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Drodzy Gimnazjaliści

Każdy z Was kończąc edukację w gimnazjum staje właśnie przed pierwszymi 
poważnymi wyborami, które będą miały wpływ na dalsze życie. Decyzje teraz 
podjęte nie mogą więc być przypadkowe, ale rozważne i dojrzałe. Analizując 
swoje indywidualne predyspozycje oraz zainteresowania zastanawiacie się 
gdzie kontynuować naukę. Trudność z podjęciem decyzji edukacyjno-zawodo-
wych polega także na tym, że trzeba wybiec myślą daleko naprzód i wybrać 
szkołę, która najlepiej przygotuje Was do osiągnięcia zawodowych celów i po-
zwoli na realizację zaplanowanej ścieżki własnej kariery. 

Z myślą o Was stworzyliśmy niniejszą publikację zawierającą ofertę edukacyjną szkół i placówek oświato-
wych prowadzonych przez Powiat Opolski. Nasze szkoły to połączenie wieloletniej tradycji z nowoczesnymi 
rozwiązaniami. Idąc z duchem czasu szukamy nowych rozwiązań, kierunków kształcenia, wychodzimy naprze-
ciw oczekiwaniom i potrzebom młodzieży oraz rynku pracy, zarówno naszego lokalnego, jaki i ogólnopolskie-
go oraz zagranicznego. 

  Jako władze powiatu staramy się zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie prowadzonych przez nas placó-
wek oświatowych poprzez fi nansowanie ich działalności, dbanie o bezpieczeństwo, dobre warunki w obiek-
tach szkolnych oraz o wysoki poziom nauczania. Wszystkie szkoły w powiecie opolskim posiadają dobrą bazę 
dydaktyczną i nowoczesne pracownie tematyczne. Zajęcia prowadzą wykwalifi kowani nauczyciele, zapewnia-
jący wysoki poziom kształcenia, co znajduje wyraz w wynikach zdawalności matur, egzaminów zawodowych, 
wynikach konkursów międzyszkolnych i ogólnopolskich, olimpiad tematycznych czy rywalizacji sportowej. 
Najlepsi uczniowie, również Ci dopiero zaczynający naukę w szkole ponadgimnazjalnej za bardzo dobre wy-
niki w nauce otrzymują stypendia Starosty Opolskiego. W roku szkolnym 2016/2017  stypendiami w kwocie 
od 100 do 140 zł miesięcznie wyróżnionych zostało 60 uczniów. 

Szkoły oraz placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Opolski oferują szeroki wachlarz możliwości oraz 
kierunków kształcenia i rozwoju. Każda z naszych szkół  prezentuje  wysoki poziom nauczania w miłej atmos-
ferze, blisko domu rodzinnego, z daleka od wielkomiejskiego zgiełku i hałasu a jednocześnie pozwala zdobyć 
wiedzę i umiejętności potrzebne do zdobycia wymarzonego zawodu lub studiowania na wybranym kierunku. 

Zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną. Wszystkim absolwentom gimnazjów życzę dobrych 
wyborów.

Numer opracowany na podstawie informacji dostarczonych przez 
szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Opolskiego, 

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu Lubelskim 
i Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej.

W NUMERZE:
Zespół Szkół w Chodlu s. 3

Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza 
w Opolu Lubelskim s. 6

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego 
w Opolu Lubelskim s. 8

Zespół Szkół w Poniatowej  s. 15

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Karczmiskach s. 19

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Opolu Lubelskim s. 20

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej s.22

Wydawca:
Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim

Adres redakcji:
24-300 Opole Lubelskie,

ul. Lubelska 4, tel. (81) 827 61 25

E-mail: gazeta@opole.lublin.pl
www.opole.lublin.pl

Foto:
zasoby własne

Druk:
Drukarnia Standruk
tel. (81) 740 25 35

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych 
i zastrzega sobie prawo zmiany tytułów, 

skracania, adjustacji i korekty redakcyjnej tekstów

Z poważaniem
Starosta Opolski



3

OPOLSKA GAZETA POWIATOWA  WYDANIE SPECJALNE  STYCZEŃ 2017

W roku szkolnym 2017 / 2018 prowadzimy nabór 
do następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcącego:
*Klasy humanistycznej (rozszerzenie: język polski, język angielski, wiedza o spo-

łeczeństwie, przedmiot uzupełniający: przyroda)
*Klasy przyrodniczej (rozszerzenia: matematyka, geografi a, język angielski, przed-

miot uzupełniający: historia i społeczeństwo)
Ten typ szkoły daje możliwość zdobycia wykształcenia ogólnego. Jest skierowany 

do wszystkich tych uczniów, którzy mają trudności z podjęciem decyzji, jaki zawód 
wybrać w przyszłości.

Technikum:
*Technik budownictwa
Kierunek ten cieszy się niezmiennym powodzeniem wśród młodzieży. Daje on 

możliwość zdobycia zawodu, który gwarantuje znalezienie pracy. Nasi uczniowie 
bardzo dobrze radzą sobie na egzaminie zawodowym. Do ich dyspozycji w szkole 
została zorganizowana profesjonalna pracownia budowlana. Przygotowywana jest 
kolejna. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia na terenie szkoły w zajęciach 
praktycznych, które przygotowują do egzaminów zawodowych i odkrywają przed 
nimi tajniki zawodu budowlańca.

Ukończenie technikum daje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego 
i podjęcia studiów wyższych, np. politechnicznych.

Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
(od 1 września 2017 r. Branżowa Szkoła I stopnia):

*Klasy wielozawodowej (możliwość kształcenia w wybranym zawodzie)
Uczniowie mają możliwość praktycznej nauki zawodu w wybranym przez siebie 

zawodzie i zdobycia teoretycznych jego podstaw. Szkoła nasza oferuje naukę w na-
stępujących zawodach: sprzedawca, fryzjer, kucharz, mechanik, ślusarz, piekarz, 
cukiernik.

Wyniki w nauczaniu poparte są stypendiami, jakie zostały przyznane przez Preze-
sa Rady Ministrów oraz Starostę Opolskiego. 

 Atutem szkoły jest panująca w niej kameralna atmosfera. Wszyscy uczniowie 
stanowią zwartą lojalną względem siebie wspólnotę., o czym świadczy coroczna 
organizacja spotkania wigilijnego oraz wyjazdy integracyjne do kina. Nasi ucznio-
wie w szkole są bezpieczni i dowartościowani, uczą się w doskonałych warunkach, 
mając do dyspozycji profesjonalną bazę dydaktyczną. Jako jedyni w powiecie posia-
damy Zieloną Klasę, która umożliwia nauczanie na świeżym powietrzu.  Raz do roku 
prowadzona  jest akcja krwiodawstwa, maturzyści wraz z nauczycielami odwiedzają 

Zespół Szkół w Chodlu to placówka o długoletniej tradycji, która wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom 
młodych ludzi i ich rodziców. Dwa lata temu obchodziliśmy Jubileusz 70- lecia Szkolnictwa Średniego w gminie Chodel. 
Piękna tradycja zobowiązuje nas wszystkich do jej kontynuowania.

Najważniejszym zadaniem, jakie stawiamy przed sobą każdego dnia, jest wychowywanie i kształcenie młodych ludzi 
do życia i pracy w nowoczesnym świecie w duchu  polskiej tradycji i jej poszanowania. 

W związku z tym pragniemy, aby absolwent Zespołu Szkół w Chodlu był człowiekiem pewnym swoich umiejętności, 
otwartym na wyzwania cywilizacyjne, przedsiębiorczym, komunikatywnym, przygotowanym do pracy, kreatywnym, 
wychodzącym naprzeciw nowoczesności, ale jednocześnie szanującym tradycję szkoły, społeczności lokalnej  i narodu.

Proponujemy zatem kierunki kształcenia, biorąc pod uwagę przede wszystkim przygotowanie  naszych absolwentów 
do podejmowania nauki na uczelniach wyższych oraz sprawne poruszanie się na rynku pracy krajowym i zagranicznym. 

Zespół Szkół w Chodlu
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Jasną Górę w pielgrzymce dla nich poświęconej, organizowane są wycieczki na 
uczelnie lubelskie oraz salony maturzystów „Perspektywy”, organizowane są 
pokazy  i szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, które prowadzi nasz 
absolwent i wielki pasjonat medycyny - Mateusz Materek. Odwiedziliśmy TVP 
Lublin, organizujemy studniówki i bale karnawałowe dla młodzieży, odwiedzili 
nas harcerze z Betlejemskim Światełkiem Pokoju.

Uczniowie Zespołu Szkół w Chodlu aktywnie działają w Samorządzie 
Uczniowskim, włączając się w akcje charytatywne ,takie jak Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę, Góra Grosza, czy zbieranie plasti kowych nakrętek dla fundacji. 
W naszą długoletnia tradycję wpisał się cykl „Ciekawi ludzie, ludzie sukcesu”, 
czyli spotkania z osobami, którym udało się osiągnąć życiowy sukces. Intere-
sującą inicjatywą jest zapoczątkowany w 2014 roku zwyczaj nadawania tytu-
łu „Przyjaciel Szkoły”, którym jako pierwszy został uhonorowany Pan Andrzej 
Bieńko – absolwent naszej szkoły , a obecnie doradca Marszałka Województwa 
Lubelskiego. Ponadto naszymi absolwentami są osoby, które zajmują wysokie 
stanowiska w różnych instytucjach państwowych, kulturalnych i oświatowych 
w powiecie opolskim. 

Jakość naszej pracy i sposób kształcenia został doceniony przez kapitułę Wyż-
szej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, która przyznała nam, jako jedynej 
szkole w powiecie opolskim już dwukrotnie Certyfi kat SZKOŁA INNOWACJI  
2014 oraz Certyfi kat SZKOŁA INNOWACJI 2015. Jest on nadawany za wdraża-
nie nowoczesnych technologii i innowacji edukacyjnych. Zespół Szkół w Cho-
dlu ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój młodych ludzi, a zwłaszcza 
na ich kondycję fi zyczną i zainteresowania sportowe. Uczniowie grają w tenisa 
stołowego w Lubelskiej Lidze Tenisa Stołowego Amatorów, co roku zajmując 
w rozgrywkach czołowe miejsca, są doskonałymi siatkarzami i piłkarzami. po-
trafi ą pobiec po najwyższe trofea w biegach przełajowych.

Jesteśmy z tego dumni:

Mocną stroną naszej szkoły jest wszechstronny rozwój młodych ludzi, którzy 
udzielają się w życie szkoły, gminy oraz powiatu poprzez udział w różnego ro-
dzaju konkursach, akcjach i uroczystościach jak:
• Powiatowy konkurs Fotografi czny przeprowadzony w ramach projektu 

„Edukacja Ekologiczna w Powiecie Opolskim”, gdzie nasi uczniowie w ka-
tegorii „młodzież” zajęli czołowe miejsca,

• Olimpiada Budowlana „Buduj z pasją” organizowana przez Krajową Fe-
derację Edukacji Zawodowej I Kultury Fizycznej „Budowlani” z siedzibą 
w Kielcach (5 miejsce na 13 drużyn),

• „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”- program stypendialny pod patro-
natem Zarządu Województwa Lubelskiego, w którym nasza uczennica Mo-
nika Wyroślak znalazła się w gronie 232 najlepszych uczniów szkolnictwa 
zawodowego w województwie lubelskim,

• Narodowe Czytanie „Quo Vadis” w Roku Sienkiewiczowskim 2016, które 
stanowi  uroczyste obchody 100. rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza- 
pierwszego polskiego Noblisty,

Dlaczego warto wybrać naszą ofertę edukacyjną? 

• Proponujemy kierunki kształcenia, wśród których każdy znajdzie coś inte-
resującego dla siebie.

• Zapewniamy dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych i zawo-
dowych  i wysoki poziom zdawalności egzaminów maturalnych i zawodo-
wych.

• Gwarantujemy naukę w dobrych warunkach, z doskonałą bazą dydaktycz-
ną.
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• Stwarzamy warunki  bezpieczeństwa i przyjazną atmosferę pracy 
i nauki.

• Zapewnimy możliwość rozwijania uczniowskich pasji i zaintereso-
wań.

• Profesjonalnie przygotowujemy do dalszej edukacji i do podjęcia pra-
cy przez naszych absolwentów. 

Przeprowadziliśmy rozmowę z najlepszą uczennicą naszej szkoły, Mo-
niką Wyroślak. Od początku nauki w Technikum Budowlanym Monika 
osiąga najwyższe wyniki w szkole. Kilkakrotnie otrzymała stypendium 
Prezesa Rady Ministrów, a w tym roku została stypendystką Marszałka 
Województwa Lubelskiego. W szkole pełni funkcję Przewodniczącej Sa-
morządu Uczniowskiego. 
R.J.   Jak to się stało, że trafi łaś do Technikum Budowlanego, przecież nie-

którym się wydaje, że budowlaniec to taki typowo męski zawód?
M.W. Odkąd pamiętam, chciałam zostać architektem, więc Technikum 

Budowlane było dla mnie idealnym rozwiązaniem. Tym bardziej, że 
szkoła znajduje się na miejscu, w miejscowości, w której mieszkam, 
co jest ogromnym plusem. Zawód budowlańca może jest i męski, 
ale na budowie możemy zobaczyć coraz więcej kobiet, co oznacza, 
że dla nich również jest tam miejsce. Mam nadzieję, że w przyszło-
ści dołączę do ich grona. 

R.J.   Jesteś prymuską w naszej szkole. Osiągasz co roku najwyższe wyniki 
w nauce. Jak radzisz sobie z przedmiotami zawodowymi, które nie 
są takie proste?

M.W. Radzę sobie dobrze ze wszystkim, czym się zajmuję. Nauka nigdy 
nie sprawiała mi problemów. Przedmioty zawodowe przyswajam 
chyba nawet lepiej niż pozostałe, co nie znaczy, że są całkiem pro-
ste. Muszę poświęcać im nieco więcej czasu, ponieważ wszystko 
tam jest dla mnie nowe. Jednak, gdy mam jakiś problemy, czegoś 
nie rozumiem, zawsze mogę zwrócić się do nauczycieli, którzy chęt-
nie mi wytłumaczą i pomogą. 

R.J.   W tym roku szkolnym otrzymałaś wyjątkowe stypendium ufundo-
wane przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Możesz nam 
przybliżyć, co to za stypendium i jakie kryteria trzeba było spełnić, 
aby je otrzymać?

M.W. Stypendium to otrzymałam w ramach projektu pod nazwą ,,Lu-
belska kuźnia talentów 2016-2019” . To  program skierowany do 
szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów za-
wodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się 
w woj. lubelskim. Co do kryteriów , to były one bardzo precyzyjnie 
określone, pod uwagę brane były oceny, osiągnięcia, zaangażowa-
nie w życie szkoły i klasy, wyniki egzaminów gimnazjalnych i wiele 
innych. Do dokumentów dołączyłam  „Indywidualny plan rozwoju”, 
w którym musiałam zaplanować, co zamierzam zrobić i na co prze-
znaczyć otrzymywane pieniądze. Po każdym semestrze mój opie-
kun dydaktyczny, którym jest wychowawca klasy, złoży sprawozda-
nie, w którym napisze,  czy realizuję zamierzone cele. 

R.J.   Czego życzyć Ci Moniko w Nowym Roku? Jakie masz marzenia i pla-
ny, które chciałabyś zrealizować?

M.W. Priorytetem w nowym roku jest dla mnie oczywiście osiągnięcie jak 
najlepszych wyników z egzaminów zawodowych, ale również zre-
alizowanie wszystkich planów i zamierzeń. Czeka mnie więc ogrom 
pracy, ale myślę, że wszystko jest do zrobienia. 

R. J.  Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę Ci spełnienia wszystkich marzeń.

Zapraszamy zatem do Zespołu Szkół w Chodlu! 
Społeczność Zespołu Szkół W Chodlu
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Odpowiadamy na potrzeby oraz oczekiwania uczniów i rodziców
Zaletą naszej szkoły jest bogata oferta edukacyjna. Uczniowie, którzy decydują się na kształcenie w naszym liceum, 

mają możliwość wyboru różnych przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym oraz zajęć dodatkowych.
Wstępnie dokonują tego wyboru na etapie rekrutacji. Od klasy pierwszej wszyscy realizują język angielski na poziomie 

rozszerzonym, w związku z tym, że język obcy jest przedmiotem zdawanym obowiązkowo na egzaminie maturalnym. 
Tak jak w innych szkołach średnich, od klasy drugiej uczniowie realizują pozostałe wybrane przedmioty na poziomie 
rozszerzonym. Są to przedmioty, które uczniowie wybrali na etapie rekrutacji lub te, których wybór deklarują przed 
rozpoczęciem nauki w klasie drugiej.

Obecnie, w poszczególnych grupach, zgodnie z wyborem zadeklarowanym przed rozpoczęciem nauki w klasie dru-
giej, uczniowie realizują następujące rozszerzenia:

Dobrze przygotowujemy do matury
Niewątpliwym sukcesem jest to, że bardzo wyraźnie poprawiły się wyniki z matematyki. Jesteśmy dumni również z 

tego, że zdający uzyskali bardzo wysokie wyniki z poszczególnych przedmiotów, na przykład na poziomie podstawo-
wym z języka angielskiego-100%, z matematyki-98%, na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego-94%, a z języka 
polskiego- 85%.

Nie tylko lekcje
Nasze liceum wyróżnia niepowtarzalna, przyjazna uczniom atmosfera, którą tworzymy między innymi przez kultywo-

wanie szkolnych tradycji. Nie tylko licealnej, ale też lokalnej społeczności znane są od lat obchody Dnia Patrona, Szkol-
nego Festi walu Kulturalnego, Dnia Języków Obcych czy Nocy w Liceum. Młodzież naszej szkoły uczestniczy w różnego 
rodzaju zajęciach pozalekcyjnych-nie tylko służących przygotowaniu do egzaminu maturalnego, ale także mających na 
celu rozwijanie zainteresowań i kształtowanie świata wartości. Nasi uczniowie prężnie działają w Szkolnym Kole Wo-
lontariatu, biorą udział w lokalnych i ogólnopolskich akcjach charytatywnych, uczestniczą w lokalnych imprezach oraz 
uroczystościach.

Bliżej Europy
Nieprzerwanie od 2010 roku nasza szkoła realizuje projekty fi nansowane przez Unię Europejską - Comenius, Mło-

dzież w działaniu, a ostatnio Erasmus+. W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie i nauczyciele naszej szkoły pracują nad 
dwoma projektami Erasmus+ 70 Years of European History 1945-2015 i Wonderland (nasza szkoła pełni rolę koordy-
natora w tym projekcie). Doskonaląc język angielski, uczestnicy projektów uczą się historii, nabywają umiejętności klu-
czowe na rynku pracy i poznają Europę. Za nami już wyjazdy do Portugalii i Turcji, wiosną pojedziemy do Czech, Włoch 
i Chorwacji. Ogólnie, w bieżącym roku szkolnym z bezpłatnych wyjazdów skorzystają 32 osoby. Dla większości uczniów 
będzie to pierwszy: lot samolotem, pobyt za granicą, kontakt z inną kulturą. Zawarte dzięki realizacji projektów znajo-
mości i przyjaźnie z młodzieżą z innych krajów otwierają na świat, służąc jednocześnie rozwijaniu kompetencji języko-
wych. A zdobywane umiejętności na pewno zaprocentują w przyszłości i pomogą w planowaniu oraz rozwoju kariery 
zawodowej.

Liceum Ogólnokształcące 
im. Adama Mickiewicza 

w Opolu Lubelskim
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ALL ABOUT our school  

 Exclusive news -  o tym się mówi… 

Matury 2016, 
Stypendia… 

 

 

 
Obecnie, w poszczególnych grupach, zgodnie  
z wyborem zadeklarowanym przed rozpoczęciem 
nauki w klasie drugiej, uczniowie realizują 
następujące rozszerzenia: 
* biologia, chemia, język angielski; 
* geografia, matematyka, język angielski; 
* geografia, wiedza o społeczeństwie, język 

angielski; 
* chemia, matematyka, język angielski; 
* matematyka, biologia, język angielski; 
* informatyka, matematyka, język angielski 
* informatyka, geografia, język angielski; 
* historia, wiedza o społeczeństwie, język 

angielski; 
* historia, język polski, język angielski; 
* język polski, geografia, język angielski; 
* język polski, biologia, język angielski. 

Dlaczego nasza 
szkoła??? 
 
Why choose our 
school? 
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Bliżej Europy,  czyli  
o projektach unijnych 

 

ODPOWIADAMY  
NA POTRZEBY  

ORAZ OCZEKIWANIA 
UCZNIÓW 

I RODZICÓW 

Zaletą naszej szkoły jest 
bogata oferta edukacyjna. 

Uczniowie, którzy decydują 
się na kształcenie w naszym 

liceum, mają możliwość 
wyboru różnych 

przedmiotów realizowanych 
na poziomie rozszerzonym 
oraz zajęć dodatkowych. 
Wstępnie dokonują tego 

wyboru na etapie rekrutacji. 
Od klasy pierwszej wszyscy 

realizują język angielski 
 na poziomie rozszerzonym, 
 w związku z tym, że język 

obcy jest przedmiotem 
zdawanym obowiązkowo  

na egzaminie maturalnym.  
Tak jak w innych szkołach 
średnich, od klasy drugiej 

uczniowie realizują 
pozostałe wybrane 

przedmioty na poziomie 
rozszerzonym.  

Są to przedmioty, które 
uczniowie wybrali na etapie 

rekrutacji lub te, których wybór 
deklarują przed rozpoczęciem 

nauki w klasie drugiej. 

 

 
Co każdy 
(przyszły)uczeń  
o szkole wiedzieć 
powinien? 

 

Ponadto uczniowie mają możliwość 
realizacji wybranych przez siebie 

przedmiotów uzupełniających, np. 
grafiki komputerowej, biochemii, 
edukacji artystycznej, ekonomii  

w praktyce. 

 
 

• biologia, chemia, język angielski;
• geografi a, matematyka, język angielski;
• geografi a, wiedza o społeczeństwie, język angielski;
• chemia, matematyka, język angielski;
• matematyka, biologia, język angielski;
• informatyka, matematyka, język angielski

• informatyka, geografi a, język angielski;

• historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski;

• historia, język polski, język angielski;

• język polski, geografi a, język angielski;

• język polski, biologia, język angielski.

Dobrze przygotowujemy do matury
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Szkoła startu do kariery
Najlepsza miarą sukcesu szkoły są sukcesy jej absolwen-

tów. Absolwenci naszego liceum kontynuują naukę na wyż-
szych uczelniach, np. UMCS, KUL, Uniwersytecie Przyrodni-
czym, Uniwersytecie Medycznym, Politechnice Lubelskiej, 
Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim, 
Uniwersytecie Jagiellońskim i innych presti żowych szkołach 
wyższych. Piastują wysokie stanowiska w instytucjach i urzę-
dach. Wśród absolwentów naszej szkoły są wybitni naukow-
cy, wojskowi, politycy, lekarze, prawnicy, dziennikarze, peda-
godzy, aktorzy.

A na ferie do Hiszpanii
Trzecie spotkanie w ramach projektu Erasmus+ „70 Years 

of European History” odbyło się w miejscowości La Solana 
niedaleko Madrytu (14-21.02.2016), a wzięła w nim udział 
7-osobowa grupa nauczycieli i uczniów z naszej szkoły.

Lot do Gdańska
Matura już tuż, tuż… Ale jeszcze przed– 23 uczniów z klasy 

3a wyjechało na ostatnią, pożegnalną wycieczkę do Sopotu. Z 
biletami lotniczymi za niebagatelną sumę – 18 zł, w dobrych 
humorach pomimo zimowej, marcowej pogody spędzili dwa 
niezapomniane dni nad Bałtykiem. Molo, Krzywy Domek, 
Opera Leśna długo będą kojarzyć się z tym wyjazdem…

„Międzynarodowy” 
Dzień Edukacji Narodowej

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej 
szkole miały charakter międzynarodowy. Na uroczystej aka-
demii gościliśmy nauczycieli z Chorwacji, Turcji, Finlandii, 
Portugalii, którzy przybyli do nas w ramach programu wymia-
ny międzynarodowej Erasmus + „Wonderland”

Małgorzata Woś
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 

w Opolu Lubelskim

Co różni naszą szkołę 
od innych szkół?

To, że zdajemy sobie sprawę, iż znajomość języków obcych 
w dzisiejszych czasach jest swego rodzaju oknem na świat 
i mamy świadomość, jakie znaczenie ma zdanie Ludwiga Witt -
gensteina „Granice mojego języka są granicami mojego świa-
ta”. Staramy się więc uczyć języków obcych nie tylko w klasie 
szkolnej podczas lekcji (chociaż uczniowie klas drugich mają aż 
7 lekcji angielskiego w tygodniu), ale także wykorzystując 
inne dostępne możliwości - m.in. projekty unijne.
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Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego ta największa szkoła 
średnia Powiatu Opolskiego. W 23 oddziałach kształci 424 uczniów oraz  126 
słuchaczy szkół dla dorosłych.

Szkoła powstała w 1961 roku jako szkoła zawodowa kształcąca młodzież i do-
rosłych w defi cytowych wówczas zawodach: kierowca, mechanik, handlowiec.  

W skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodzą w dniu dzisiejszym szkoły dla 
młodzieży: Technikum, Technikum Ogrodnicze, Zasadnicza Szkoła Zawodowa.  
Centrum Kształcenia Ustawicznego zajmuje  się kształceniem osób dorosłych 
w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Szkole Policealnej. Ośrodek Do-
kształcania i Doskonalenia Zawodowego prowadzi kursy doszkalające w za-
kresie teoretycznego kształcenia zawodowego dla uczniów zasadniczych szkół 
zawodowych.

Od ponad pięćdziesięciu lat Szkoła kształci zawodowo mieszkańców miasta 
i okolicznych miejscowości. Liczba naszych Absolwentów sięgnęła prawie 10 
tysięcy.

Do dnia dzisiejszego zajmujemy się kształceniem średniej kadry w zawodach 
usługowych w branży gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej, fryzjerskiej 
oraz ogrodniczej.

Siedzibą szkoły są trzy budynki przy ulicy Kolejowej. W dwóch budynkach 
dydaktycznych znajduje się 26 sal lekcyjnych wyposażonych w sprzęt multi me-
dialny (komputery, projektory multi medialne). 

W 3 pracowniach informatycznych znajduje się 45 nowoczesnych stanowisk 
komputerowych i tablice multi medialne. Pracownie zawodowe wyposażone 
są zgodnie ze standardami podstawy programowej kształcenia w zawodach. 
Oferujemy Uczniom zajęcia w 3 pracowniach gastronomicznych, pracowni ho-
telarskiej, 2 pracowniach obsługi konsumenta, pracowni fryzjerskiej i pracow-
ni ekonomicznej. 

W szkole działają biblioteka i Centrum Multi medialne dostępne dla wszyst-
kich uczniów, otwarte w godzinach od 7.00 do 15.00 z możliwością korzystania 
z szerokopasmowego Internetu.

Trzeci budynek przy ulicy Kolejowej to hala sportowa z pełnowymiarowym 
boiskiem do piłki ręcznej, dwoma boiskami do piłki siatkowej i koszykowej oraz 
wyposażonymi w sprzęt specjalistyczny i lustra salami gimnastycznymi. Szkoła 
posiada trawiaste boisko do piłki nożnej oraz piłki siatkowej. 

W  Kluczkowicach, w klasycystycznym pałacu Kleniewskich znajduje się sie-
dziba Technikum Ogrodniczego. Do dyspozycji uczniów są w pełni wyposażone 
sale lekcyjne, nowoczesna pracownia informatyczna, pracownie zawodowe 
i biblioteka z Centrum Multi medialnym.

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego jest ośrodkiem egzaminacyj-
nym we wszystkich zawodach objętych ofertą edukacyjną, co oznacza, że nasi 
uczniowie i absolwenci wszystkie egzaminy zdają we własnej szkole. 

Kształcenie zawodowe prowadzone w szkole powiązane jest z praktykami za-
wodowymi u Pracodawców. Szkoła współpracuje z kilkudziesięcioma fi rmami 
w kraju i za granicą. 

Dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne w zakładach pracy, we współ-
pracy z  lokalnymi pracodawcami i Lubelskim Cechem Rzemiosł, organizujemy 
egzaminy czeladnicze.

W szkole uczniowie mają możliwość nauki 3 języków obcych: angielskiego, 

„Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.”
 Isaac Newton

Zespół Szkół Zawodowych 
im. Stanisława Konarskiego 

Zespół Szkół Zawodowych    im
. Stanisława Konarskiego 

               w Opolu Lubelskim
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niemieckiego i rosyjskiego na poziomie podstawowym 
i rozszerzonym.

Oprócz tego wszystkie oddziały Technikum i Szkół Poli-
cealnych uczęszczają na zajęcia języka obcego zawodowe-
go, które przygotowują do realizacji zadań zawodowych 
w języku obcym.

Od wielu lat Zespół Szkół Zawodowych im. St. Konar-
skiego uczestniczy w projektach mających na celu pod-
niesienie jakości i atrakcyjności kształcenia. Uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach dodatkowych w ramach progra-
mu Równać szanse, Youth for Innovati on, Polsko-Ukra-
ińska wymiana młodzieży, Programu wyrównywania 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, programu Enter 
Your Future. 

Szkoła jest benefi cjentem Programu Leonardo da Vinci 
Mobilność – staże zawodowe dla uczniów szkół prowa-
dzących kształcenie zawodowe oraz Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki. 

W ubiegłym roku szkolnym we współpracy z Wydzia-
łem Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu zespól nauczycieli 
wziął udział w opracowaniu wniosków skierowanych do 
Urzędu Marszałkowskiego w ramach ogłoszonych konkur-
sów dotyczących kształcenia ogólnego, zawodowego oraz 
modernizacji bazy kształcenia zawodowego -  gdzie prze-
widziane jest dofi nansowanie zajęć pozalekcyjnych dla 
uczniów, doposażenie i modernizacja pracowni, podno-
szenie kwalifi kacji kadry pedagogicznej, dofi nansowanie 
szkoleń oraz staży zawodowych dla uczniów. 

Szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych: 
przedmiotowych, sportowych i artystycznych.

Zapraszamy Uczniów do realizowania swoich pasji pod-
czas zajęć Zespołu wokalnego i Zespołu muzycznego. Ko-
chający taniec uczestniczyć mogą w zajęciach tanecznych 
ucząc się tańców towarzyskich i tradycyjnych tańców pol-
skich.

Od kilku lat wizytówką naszej placówki są Grupa arty-
styczna Art.”Coll(ej)age” oraz Szkolny Klub Wolontariatu - 
aktywizujące młodych ludzi do pracy na rzecz środowiska 
i osób potrzebujących, angażując się w lokalne i ogólno-
polskie akcje.

Działające w Szkole sekcje sportowe: piłki siatkowej, pił-
ki nożnej, piłki koszykowej i tenisa stołowego zainteresują 
młodzież poszukującą aktywnych sposobów na spędzanie 
wolnego czasu. Zajęcia odbywają się popołudniami w hali 
sportowej. 

Uczniów pragnących poszerzyć swoją wiedzę nauczy-
ciele zapraszają na zajęcia z języka obcego zawodowego 
przygotowujące do uczestnictwa w praktykach zagranicz-
nych oraz zajęcia kół przedmiotowych (matematyczne, fi -
zyczne, chemiczne, ekologiczne, polonistyczne, historycz-
ne, astronomiczne).

Kadrę pedagogiczną szkoły tworzy w bieżącym roku 
szkolnym 58 nauczycieli i instruktorów. Wszyscy posiada-
ją wysokie kwalifi kacje zawodowe i pedagogiczne. Wśród 
nauczycieli są egzaminatorzy egzaminu maturalnego we 
wszystkich przedmiotach zdawanych przez młodzież oraz 
egzaminatorzy egzaminu potwierdzającego kwalifi kacje 
w zawodzie we wszystkich kształconych kwalifi kacjach.  

Od bieżącego roku szkolnego po przerwie rozpoczął 
działalność Internat Zespołu Szkół w Kluczkowicach. Na-
szym uczniom oferujemy zakwaterowanie w wygodnych 
pokojach, bezpieczne warunki mieszkania, całodobową 
opiekę oraz wyżywienie. 

Od roku szkolnego 2015/16 uczniowie mogą skorzy-
stać z programu stypendialnego Starostwa Powiatowego 
w Opolu Lubelskim. Za osiągnięcia edukacyjne oraz spor-
towe 14 uczniów z naszej szkoły otrzymuje stypendium 
Starosty Opolskiego w wysokości ok. 100 zł miesięcznie 
przez okres nauki. Stypendium to przysługuje również 
uczniom rozpoczynającym naukę w szkołach ponadgim-
nazjalnych Powiatu Opolskiego.

Od 1 września 2015 roku naukę w naszej szkole rozpo-
częła grupa młodzieży z Ukrainy –  obecnie kształcimy 31 
uczniów w klasach pierwszych i drugich Technikum we 
wszystkich zawodach.

Zespół Szkół Zawodowych im. St. Konarskiego w Opo-
lu Lubelskim oferuje naukę w komfortowych warunkach 
i przyjaznej atmosferze. Uczniowie objęci są pomocą pe-
dagogów szkolnych i psychologa. 

W szkole realizowany jest program doradztwa zawo-
dowego i planowania kariery zawodowej. Dbamy o wy-
kształcenie, wychowanie i rozwój naszych Uczniów. Do 
każdego podchodzimy indywidualnie. Drzwi Szkoły są sze-
roko otwarte dla Uczniów i Rodziców.

„Nauka jest jak niezmierne morze. 
Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”

 Stefan Żeromski

Kilka słów o zawodach, 
w których kształcimy:

Technik żywienia i usług gastronomicznych – profesja 
z przyszłością

To zawód o charakterze usługowym. Stworzony dla 
ludzi lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dbających 
o siebie i innych oraz dla wszystkich przedsiębiorczych.

Uczniowie, zdobywają kompetencje zawodowe do pra-
cy na stanowisku kucharza oraz profesjonalnej organizacji 
żywienia i wykonania usług gastronomicznych. 

Rynek usług gastronomicznych rozwija się stale.
Ludzie częściej przemieszczają się, odpoczywają i ocze-

kują na pełną obsługę dotyczącą wyżywienia. Coraz wię-
cej osób, szczególnie w dużych miastach, ze względu na 
szybki styl życia korzysta z formy jedzenia poza domem. 

Pracę w gastronomii jest stosunkowo łatwo znaleźć. Do-
brzy fachowcy z branży gastronomicznej są poszukiwani 
i coraz lepiej wynagradzani.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach 
zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla 
nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni. 

Praktyki odbywają  w klasie trzeciej na terenie całej Pol-
ski i za granicą. 
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Możliwości zatrudnienia:
• zakłady gastronomiczne takie jak: restauracje, bary, kawiarnie, itp
• zakłady gastronomiczne w  pensjonatach, domach wczasowych, sanato-

riach, szkołach itp
• fi rmy cateringowe
• instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności 
• własna fi rma w zakresie usług gastronomicznych, agroturystyki itp.

Perspektywy rozwoju zawodowego:
• szef kuchni
• dietetyk
• technolog żywności
• organizator przyjęć okolicznościowych
• organizator cateringu
• kierownik zakładu gastronomicznego
• menager

Technik hotelarstwa -  zawód, który otwiera wiele drzwi

Hotelarstwo jest wyjątkową branżą  z pięknymi tradycjami, w której staramy 
się tworzyć dla gości ,,dom poza domem’’, poznajemy nowych ludzi, ciągle coś 
się dzieje.

W Polsce i za granicą hotelarstwo staje się znaczącą dziedziną gospodarki, 
a efektem tego zjawiska jest rosnące zapotrzebowanie na profesjonalną i wy-
kwalifi kowaną kadrę.

Jeśli… 
• 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! 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczy-
wiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni. 

Praktyki odbywają  w klasie drugiej i klasie trzeciej na terenie całej Polski i za 
granicą. 

Jakie są możliwości zatrudnienia? 
Wszędzie tam, gdzie świadczy się usługi noclegowo-żywieniowe, 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 
• restauracje
• ośrodki wypoczynkowe
• zakłady uzdrowiskowe
• agroturystyka
• biura i agencje turystyczne
• ośrodki informacji turystycznej
• branżowe organizacje, fundacje i stowarzyszenia
• organy administracji odpowiedzialnej za promocję turystyki
• Możesz też podjąć własną działalność gospodarczą.
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Technik ogrodnik – tradycja – pasja - nowoczesność

Jesteśmy jedyną lubelską szkołą kształcącą w tym ciekaw-
ym zawodzie od 70 lat. 

Zawód technik ogrodnik otwiera absolwentowi drogę do 
zakładania i prowadzenia specjalistycznych gospodarstw 
ogrodniczych oraz uzyskania dofi nansowania z funduszy 
Unii Europejskiej. Jest zawodem poszukiwanym na europe-
jskich rynkach pracy. Polecany jest tym wszystkim, którzy 
chcieliby prowadzić plantacje i sady owocowe, szkółki 
drzew i krzewów ozdobnych, produkować warzywa i kwiaty, 
projektować i zakładać ogrody przydomowe.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach za-
pewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla na-
uczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni. 

Praktyki odbywają  w klasie drugiej i trzeciej w gospodar-
stwie przyszkolnym oraz specjalistycznych gospodarstwach 
ogrodniczych. 

Możliwości zatrudnienia: 
• własna działalność gospodarcza np. kwiaciarnia, up-

rawy szklarniowe, sadownicze, szkółkarskie, działanie 
w grupach producenckich 

• banki, instytucje rolnicze np. KRUS, Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, Państwowa Inspekcja Roślin, Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

•  fi rmy zajmujące się projektowaniem ogrodów w gospo-
darstwach indywidualnych i instytucjach państwowych 

• centra ogrodnicze z wykorzystaniem własnej produkcji 
szkółkarskiej roślin ozdobnych 

Kierunek ten umożliwia: 
• przejęcie i modernizację gospodarstwa Twoich rodziców 
• korzystanie z funduszy – Premia dla młodych rol-

ników, Modernizacja gospodarstw rolnych, Premia 
na rozpoczęcie działalności rolniczej, Restruktury-
zacja małych gospodarstw, Rozwój usług rolniczych, 
Przetwórstwo i marketi ng produktów rolnych 

•  zakup ziemi. 

Technik usług  fryzjerskich – dla kochających piękno 

Jest to zawód o charakterze usługowym, stworzony dla 
ludzi, którzy pragną związać swoje życie zawodowe z bran-
żami artystycznymi. Fryzjerstwo przeznaczone jest dla osób, 
które chcą od podstaw nauczyć się sztuki fryzjerskiej oraz 
profesjonalnie  zajmować się kreowaniem wizerunku sce-
nicznego jak i codziennego innych osób. 

Jest to kierunek adresowany do osób, które w zawodzie 
fryzjera dostrzegają nie tylko rzemiosło, ale chcą skierować 
swoją pracę w stronę artystyczną. 

Jeśli wyróżniasz się:
• umiejętnościami manualnymi 
• wyobraźnią
• zmysłem estetycznym 
• wysoką kulturą osobistą
To zawód dla Ciebie

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach 
zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla 
nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni. 

Praktyki odbywają się w klasie trzeciej w renomowa-
nych zakładach i salonach fryzjerskich. 

Możliwości zatrudnienia: 
• salony fryzjerskie
• własna działalność  fryzjersko – kosmetyczna
• specjalista od stylizacji włosów (teatr, telewizja ,  stu-

dia fotografi czne).

Perspektywy rozwoju zawodowego:
• kierownik salonu fryzjerskiego 
• menager
• prowadzenie  działalności szkoleniowej i wychow-

awczej np.: jako pracodawca,  instruktor praktycznej 
nauki zawodu, nauczyciel  

• kierownik do spraw promocji i marketi ngu w zakre-
sie usług fryzjerskich,

• stylista  wizerunku.

To niemożliwe… - powiedział rozsądek.
To ryzykowne… - powiedziało doświadczenie.

To bezsensowne … -  powiedziała duma.
Mimo wszystko spróbuj – powiedziało serce.

 
Zespół Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego to szkoła 
w której Twoje umiejętności, zdolności, talenty i zainte-
resowania zostaną dostrzeżone, a Ty sam będziesz mógł 
odnosić sukcesy i rozwijać się.

W ubiegłym roku szkolnym nasi uczniowie pod kie-
runkiem nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących 
i zawodowych oraz opiekunów zespołów artystycznych, 
wzięli udział w kilkudziesięciu konkursach i zawodach 
sportowych.

Największe sukcesy odnieśli: 
• II i III miejsce w ogólnopolskim Konkursie Fryzjerskim 

„Zakręcony zawrót głowy” Krasnystaw – uczennice kl 
II i III tf  (M. Pluta, M. Pikuła, K. Złotucha)

• II miejsce – przegląd kolęd i pastorałek „Polska 
kolęda” – Opole Lubelskie - Zespól wokalno-instru-
mentalny

• kwalifi kacje do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy 
Hotelarskiej (M. Szast)

• powiatowy etap XVIII Jesiennego Konkursu Recyta-
torskiego wyróżnienie, awans do turnieju wojewódz-
kiego – I. Kozak 

• Wojewódzki konkurs fryzjerski „Szalone lata 20-
te, 30-te” – uczennice klasy II i III tf  (A. Szmit, K. 
Złotucha)

• etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywności 
i Żywieniu

• etap okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rol-
niczych - pion gastronomiczny i ogrodniczy

• Drużyny Technikum – kucharz – „Wojewódzki Konkurs 
Smaki Lubelszczyzny w kuchni świata” – wyróżnienie
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• Turniej Wojewódzki XI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji 
i Prozy Ukraińskiej - wyróżnienie

• Po raz kolejny w rywalizacji drużyna dziewcząt zdobyła pierwszą,  a  
chłopców – drugą -  lokatę pośród wszystkich szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatu Opolskiego

• I miejsce – zawody powiatowe tenis stołowy drużynowy dziewcząt i kwal-
ifi kacje do zawodów rejonowych

• I miejsce – zawody powiatowe piłka ręczna dziewcząt i kwalifi kacje do 
zawodów rejonowych, I miejsce w rejonie, V miejsce w województwie

• I miejsce – zawody powiatowe piłka siatkowa dziewcząt i kwalifi kacje do 
zawodów rejonowych

• I miejsce – zawody powiatowe piłka koszykowa dziewcząt i kwalifi kacje 
do zawodów rejonowych

• I miejsce -  zawody powiatowe piłka nożna halowa chłopców i kwalifi -
kacje do zawodów rejonowych

• I miejsce – zawody powiatowe piłka ręczna chłopców i kwalifi kacje do 
zawodów rejonowych

Zespół Szkół Zawodowych od lat cieszy się opinią szkoły zaangażowanej spo-
łecznie. Uczniowie i Nauczyciele uczestniczą w licznych akcjach charytatyw-
nych i pomocowych m.in. Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Cała Polska Czyta Dzieciom. Uczestniczy-
my w realizacji różnorodnych programów i akcji  na terenie powiatu i miasta 
współpracując z Towarzystwem Przyjaciół Opola Lubelskiego, Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Rodzinnymi Do-
mami Dziecka, Hospicjum Małego Księcia w Lublinie, Polskim Związkiem Nie-
widomych, Przedszkolem i Żłobkiem Miejskim, Miejską i Powiatową Biblioteką 
Publiczną, Opolskim Centrum Kultury.

Corocznie członkowie Szkolnego Koła PCK uczestniczą w akcji oddawania 
krwi organizowanej we współpracy z Wojskową Stacją Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Lublinie. Od ubiegłego roku szkolnego zainicjowaliśmy na terenie 
naszego miasta akcję rejestracji dawców komórek macierzystych szpiku kost-
nego oraz akcję „Włosem w raka”.

Uczniowie i nauczyciele włączają się w organizację licznych imprez 
i uroczystości na terenie województwa, powiatu i miasta. Są widoczni podc-
zas wszystkich ofi cjalnych uroczystości uświetniając je prezentacjami artystyc-
znymi oraz pokazami umiejętności zawodowych podczas wielu przyjęć i banki-
etów.

„Nauka to pokarm dla rozumu.”
 Lew Tołstoj

Na rok szkolny 2017/18 Zespól Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskie-
go w Opolu Lubelskim planuje nabór do następujących szkół:

Szkoły na podbudowie gimnazjum:

1. TECHNIKUM CZTEROLETNIE możliwość uzyskania świadectwa dojrzało-
ści i tytułu technika w zawodach:

• technik hotelarstwa 
rozszerzenia: j. angielski/niemiecki, geografi a/historia
kwalifi kacje: 
T.11 – planowanie i realizacja usług w recepcji
T.12 – obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
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• technik obsługi turystycznej
rozszerzenia: j.angielski/niemiecki,geografi a/wos
kwalifi kacje: 
T.13 – planowanie i realizacja imprez i usług tury-
stycznych
T.14 – prowadzenie informacji turystycznej oraz 
sprzedaż usług turystycznych 

• technik żywienia i usług gastronomicznych
rozszerzenia: j.angielski/niemiecki, geografi a/biologia
kwalifi kacje: 
T.6 – sporządzanie potrwa i napojów
T.15 – organizacja żywienia  i usług gastronomicznych

• technik technologii żywności 
rozszerzenia: j.angielski/niemiecki, biologia/chemia
kwalifi kacje: 
T.4 – produkcja wyrobów cukierniczych
T.16 – organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów 
spożywczych

• kelner
rozszerzenia: j. angielski/niemiecki, geografi a/biolo-
gia 
kwalifi kacje: 
T.9 – wykonywanie usług kelnerskich
T.10 – organizacja usług gastronomicznych

• technik usług fryzjerskich 
rozszerzenia: j. angielski/niemiecki, biologia/chemia
kwalifi kacje: 
A.19 – wykonywanie zabiegów fryzjerskich
A.23 – projektowanie fryzur

• technik agrobiznesu 
rozszerzenia: j. angielski/niemiecki, geografi a/historia 
kwalifi kacje: 
R.3 – prowadzenie produkcji rolniczej
R.6 – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa 
w agrobiznesie

2. TECHNIKUM OGRODNICZE możliwość uzyskania 
świadectwa dojrzałości i tytułu:        
• technika w zawodzie technik ogrodnik 

rozszerzenia j. angielski/niemiecki, biologia/geografi a
kwalifi kacje: 
R.5 – zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
R.18 – planowanie i organizacja prac ogrodniczych

SZKOŁY ZAPEWNIAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE, również 
praktyki zagraniczne

      
3. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (od 1 września 

2017 roku Branżowa Szkoła I stopnia)  o trzyletnim  
cyklu nauczania (klasy wielozawodowe), możliwość 
uzyskania kwalifi kacji w zawodach:

rolnik, ogrodnik, piekarz, mechanik pojazdów samo-
chodowych, cukiernik, fryzjer, stolarz, kucharz, fotograf, 
sprzedawca, wędliniarz, murarz-tynkarz, blacharz sa-
mochodowy i inne.

SZKOŁA NIE ZAPEWNIA PRAKTYK, uczeń samodzielnie 
znajduje zakład pracy, w którym odbędzie praktyki.

Jeśli pragniesz zdobyć swój wymarzony zawód i pod-
jąć pracę, a może w przyszłości podnieść poziom wy-
kształcenia i kwalifi kacji, nie chcesz zasilić grona mło-
dych bezrobotnych, przyjdź do nas! Przygotujesz się 
także do założenia i prowadzenia własnej fi rmy! Zo-
stań uczniem Branżowej Szkoły I stopnia!

Zdobyta wiedza da Ci możliwości kontynuowania na-
uki w dwuletniej szkole branżowej II stopnia – będziesz 
mógł uzyskać tytuł technika w wybranym zawodzie 
i przygotować się do egzaminu maturalnego.

Uczniowie , którzy zdadzą egzamin potwierdzający 
kwalifi kacje zawodowe otrzymują dyplom, suplement 
oraz EUROPASS w języku angielskim.

Kształcenie zawodowe prowadzone jest w klasie 
wielozawodowej, z praktyczną nauką zawodu u praco-
dawcy. Nauka trwa trzy lata, w klasie pierwszej trzy dni 
w tygodniu w szkole, w klasie drugiej i trzeciej dwa dni 
w tygodniu w szkole, a w pozostałe  dni uczeń odbywa 
praktyczną naukę zawodu u pracodawcy. Kształcenie 
teoretyczne ma miejsce na miesięcznych turnusach do-
kształcania teoretycznego młodocianych pracowników. 
Kandydat może wybrać każdy interesujący go zawód, 
poszukać pracodawcy, który przyjmie go na naukę za-
wodu (można skorzystać z bazy pracodawców dostęp-
nej w sekretariacie Zespołu Szkół). Pracodawca pod-
pisuje deklarację zgody, którą uczeń dostarcza wraz 
z podaniem o przyjęcie do szkoly. Przez cały okres trwa-
nia nauki uczeń pobiera wynagrodzenie młodocianego 
pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu.  

Jeżeli chcesz być kucharzem, mechanikiem pojazdów 
samochodowych, wędliniarzem, ogrodnikiem, pie-
karzem, cukiernikiem lub fotografem wybierz naszą 
szkołę

Szkoły na podbudowie 
zasadniczej szkoły zawodowej 

oraz dla osób dorosłych, 
które ukończyły gimnazjum 

lub szkołę podstawową
 

• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 
– możliwość uzupełnienia wykształcenia średniego 
oraz przystępowania do egzaminów potwierdzają-
cych kwalifi kacje w zawodzie po odbyciu kwalifi ka-
cyjnych kursów zawodowych. 3 – letni cykl kształ-
cenia. 
Rozszerzenia: język angielski/niemiecki, geografi a/
biologia  

W trakcie nauki możliwość równoległego uzupeł-
niania kwalifi kacji zawodowych w ramach Kwalifi ka-
cyjnych Kursów Zawodowych w zawodach: ogrodnik, 
kucharz, kelner, technik żywienia i usług gastronomicz-
nych, fl orysta
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Szkoły dla osób posiadających 
wykształcenie średnie

• SZKOŁA POLICEALNA – kształcąca w cyklu 4 – seme-
stralnym w zawodach:

• technik administracji
kwalifi kacja: 
A.68 – obsługa klienta w jednostkach administracji

• technik turystyki wiejskiej
kwalifi kacje: 
T.7 – prowadzenie działalności turystycznej na ob-
szarach wiejskich
T.8 – prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

• fl orysta
kwalifi kacja: 
R. 26 – wykonywanie kompozycji fl orystycznych

SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYKI ZAWODOWE

Informacje o bieżącej działalności szkoły oraz wszystkie 
wymagane dokumenty znajdują się na stronie interneto-
wej www.zszopoelubelskie.pl. Zapraszamy do odwiedzania 
szkolnego FB – www.facebook.com/zszopolelubelskie/ 

Anita Wrona 
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Konarskiego 

w Opolu Lubelskim

Szkoły dla osób posiadających 
wykształcenie średnie
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Drogi GIMNAZJALISTO!

Decyzja wyboru szkoły ponadgimnazjalnej jest jedną z ważniejszych 
w Twoim życiu. Przedstawiamy Ci ofertę naszej szkoły, Zespołu Szkół 
w Poniatowej - nowoczesnej i stale rozwijającej się placówki edukacyj-
nej. W skład zespołu wchodzą: liceum ogólnokształcące,  technikum 
i szkoła zawodowa (od 1 września 2017 roku Branżowa Szkoła I stopnia).

Liceum Ogólnokształcące 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

Liceum Ogólnokształcące w Poniatowej funkcjonuje od 1957 r. Jest 
to, niewątpliwie, szkoła z tradycjami. Wielu absolwentów liceum w Po-
niatowej ukończyło bardzo dobre uczelnie. Wysoki poziom nauczania 
jest jednym z podstawowych atutów wyboru  tej szkoły. Dobre miej-
sca w ogólnopolskich i wojewódzkich rankingach szkół średnich, wy-
soka zdawalność matury (100 % lub bliska 100%), duży odsetek osób 
zdających przedmioty rozszerzone - to argumenty dla gimnazjalistów 
stojących przed decyzją wyboru szkoły. Nauczyciele z naszej szkoły nie 
tylko solidnie przygotowują do matury, ale również stosują różnorod-
ne metody pracy (udział w konferencjach,  sympozjach na lubelskich 
uczelniach, warsztatach organizowanych przez specjalistów z zewnątrz, 
niekonwencjonalnych lekcjach). Umożliwia to rozwijanie dodatkowych 
umiejętności (kreatywność, przedsiębiorczość, komunikatywność) nie-
zbędnych na współczesnym rynku pracy.

Zapraszamy do naszego Liceum. Kierunki, które proponujemy, umoż-
liwią rozwój Twoich uzdolnień i zainteresowań, a w przyszłości wybór 
atrakcyjnej uczelni. 

W Liceum Ogólnokształcącym proponujemy klasy: 
• matematyczną – rozszerzenie: matematyka, fi zyka/geografi a, język 

angielski;
• biologiczno-chemiczną – rozszerzenie: biologia, chemia, język an-

gielski;
• humanistyczną (patronacka  KUL – krajoznawstwo i turystyka kul-

turowa, turystyka historyczna) – rozszerzenie: język polski/historia, 
wos/geografi a, język angielski;

• mundurową (policyjną lub strażacką) realizującą między innymi za-
jęcia z samoobrony, strzelectwa, pierwszej pomocy – rozszerzenie: 
matematyka, geografi a, język angielski.

We wszystkich klasach realizowany jest dodatkowo drugi język do wy-
boru z proponowanych: niemiecki, francuski lub rosyjski.

Technikum im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Ważnym argumentem przemawiającym za wyborem szkoły zawodo-
wej jest zdobycie zawodu, a co za tym idzie możliwość  zdobycia pracy, 
nie tylko na lokalnym rynku, ale także na rynkach krajów Unii Europej-

Zespół Szkół 
w Poniatowej

Drużyna dziewcząt z ZS

Akcja wolontariuszy z ZS

Prezentacja drukarki 3D podczas Dni Poniatowej

Zespół muzyczny podczas apelu

Prezentacja robotów
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skiej. Absolwenci technikum otrzymują, po zdaniu egzaminu zawodowego, 
suplement „europass” w języku polskim i angielskim, potwierdzający posia-
dane umiejętności.

W ostatnim czasie wzrasta ranga szkolnictwa zawodowego, dlatego zapra-
szamy do naszego Technikum, które dobrze przygotuje Cię nie tylko do dal-
szego kształcenia w szkołach wyższych, ale również zapewni większe możli-
wości znalezienia ciekawych ofert pracy.

W chwili obecnej na topie są i będą przez najbliższe minimum 10 lat kie-
runki inżynieryjne i ścisłe. Kierunki, jakie proponuje nasza szkoła, należą do 
bardzo atrakcyjnych zawodów związanych z nowoczesnymi technologia-
mi, w których przewiduje się największy wzrost liczby miejsc pracy. Tech-
nik informatyk, mechanik – operator obrabiarek skrawających czy elektryk 
to atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany zawód. 

Technik informatyk - zajmuje się wszelkimi technologiami komputerowymi 
usprawniającymi funkcjonowanie człowieka w świecie, przetwarzającymi 
komputerowe informacje. Informatyków poszukuje się praktycznie w każdej 
fi rmie, która jest choć w pewnym stopniu skomputeryzowana.

Zawód ten, umożliwi Ci pracę we wszystkich typach przedsiębiorstw za-
równo związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, jak 
i pozostałych, użytkujących systemy komputerowe do różnych celów, np. ad-
ministracyjno-biurowych.

Technik mechanik - może podejmować pracę w różnych gałęziach przemy-
słu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej 
w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie. Może być zatrudnio-
ny w sferze produkcyjnej i usługowej.

Mechanik o specjalności programowanie obrabiarek sterowanych nu-
merycznie CAD/CAM oprócz ogólnej wiedzy i umiejętności z rysunku tech-
nicznego, podstaw konstrukcji maszyn, technologii czy maszynoznawstwa, 
poznaje także zagadnienia związane z komputerowym wspomaganiem pro-
jektowania CAD (AutoCAD) komputerowym wspomaganiem wytwarzania 
CAM (Edge CAM) oraz obsługą i programowaniem obrabiarek sterowanych 
numerycznie CNC. 

Technik elektryk - to przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji 
rynkowej - to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwość prowa-
dzenia własnej działalności gospodarczej. 

Elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, mon-
tażem instalacji elektrycznych, instalowaniem i uruchamianiem maszyn 
i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konser-
wacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywa-
niem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrz-
nych i kablowych itp.

Nasza szkoła może pochwalić się wieloletnimi tradycjami kształcenia 
w tych kierunkach. Już w 1951r. otwarto w Poniatowej Technikum Mecha-
niczno-Elektryczne. Od 1974 roku szkoła funkcjonuje w obecnym budynku 
wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną i warsztatami praktycznej nauki 
zawodu. Przyszkolne warsztaty są niewątpliwym atutem szkół zawodowych 
w Poniatowej. W ostatnim czasie, dzięki funduszom unijnym, zostały one 
wyremontowane, co da możliwość stworzenia nowych, specjalistycznych 
pracowni. 

Nasi absolwenci kształcili się w zawodach mechanicznych, elektrycznych, 
elektronicznych,  chłodniczych, informatycznych.

Mamy bardzo doświadczoną kadrę, nowoczesną bazę dydaktyczną, spraw-
dzone metody nauczania, wiele innowacyjnych dodatkowych zajęć zawodo-
wych (koła zainteresowań, konferencje specjalistyczne, warsztaty itp.)

Gimnazjalisto! Chcesz być spokojny o swoją zawodową przyszłość, wy-
bierz jeden z poszukiwanych na rynku zawodów w których kształcimy.

Projekt Erasmus+

Konferencja historyczno-humanistyczna 
„Dokąd Idę”

Finalista etapu centralnego Olimpiady 
Innowacji Technicznych i Wynalazczości 

Tomasz Nagrodzki
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TECHNIKUM
• technik informatyk – rozszerzenie: matematyka, in-

formatyka;
• technik mechanik (w zawodzie operator obrabiarek 

sterujących) – rozszerzenie: matematyka, fi zyka;
• technik elektryk – rozszerzenie: matematyka, fi zyka.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 
(od 1 września 2017 roku Branżowa Szkoła I stopnia) - 
proponowane  zawody: elektromechanik i operator obra-
biarek skrawających

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH (bezpłatne, kształcące w syste-
mie zaocznym);
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
• Szkoła Policealna dla Dorosłych
• technik BHP;
• technik informatyk

Zapraszamy do szkoły również dziewczęta. Zawody 
techniczne to nie tylko zawody dla chłopców. Technik in-
formatyk to zawód w którym pracuje bardzo wiele kobiet. 

Zgodnie z ogólnopolskich hasłem „Dziewczęta na poli-
techniki”  my mówimy: „Dziewczęta do technikum”, a póź-
niej na politechniki.

Nasze atuty

1. Jednym z podstawowych kryteriów wyboru szko-
ły jest wysoki poziom kształcenia. W Zespole Szkół  
rokrocznie  jest on  potwierdzony sukcesami na-
szych  uczniów na egzaminach zewnętrznych. Corocz-
nie wyniki maturalne w ZS są wyższe niż średnia OKE. 
Dużym osiągnięciem ZS również są wyniki egzaminu 
zawodowego.

 W rankingu liceów według EWD (Edukacyjna 
Wartość Dodana) w roku 2013/2014 z matematyki 
nasze liceum znalazło się w pierwszej 10 w kraju! Na-
tomiast w zestawieniach województwa lubelskiego za 
w/w rok  obie nasze szkoły zostały odnotowane na 
wysokich miejscach.

Uczniowie Zespołu Szkół w Poniatowej odno-
szą sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach 
sportowych. W Olimpiadzie Wiedzy Innowacji Tech-
nicznych i Wynalazczości na etapie wojewódzkim 
w klasyfi kacji drużynowej i indywidualnej nasi ucznio-
wie od lat są w ścisłej czołówce, co zapewnia im 
udział w etapie ogólnopolskim, gwarantujący zwol-
nienie z części teoretycznej egzaminu zawodowego 
i uzyskanie indeksu na wyższe uczelnie. W roku szkol-
nym 2015/2016 nasz uczeń Tomasz Nagrodzki został 
fi nalistą etapu centralnego.

Dzięki wieloletnim sukcesom naszych uczniów w tej 
olimpiadzie tegoroczny etap okręgowy (region lubel-
ski) olimpiady odbędzie się u nas, czyli w Zespole 
Szkół w Poniatowej. 

2. Kolejny atut szkoły to udział w wielu programach, 
projektach i pozaszkolnych przedsięwzięciach. 

 Projekty informatyczne cieszą się szczególnym 
zainteresowaniem wśród młodzieży. Nasza wielo-
letnia współpraca z Lubelską Grupą Microsoft  KUL.
NET umożliwia uczniom ZS podnoszenie kwalifi kacji 
z dziedziny IT (Informati on Technology) poprzez udział 
w licznych konferencjach, warsztatach, szkoleniach 
i profesjonalnych praktykach w Microsoft . Młodzi pas-
jonaci z technikum i liceum uczestniczyli już w ponad 
15 specjalistycznych konferencjach informatycznych, 
m.in. w  Ogólnopolskiej Konferencji Informatycznej 
Microsoft  Innovati on Summit, konferencjach: “IT Ac-
ademic Day” i „Junior IT Day”, Check IT”. W poprzed-
nim roku szkolnym młodzież miała okazje uczestniczyć 
w  warsztatach specjalistyczny “Drukarka 3D - dru-
kujemy rzeczy, nie kartki” na których nauczyli się 
projektować i drukować przedmioty w technologii 
przestrzennej. Szkoła pozyskała model drukarki 3D, 
która obecnie wykorzystywana jest w celach dydak-
tycznych. Kolejnymi planowanymi warsztatami będą 
warsztaty „Budowa i eksploatacja drona”. Tak wysoce 
specjalistyczne warsztaty dają naszym uczniom 
możliwością pogłębiania umiejętności technicznych 
i programistycznych. W tym roku szkolnym grupa uc-
zniów z naszej szkoły uczestniczyła w Festi valu Start-
up na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie. Uczniowie z ZS na własnym 
stoisku zaprezentowali innym działanie drukarki 3D 
i zaprogramowane przez siebie roboty. Nasi młodzi 
informatycy byli bardzo dobrze przygotowani pod 
względem merytorycznym i praktycznym. W dowód 
uznania dla ich pracy, grupa została zaproszona do 
wzięcia udziału w takim festi walu w przyszłym roku.

3. Projekt COMENIUS / ERASMUS realizowany od kilku 
lat, rozwija umiejętność komunikacji w języku angi-
elskim dzięki wymianie uczniów z krajów europejs-
kich. Obecnie (lata 2016-2018),  wspólnie ze szkołami 
z Niemiec, Włoch, Turcji i Francji, realizujemy projekt 
Erasmus + „Welcome to Europe?!”. Niniejszy pro-
jekt jest szansą dla młodzieży do nabywania wiedzy 
o krajach Unii Europejskiej i rozwoju umiejętności 
dialogu międzykulturowego. Wymiana młodzieży 
daje motywację do nauki języków obcych, stwar-
za okazję do interakcji społecznej i uczy tolerancji, 
wyrozumiałości, a przede wszystkim współpracy 
młodych ludzi z krajów partnerskich. 

4. Młodzież z ZS może rozwijać swoje pasje w agen-
dach i kołach zainteresowań. Na terenie szkoły 
działają m.in.: 

 Szkolny Klub Techniki i Racjonalizacji - zrzesza 
młodzież interesującą się wynalazczością, ki-
erunkami rozwoju techniki i organizacji pracy, inic-
jowaniem i organizowaniem giełd, wystaw i innych 
przedsięwzięć inspirujących twórczość techniczną. 
Jednym z głównych zadań SzKTiR jest przygotowanie 
uczniów do Turnieju Wiedzy o Wynalazczości. Należy 
podkreślić, że młodzież skupiona w klubie w ciągu os-
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tatnich lat odniosła bardzo duże sukcesy. Właściwie od 
początku istnienia członkowie klubu zajmują czołowe 
miejsca w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości  (na 
etapie wojewódzkim w klasyfi kacji drużynowej i in-
dywidualnej zawsze są w ścisłej czołówce). Osiągają 
również znaczne sukcesy w fi nałach krajowych.  Trud, 
jaki wkładają w przygotowanie się do konkursu, 
owocuje nie tylko satysfakcją, ale również indeksem 
na wyższe uczelnie techniczne i zwolnieniem z teo-
retycznego egzaminu zawodowego z wynikiem 100%.

 Koło Robotyki - dzięki zakupowi zestawu elementów 
konstrukcyjnych uczniowie z powodzeniem budują 
i programują  roboty.  Swoje modele już niejednok-
rotnie prezentowali podczas imprez środowiskowych.

 Koło Informatyczne – uczniowie projektują i drukują 
przedmioty w technologii przestrzennej, uczą się 
eksploatować drukarkę 3D. 

 Szkolny Klub Sportowy – oferta dla osób, które 
pasjonują się grami zespołowymi.

 Koło Strzeleckie - zainteresowanie młodzieży tą 
formą sportu jest bardzo duże. Niektórzy nauczyciele 
również próbują się zmierzyć z karabinkiem, tarczą 
i to z niezłym rezultatem. Po wielu zawodach okazało 
się, że wśród uczniów ZS są prawdziwi mistrzowie.

• Szkolne Koło Wolontariatu “Słoneczko” - w naszej 
szkole jest wielu uczniów, którzy z przyjemnością po-
święcają swój czas dla innych. Idea „wolontariatu” 
zawsze była im bliska. Są oni gotowi w każdej chwi-
li odpowiedzieć na apel i włączyć się w organizację 
i przeprowadzenie imprez dla dzieci, uczestniczyć 
w akcjach zbiórek dla potrzebujących, pomagać innym. 
Młodzież z ZS  bierze udział w ogólnopolskich akcjach, 
takich jak: „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Góra Grosza”. Nasi 
wolontariusze współpracują ze Stowarzyszeniem na 
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz 
Świetlicą Profi laktyczno-Wychowawczą. Corocznie 
pomagają dzieciom niepełnosprawnym podczas or-
ganizowanych przez Stowarzyszenie Przeglądów Ma-
łych Form Teatralnych czy letnich festynów, organizu-
ją bale noworoczne dla dzieci. W tym roku szkolnym 
wolontariusze z ZS, uczniowie i nauczyciele bardzo 
aktywnie zaangażowali się w akcję „Szlachetna pacz-
ka”. Obejmując opieką trzydzieści rodzin z Poniatowej 
i okolic, uaktywnili wielu darczyńców, osoby prywat-
ne i instytucje.  Działalność woluntarystyczna w na-
szej szkole oprócz pomagania ma na celu kształtowa-
nie charakterów i postaw młodych ludzi. O sukcesach 
naszych wolontariuszy może świadczyć zorganizowa-
ny w styczniu 2017 roku charytatywny koncert „Aniel-
skie Granie”. Koncert, którego celem było zebranie 
funduszy na rehabilitacje dla Madzi i Nikoli, zgroma-
dził bardzo dużą ilość mieszkańców Poniatowej i oko-
lic, którzy okazali się bardzo dużą empati ą i wrażliwo-
ścią wrzucając do puszek przysłowiowy grosz podczas  
aukcji i  kiermaszu.

 Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi współpracuje 
z Klubem HDK PCK przy Komendzie Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim 

oraz regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolec-
znictwa w Lublinie. Corocznie organizowane są co 
najmniej 4 akcje. Już dwa lata  w ZS organizujemy 
również  akcję rejestracji dawców szpiku.

 Zespół Muzyczny - wielu naszych uczniów realizuje 
w tym kole swoje zainteresowania artystyczne. Bez 
nich żadna szkolna uroczystość nie miałaby racji bytu. 
Repertuar jest zawsze dostosowany do okoliczności, 
czy to Dzień Edukacji, czy nabożne kolędowanie, czy 
frywolne Walentynki lub Dzień Kobiet, czy wresz-
cie wytęsknione powitanie wakacji. Nasi artyści 
odnoszą również wiele sukcesów podczas lokalnych  
przeglądów, czy konkursów  muzycznych.

5. Niewątpliwym naszym atutem jest również bardzo 
dobra baza dydaktyczna: 3 pracownie komputerowe 
wyposażone  w specjalistyczne oprogramowanie (Au-
toCad, Corel, Photoshop, Video-Studio, Pinnacle Stu-
dio), specjalistyczna pracownia technologiczna z ob-
rabiarką CNC i specjalistycznym oprogramowaniem 
fi rmy „EMCO”  oraz „INTELITEK”, skomputeryzowana 
pracownia elektryczna. Każda sala lekcyjna posiada 
rzutnik multi medialny, 4  pracownie wyposażone są 
również w tablice interaktywne, co  sprzyja wysokie-
mu poziomowi kształcenia. Szkoła posiada pełnowy-
miarową salę gimnastyczną, siłownię, boisko do piłki 
nożnej wraz z bieżnią, boisko do koszykówki.

Wybór Zespołu Szkół w Poniatowej to gwarancja uczest-
nictwa w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych, gwarancja 
opieki doświadczonych i życzliwych wychowawców oraz 
wysoko wykwalifi kowanej kadry pedagogicznej. To także 
inicjatywy dyrekcji szkoły i nauczycieli, umożliwiające sta-
łe podnoszenie jakości pracy dydaktycznej, wychowaw-
czej i opiekuńczej. 

Drogi Gimnazjalisto, wybierz szkołę, która pomoże Ci 
zrealizować ważne osobiste cele oraz rzetelnie przygotuje 
Cię do wyższych studiów. Wybierz Naszą Szkołę, bo w peł-
ni zasługuje na takie wyróżnienie.

Alicja Niezgoda 
Dyrektor Zespołu Szkół w Poniatowej 

Uczniowie ZS podczas Dni Poniatowej
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We współczesnym świecie coraz większe znaczenie ma wykształcenie 
zawodowe. Absolwenci szkół zawodowych są cenieni na rynku pracy za-
równo w Polsce jak i za granicą. W Karczmiskach szkolnictwo zawodowe 
liczy już ponad 60 lat.

W roku szkolnym 2016/2017 wszystkim 
zainteresowanym gimnazjalistom proponujemy 

zdobycie kwalifi kacji w zawodach: 
• kucharz, 
• cukiernik, 
• mechanik pojazdów samochodowych. 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne są prowadzone w sposób dostoso-
wany do możliwości młodzieży, co daje szansę  na zdobycie kwalifi kacji 
zawodowych również osobom z opinią psychologiczno-pedagogiczną  
lub orzeczeniem do kształcenia specjalnego.

Liczebność klas  to maksymalnie 16 osób, zajęcia praktyczne odbywa-
ją się w grupach liczących 6-8 osób. 

Niepodważalnym atutem placówki są zmodernizowane obecnie 
warsztaty, w których zapewniamy uczniom zajęcia praktyczne prowa-
dzone przez nauczycieli zawodu. Młodzież podejmująca naukę na kie-
runku mechanik pojazdów samochodowych ma możliwość odbycia 
bezpłatnego kursu na prawo jazdy kategorii B. Pod kierunkiem szkol-
nych instruktorów poznaje zasady kodeksu ruchu drogowego i ćwiczy 
swe praktyczne umiejętności za kierownicą.

Nauka na poszczególnych kierunkach trwa trzy lata i kończy się egza-
minem potwierdzającym kwalifi kacje w danym zawodzie. Egzamin skła-
da się z części teoretycznej oraz praktycznej i jest przeprowadzany na 
terenie naszej szkoły.

Młodzieży ponadgimnazjalnej z niepełnosprawnością w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym proponujemy kształcenie w Szkole Przy-
sposabiającej do Pracy. Nauka obejmuje elementy gospodarstwa do-
mowego, krawiectwa, ogrodnictwa, rękodzielnictwa oraz przygotowuje 
do funkcjonowania społecznego. Klasy liczą od 6 do 8 uczniów.

W szkole prowadzone są bezpłatne terapie specjalistyczne, wspiera-
jące rozwój kształcącej się u nas mlodzieży: terapia integracji sensorycz-
nej, logopedyczna, terapia Biofeedback, komunikacja alternatywna, 
dogoterapia. 

Wszyscy uczniowie mają możliwość zamieszkania w internacie, pono-
szą wówczas wyłącznie koszty wyżywienia.

Tutaj mogą utrwalić wiadomości, rozwijać umiejętności społeczne 
oraz aktywnie wypocząć podczas interesujących zajęć i  wycieczek.

Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala młodzieży na rozwija-
nie zainteresowań. Swoje pasje mogą realizować uczestnicząc w kole 
komputerowym, wokalnym, recytatorskim, mechanicznym lub gastro-
nomicznym.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
w Karczmiskach 

(od 1 września 2017 r. Branżowa Szkoła I stopnia)
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W szkole aktywnie działa Drużyna Harcer-
ska NS „Bobry”.

Sportowcy chętnie spędzają czas na zaję-
ciach taekwondo, w siłowniach lub biorąc 
udział w grach zespołowych na boisku „Or-
lik”.

Efektem podejmowanej aktywności są 
sukcesy odnoszone w konkursach i przeglą-
dach artystycznych oraz zawodach sporto-
wych na różnym szczeblu.

Nasi uczniowie współpracują z Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie 
oddając krew w ramach akcji organizowa-
nych przez fi lie Klubu Honorowych Dawców 
Krwi działającą w placówce. Przez swą dzia-
łalność propagują ideę bezinteresownego 
daru krwi.

Przy szkole istnieje Stowarzyszenie” Daj 
Szansę”, które pomaga uczniom w trudnej 
sytuacji oraz współuczestniczy w organizo-
waniu ciekawych wyjazdów i imprez szkol-
nych.

Wojciech Lipiński
Dyrektor Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach

Poradnia prowadzi działalność diagnostyczną, terapeu-
tyczną, orzeczniczą dla potrzeb edukacyjnych, profi laktycz-
ną, konsultacyjno- doradczą i psychoedukacyjną skierowa-
ną do uczniów, rodziców i nauczycieli.

 Usługi Poradni są bezpłatne.

Współpracujemy ze wszystkimi placówkami i instytucja-
mi z całego powiatu działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

Podstawą do podjęcia postępowania diagnostycznego, 
terapeutycznego   jest wniosek złożony przez rodziców lub 
opiekunów prawnych dziecka

O terminie badania decyduje kolejność zgłoszeń – z wy-
jątkiem sytuacji wymagających natychmiastowej interwen-
cji. 

Pomoc w formie indywidualnych porad i konsultacji 
udzielana jest na bieżąco, w godzinach pracy Poradni.

Opinie, orzeczenia Poradni przygotowywane są w termi-
nie nie dłuższym niż 14 dni od daty badania.

Wszystkie dokumenty wydawane przez Poradnię w spra-
wie dziecka odebrać mogą wyłącznie rodzice lub opiekuno-
wie prawni.

ul. Szkolna 5, tel/fax (81) 827- 23- 67, e-mail: ppp.opole.lub@interia.pl, www.poradniappopolelub.pl

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Opolu Lubelskim
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Oferta usług Poradni, poza diagnozą, 
terapią i orzecznictwem obejmuje:

Propozycje pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
dla nauczycieli:

• prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych,
• grupy wsparcia  dla pedagogów szkolnych, nauczy-

cieli terapeutów,  nauczycieli prowadzących indywi-
dualną rewalidację, doradców zawodowych, logope-
dów

• umożliwienie korzystania z literatury fachowej, zgro-
madzonej w Poradni,

• stały punkt konsultacyjny na terenie Poradni (porady 
i konsultacje w sprawach wychowawczych i meryto-
rycznych)

• stałe i doraźne punkty konsultacyjne na terenie szkół 
i placówek

• prowadzenie programów profi laktycznych i autor-
skich programów psychoedukacyjnych na terenie 
szkół

• wspomaganie w organizacji i udzielaniu pomocy psy-
chologiczno- pedagogicznej uczniom ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.

• wspomaganie rozwoju szkół poprzez tworzenie sieci 
współpracy i samokształcenia

Propozycje pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
dla rodziców:

• indywidualne porady bez badań,
• punkty konsultacyjne w szkołach i w Poradni,
• indywidualny instruktaż do pracy z dzieckiem 

w domu,
• spotkania psychoedukacyjne (prelekcje, pogadanki),
• zajęcia warsztatowe tematyczne (pomoc dzieciom 

z trudnościami w nauce, praca z dzieckiem leworęcz-
nym, praca z ciałem dziecka głęboko upośledzonego, 
postępowanie z dzieckiem nadpobudliwym, itp),

• terapia rodzinna.
• współpraca ze Stowarzyszeniem Rodzin z Autyzmem 

„Elf”
• prowadzenie warsztatu umiejętności wychowaw-

czych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Propozycje pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
dla uczniów:

• indywidualna terapia psychologiczna, pedagogiczna, 
logopedyczna,

• terapia grupowa,
• zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu,
• punkty konsultacyjne w szkołach i w poradni,
• treningi integracyjne, antystresowe, asertywności, 

konstruktywnej komunikacji,
• warsztaty skutecznego uczenia się,
• spotkania psychoedukacyjne w ramach godzin wy-

chowawczych,
• prowadzenie programów profi laktycznych
• indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjno- za-

wodowe
• badania zainteresowania i predyspozycji zawodo-

wych, również z wykorzystaniem testów komputero-
wych

• prezentacja oferty edukacyjnej szkół ponadgimna-
zjalnych z terenu powiatu opolskiego

• mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych 
i konfl iktowych

• prowadzenie autorskich programów skierowanych 
do uczniów gimnazjów- grupa rozwoju osobowości, 
grupa psychoedukacyjna („Nastolatki- Nastolatkom”)

• zajęcia dla uczniów i rodziców rozwijające kompe-
tencje językowe i matematyczne.

Inne formy działania poradni:

• udział w realizacji Powiatowego Programu Działań na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

• udział w realizacji Powiatowego Programu Pomocy 
Dziecku i Rodzinie 

• udział w akcjach pomocowych dla osób poszkodowa-
nych w wypadkach, katastrofach, klęskach żywioło-
wych

• współpraca w Zespole Interdyscyplinarnym przy OPS 
w Opolu Lubelskim i Poniatowej 

• organizowanie i prowadzenie szkoleń dla uczestni-
ków Grup Wsparcia działających przy Poradni

• włączanie się w lokalne akcje skierowane do osób 
niepełnosprawnych

• współpraca ze wszystkimi instytucjami i placówkami 
na rzecz wspierania dziecka i rodziny

• udział w realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywa-
nia Problemów Społecznych

• psychologiczne punkty konsultacyjne dotyczące  
przemocy w rodzinie i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w Opolu Lubelskim i Poniatowej

Bogumiła Pluta
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Opolu Lubelskim
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Śpiewanie to sposób na szczęśliwe życie

Celem człowieka jest dążenie do szczęścia i chociaż każdy z nas – mały czy duży – „szczęście” defi niuje sobie na 
swój sposób, to wszyscy czujemy euforię, jeśli mózg zostanie „zalany” endorfi nami, czyli hormonami szczęścia. Dziś 
podajemy sposób, jak osiągnąć ten stan.

Nasze obserwacje i doświadczenia trwały ponad 40 lat i dziś – z pełną odpowiedzialnością – możemy stwierdzić, że 
śpiewanie w chórze wzmaga produkcję endorfi n, poza tym pozwala wyrażać emocje, dotlenia organizm i wzmacnia 
układ odpornościowy, jest lekiem na nieśmiałość i zmęczenie, poprawia koncentrację, uczy przeżywania sukcesów 
i godzenia się z porażkami, kształtuje bliskie relacje i tworzy przyjaźnie trwające wiele lat. 

Jak się okazuje nad dobrostanem można popracować, a naszą odpowiedzią jest zaproszenie do śpiewania w chórze 
„Szczygiełki” działającym w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej, od początku powstania prowadzonym przez 
Danutę i Witolda Danielewiczów. Z tej muzycznej oferty corocznie korzysta ok. 300 osób, które – w zależności od wieku 
i muzycznego zaangażowania – tworzą chóry, zespoły instrumentalne lub wokalno-instrumentalne, do swoich scenicz-
nych produkcji wplatają teatr i taniec. Każdy zainteresowany może dopasować  zespół do swoich umiejętności, a do 
wyboru ma następujące formacje:

ul. Młodzieżowa 6, Poniatowa, tel. 81/820-47-86
www.muzycznaponiatowa.pl  www.scholares.poniatowa.pl, szukaj nas też na FB

Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej

Chóry:
• Małe Szczygiełki 

dzieci przedszkolne
• Średnie Szczygiełki 

dzieci w wieku 6-8 lar
• Szczygiełki 

dzieci ze szkół podstawowych
• Szczygiełki Grandi 

młodzież gimnazjalna i licealna, 
także studenci

• Szczygiełki Fenix 
osoby dorosłe, najczęściej byli 
członkowie chórów

Koła instrumentalne:
• Kameralna Orkiestra Smyczkowa 

KOS 
• Il Cardellino – zespół fl etowy
• Papa Chorda – zespół gitarowy
• O sole mio – zespół mandolinowy
• OPP proponuje naukę gry na: 

skrzypcach, wiolonczeli, fortepia-
nie, fl ecie prostym, gitarze i man-
dolinie.

Zespoły wokalno-instrumentalne:
• Scholares Minores pro Musica 

Anti qua 
zespół muzyki dawnej

• Czarne Bociany 
kapela folkowa
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Miernikiem efektów pracy zespołów są koncerty, uzna-
nie i zaangażowanie uczestników. Co roku poniatowskie 
grupy z OPP występują średnio ok.100 razy, co przez cały 
okres działalności daje liczbę 3, 5 tys. koncertów. Każdy 
uczestnik prawie natychmiast widzi sens swojej pracy, 
ponieważ jest ona doceniana i nagradzana przez jury 
pierwszymi lokatami, nierzadko nagrodami Grand Prix, 
na konkursach i festi walach (np. Złote Struny, Puchary 
w Ogólnopolskich Konkursach Chórów w kraju i zagrani-
cą, nagroda Ambasador Lubelszczyzny, nagroda im. Brata 
Alberta, Złote Harfy Eola i inne). Zespoły wypracowały do-
brą, sprawdzoną markę, którą można promować również 
zagranicą, co zaowocowało 121 tournée do USA, Japonii, 
Meksyku, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Belgii, Wielkiej Bry-
tanii, Ekwadoru, Francji, Kanady i wielu innych.

Zaangażowanie uczestników najbardziej widać po… wy-
mianie pokoleń; byli członkowie chórów, przekonani o do-
broczynnym działaniu muzyki, na próby przyprowadzają 
swoje dzieci. Wiedzą, że w Ognisku Pracy Pozaszkolnej 
w Poniatowej ich dzieci spotkają ludzi o podobnej wrażli-
wości, rozwiną się muzycznie i zrealizują swoje marzenia.

Ostatnie sukcesy poniatowskich chórów:

• Styczeń 2017 r.: I miejsce i Puchar  na Ogólnopol-
skim Festi wal Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach dla: 
chóru „Małe Szczygiełki”, chóru i zespołu wokalno-
instrumentalnego „Szpaczki”, kapeli folkowej „Czar-
ne Bociany” oraz zespołu fl etowego „Il Cardellino”. 
Nagrodę Główną Festi walu za najwyższą punktację 
czyli  „Grand Prix” otrzymał zespół „Il Cardellino”. 

• Listopad 2016 r.: I miejsce i Złoty Dyplom dla chóru 
„Szczygiełki grupa młodsza”, .: I miejsce i Złoty Dy-
plom dla chóru „Szczygiełki Fenix”, I miejsce i Srebr-
ny  Dyplom dla chóru „Szczygiełki” oraz I miejsce 
i Złoty Dyplom, a także Nagroda Główna Festi walu 
-  Grand Prix dla chóru „Szczygiełki GRANDI” pod 
dyr. Joanny Garbacz. Nagrodę dla Najlepszego Dy-
rygenta Festi walu – otrzymała Anna Maria Karwat, 
dyr. chórów „Szczygiełki – grupa młodsza” i „Szczy-
giełki Fenix”.

Danuta Danielewicz
 Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej
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