadu w piątek: 

śniadanie i II śniadanie do szkoły, obiad, kolacja, w piątek kolacja = suchy prowiant]. 

 

4. W skali miesiąca koszt wyżywienia jest uzależniony od ilości dni, w jakich wychowanek stołuje się pomnożone przez 

stawkę dzienną. 

 

5. Odpłatność za internat w miesiącach ferii szkolnych, świąt i dni wolnych od nauki szkolnej oraz usprawiedliwionej 

nieobecności  

w internacie będzie proporcjonalnie mniejsza i jest uzależniona od ilości dni żywieniowych. 

 

Koszt zakwaterowania 30 zł miesięcznie.  

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 12 zł. 

-śniadanie –3zł 70 gr 

-obiad-5zł 10 gr. 

-kolacja –3 zł 20 gr. 

 

Do zameldowania w Internacie potrzebne są n/w dokumenty: 

a/ oświadczenia rodziców (opiekunów) o zgodzie na leczenie i zgodzie na samodzielne wyjścia i wyjazdy młodzieży z 

internatu. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane kontaktowe: 

 
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych 
im. Jana Pawła II w Wojniczu  
ul. Jagiellońska 17 
32-830 Wojnicz   

 
tel. szkoła (14) 67 90 005  
tel. internat (14) 67 90 083 

 
e-mail: sekretariat@wojnicz.edu.pl 
www.wojnicz.edu.pl 

 

Znajdziesz nas na Facebook         

            

       

mailto:sekretariat@wojnicz.edu.pl

