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KIERUNKI NAUCZANIA  



  Przedmioty rozszerzone: 

 j. polski/historia i wos/geografia 

  Przedmiot uzupełniający: 

 elementy kulturoznawstwa 

  Język rozszerzony: angielski 

  Drugi język do wyboru z proponowanych: 
niemiecki, francuski, rosyjski  

 



Przedmioty rozszerzone: 

 matematyka i fizyka/geografia 

Język rozszerzony: angielski 

Drugi język do wyboru z proponowanych: 
niemiecki, francuski, rosyjski 



Przedmioty rozszerzone: 

 biologia i chemia 

Język rozszerzony: angielski 

Drugi język do wyboru z proponowanych: 
niemiecki, francuski, rosyjski 



  Przedmioty rozszerzone:  

geografia, matematyka 

Język rozszerzony:  

angielski 

  Drugi język do wyboru  

z proponowanych: niemiecki, 

 francuski, rosyjski 

Dodatkowe zajęcia z samoobrony, 
strzelectwa, pierwszej pomocy 





KIERUNKI NAUCZANIA  



Kwalifikacje zawodowe 

 INF.02.  Administracja i eksploatacja systemów 

komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci 

komputerowych 

 INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami 

internetowymi oraz bazami danych 



Kwalifikacje zawodowe 

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających  

 MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów 
produkcji maszyn i urządzeń.  



Technik automatyk 

Kwalifikacje zawodowe 
 

 ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów  

automatyki przemysłowej 

  

 ELM.04. Eksploatacja układów automatyki 

przemysłowej 



Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  

Kwalifikacje zawodowe 
PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac 

graficznych i publikacji cyfrowych 

 

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 



 

Kwalifikacje zawodowe 

  ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja 

instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;  
 ELE.03. Eksploatacja maszyn, urządzeń  
     i instalacji elektrycznych. 

 



Kwalifikacje zawodowe 

  ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja 

urządzeń i systemów mechatronicznych;  

 ELM.06. Eksploatacja i programowanie 
urządzeń i systemów  mechatronicznych. 



Kwalifikacje zawodowe 

SPL.01. Obsługa magazynów 

SPL.04. Organizacja transportu 

 

 

 



KIERUNKI NAUCZANIA  

Szkoła 

branżowa 

 I stopnia 

trzyletnia 

po szkole 

podstawowej 

trzyletnia 

po gimnazjum 

 

Elektromechanik 

 

Operator 

obrabiarek 

skrawających 

 

 

Elektromechanik 

Operator 

obrabiarek 

skrawających 

 



 ZS  posiada własne warsztaty, które umożliwiają realizacje zajęć 

praktycznych podczas nauki. 

 Nasza szkoła przygotowuje do stosowania nowoczesnych metod 

wytwarzania i produkcji. Na rynku brak jest specjalistów w zwodach:  

 elektromechanik,  

 operator obrabiarek skrawających,  

 



Kwalifikacje zawodowe 

 

ELEKTROMECHANIK 

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych. 

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających. 

Kwalifikacje zawodowe 

 

 

 

 

 









 Stałe łącze internetowe  

 3 multimedialne pracownie komputerowe  

 z dostępem do Internetu 

 oprogramowanie biurowe Office 

 profesjonalny program graficznym Pakiet Corel, Photoshop 

 profesjonalny program VideoStudio do montażu filmów 

 Pracownia technologiczna  

 10 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem do 
symulacji procesów technologicznych 

 trenażer do nauki sterowania wraz  z obrabiarką CNC 

 profesjonalne oprogramowanie inżynieryjne (AutoCad) 

 Pracownia elektroniczna  

 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, 
przystosowane do ćwiczeń symulacyjnych z zakresu 
elektrotechniki i elektroniki 

 zestawy klocków Lego do nauki programowania robotów. 

 8 pracowni przedmiotów ogólnokształcących, wyposażone w  
tablicę interaktywną, laptop, rzutnik. 

 Multimedialne centrum biblioteczne z dostępem do Internetu 

 



 Obiekty sportowe umożliwiające rozwijanie sprawności fizycznej: 

 pełnowymiarowa sala gimnastyczna,  

 siłownia 

 dwa boiska do koszykówki,  

 boisko do piłki nożnej,  

 bieżnia i stanowiska do lekkoatletyki. 

 Warsztaty szkolne umożliwiające 
realizację praktycznej nauki zawodu 



Komputerowe 

 



Przedmioty mechaniczne Administrowanie sieciami i diagnostyka 



 



Biblioteka 

 



Z życia szkoły 



Języki obce 

Matematyka 

Język polski 

Historia 

Geografia 

Szkolne Koło 

Racjonalizacji  

i Techniki Samorząd 

Uczniowski 

Zajęcia  

przygotowujące  

do matury 

Koło  

medialne 

Koło 

robotyki 

Klub  

Sportowy 

„Orlik” 

Klub  

Honorowych  

Dawców 

Radiowęzeł 

Zespół 

muzyczny 

 

ZS 

Poniatowa 
 

Informatyka 

Koło  

Wolontariatu  

"Słoneczko" 

Koło 

 strzeleckie 

Koło grafiki 3D 



Rejonowe zawody w piłce ręcznej 

Turniej 

strzelecki ZS 

Powiatowe 
zawody w 

piłce halowej 
chłopców 

Szkolny turniej piłki 
nożnej 

Powiatowe 

zawody  

w piłce ręcznej 



Okręgowe Eliminacje Olimpiady Innowacji 
Technicznych i Wynalazczości  
w Zespole Szkół w Poniatowej 

marzec 2017 



Poniatowskie Forum Nowych Technologii 

 



 







Akcja krwiodawstwa 

 



Projekty  
„Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu” 

- zajęcia specjalistyczne (programowanie i budowa robotów, grafika 
komputerowa, programowanie aplikacji i baz danych), 

- kursy certyfikowane (grafik komputerowy, inżynieria programowania 
komputerowego, operator wózka widłowego, spawacz), 

- konferencje informatyczne i szkolenia z nowych technologii, 

- warsztaty z druku 3D, 

- staże zawodowe w przedsiębiorstwach. 

 



Projekty  
„Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku” 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 

 Zajęcia z fizyki 

 Zajęcia z j. angielskiego 

 Koło multimedialne 

 Koło grafika komputerowa 

 Koło fizyczno-chemiczne 

 Koło matematyczne 

 Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowe 

 Zajęcia rewalidacyjne 



Projekt Erasmus + “Welcome to Europe?!” – projekt  
Międzynarodowego Programu Wymiany Młodzieży Erasmus + 

Wycieczka do Włoch – październik 2017 

Wycieczka do Niemiec –marzec 2017 

Projekty  

Niemcy 

Włochy 



Projekt Erasmus + “You are what you eat” - „Jesteś tym, co 

jesz”–Międzynarodowy Programy Wymiany Młodzieży 
 

Projekty -nowy  

Warszawa 

Włochy 



Uczniowie ZS na warsztatach w Radiu Lublin 



Spotkanie z 

technologiami XXI wieku 

KUL - Lublin 

 

Szkolenie z 

najnowszych 

technologii 

Uczniowie z technikum podczas dni 

informatyki w Lublinie 

Uczniowie z technikum na warsztatach  

z projektowania aplikacji Windows Phone  





Boże  

Narodzenie 

Święto Patrona 
Święto Edukacji Narodowej 

11 Listopada 



Rąblów  Kraśnik – wycieczka przedmiotowa 

Paintball  
Wycieczka – Grodzisko w Żmijowiskach  



Tatry 2017 

Rajd rowerowy L1 

Warszawa 2017 







Opracowanie ZS Poniatowa 2019 

www.zs.poniatowa.pl 

 

zsponiatowa@wp.pl 

 

tel. 81 820 56 24 


