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Z MYŚLĄ O WYBORZE DOBREJ SZKOŁY!
X POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE

27 LUTEGO 2019r. 
HALA SPORTOWA 

przy ZSZ  w Opolu Lubelskim 
ul. Kolejowa 2 

Oferta palcówek edukacyjnych działających na terenie Powiat Opolskiego:

•   Zespół Szkół w Chodlu
•   Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim 
•   Zespół Szkół w Poniatowej 
•   Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Józefowie nad Wisłą
•   Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim 
•   Branżowa Szkoła I Stopnia w Karczmiskach 
•   Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Opolu Lubelskim 
•   Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej  

Luty 2019  Nr 1 (71)  egzemplarz bezpłatny
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SPIS TREŚCI

1.   Zespół   Szkół w Chodlu , s. 3
2.   Zespół Szkół w Poniatowej, s.7
3.   Branżowa Szkoła I Stopnia w Karczmiskach, s.12
4.   Liceum Ogólnokształcące w Opolu Lubelskim, s.13
5.   Zespół Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego w Opolu Lubelskim, s.16
6.   Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Józefowie nad Wisłą, s.23
7.   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu Lubelskim, s.24
8.   Ognisko Pracy Pozaszkolnej, s. 26
9.   Nowoczesna szkoła zawodowa szansa dla rozwoju powiatu, s.29
10. Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku, s. 30 
11. Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Opolskim, s.31

Drodzy Gimnazjaliści, Drodzy Ósmoklasiści!

 Wielkimi krokami zbliża się chwila, kiedy to będziecie musieli podjąć jedną z pierwszych ważniej-
szych decyzji w Waszym życiu – wybrać najlepszą dla siebie szkołę średnią. Najlepszą, czyli taką, która 
otworzy Wam drogę do wykonywania wymarzonego zawodu bądź też dobrze przygotuje Was do kolejnego 
etapu na drodze zdobywania wykształcenia – podjęcia studiów wyższych. 
 Aby pomóc Wam w tym niezwykle istotnym, często rzutującym na całe późniejsze życie wyborze, 
przygotowane zostało niniejsze specjalne wydanie Opolskiej Gazety Powiatowej. Znajdziecie w nim oferty 
edukacyjne na rok 2019/2020 szkół działających na terenie powiatu opolskiego. Mam nadzieję, że publi-
kacja ta ułatwi Wam – tak jak w poprzednich latach Waszym starszym koleżankom i kolegom – znalezienie 
odpowiedniej dla Waszych zdolności i zainteresowań szkoły. 
 Dodatkową pomocą w procesie rekrutacji będzie Wam służyć działający sprawnie od kilku lat 
system elektronicznego naboru. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim 
(www.opole.lublin.pl) znajdziecie, Drodzy Uczniowie, aktualne dane o ofercie edukacyjnej i zasadach przy-
jęć do szkół. Celem systemu jest także skrócenie do minimum pełnego niepokoju czasu oczekiwania na 
wyniki, a co za tym idzie, zaoszczędzenie Wam zbędnego stresu. 
 Przyszłość Wasza oraz Waszych koleżanek i kolegów, którzy stanowicie młode pokolenie miesz-
kańców powiatu opolskiego, jest dla nas szczególnie ważna, dlatego bardzo dbamy o to, aby podlegające 
nam placówki oświatowe spełniały wszelkie standardy oraz sprostały Waszym oczekiwaniom. W tym celu 
systematycznie modernizujemy i doposażamy bazę naszych szkół. Placówki posiadają także bardzo bogatą 
ofertę zajęć pozalekcyjnych, organizują liczne wycieczki edukacyjno - turystyczne, w tym także międzynaro-
dowe, poprzez realizację programów fi nansowanych ze środków zewnętrznych. 
 Drodzy Gimnazjaliści, Drodzy Ósmoklasiści! Życzę Wam pomyślnego zakończenia nauki oraz 
dokonania słusznego wyboru.
                                                                                     
                                                                                                               Z poważaniem,
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Szkoła mieści się w  przestronnym budynku, w  któ-
rym znajdują się pracownie przedmiotowe. Dokłada-
ne są wszelkie starania, aby uczniowie uczęszczający do 
placówki mogli przebywać w miłym i przyjaznym oto-
czeniu. Dlatego w ciągu ostatnich lat niemal cała szkoła 
została zmodernizowana. Odnowiono korytarze, szatnie, 
salę gimnastyczną, pracownie przedmiotowe, doposaża-
jąc je w sprzęt dydaktyczny i multimedialny. 

Zespół Szkół w  Chodlu proponuje interesujące kie-
runki kształcenia, wśród których każdy absolwent szkoły 
gimnazjalnej i podstawowej znajdzie coś dla siebie. Pro-
fesjonalna i  dobrze wykształcona kadra nauczycielska 
zapewnia przygotowanie do egzaminów maturalnych 
i  zawodowych. Wielu nauczycieli posiada uprawnienia 
egzaminatorów, którzy systematycznie podnoszą swoje 
kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach.

W placówce stwarzane są warunki bezpiecznej i przy-
jaznej atmosfery. Szkoła umożliwia rozwijanie pasji  
i  zainteresowań. Profesjonalne przygotowanie pozwala 
absolwentom podjęcie dalszej nauki lub pracy w wybra-
nym zawodzie.

Zapraszamy gimnazjalistów i ósmoklasistów do zapo-
znania z ofertą naszej szkoły

W roku szkolnym 2018 / 2019 prowadzimy nabór 
do następujących szkół:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. ks. Piotra Ściegiennego:

Nauka w  liceum ogólnokształcącym daje możliwość  
zdobycia wykształcenia ogólnego. Oferta jest skierowa-
na do wszystkich, którzy planują kontynuowanie nauki 
na studiach wyższych. Oprócz przedmiotów w zakresie 
podstawowym, uczniowie już od pierwszej klasy wybie-
rają przedmioty realizowane w  zakresie rozszerzonym,  
spośród zaproponowanych:

•   język polski, język angielski, historia;
•   matematyka, język angielski, geografia

Szkolnictwo Średnie w gminie Chodel ma długoletnią 
tradycję. W 2020 r. szkoła będzie obchodzić Jubileusz 75 
– lecia, w związku z tym, ta piękna tradycja zobowiązuje 
wszystkich do jej kontynuowania.

TECHNIKUM 
TECHNIK BUDOWNICTWA

 – specjalizacja: murarz – tynkarz
To kierunek, który cieszy się dużą popularnością wśród 
młodzieży, głównie z uwagi na dynamicznie rozwijającą 
się branżę budowlaną i możliwość znalezienia atrakcyjne-
go zatrudnienia nie tylko w kraju, ale i za granicą. 

Wybierając ten kierunek nauczysz się m.in.:

•  jak prowadzić roboty budowlane i kierować zespo 
    łami (przy wznoszeniu budowli),
•  opracowywać dokumentację budowlaną,
•  sporządzać obmiary i kosztorysy,
•  jak sprawować nadzór budowlany,
• efektywnie wykorzystywać znajomość prawa budo 
    -wlanego.

Zespół Szkół w  Chodlu

Zespół Szkół w Chodlu to placówka z długoletnią tradycją, która wychodzi naprze-
ciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów i ich rodziców. Najważniejszym zadaniem, jakie 
szkoła codziennie sobie stawia, jest wychowanie i  kształcenie młodych ludzi do życia  
i  pracy. 
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Absolwent może podjąć pracę w  przedsiębiorstwach 
budowlanych, w laboratoriach, w państwowym nadzorze 
budowlanym, w biurach projektów jako asystent projek-
tanta.

Po zakończeniu określonego stażu pracy oraz ukoń-
czeniu studiów wyższych kierunkowych może ubiegać się 
o  zdobycie uprawnień budowlanych w  wybranej przez 
siebie specjalności.
Technik budownictwa to atrakcyjny zawód, który ma 
szczególne znaczenie dla gospodarki kraju. Zatem zapo-
trzebowanie na fachowców budowlanych zawsze będzie 
istniało. Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje za-
wodowe:

• BD 29 Wykonywanie i  kontrolowanie robót kon 
strukcyjno – budowlanych;
•  BD 30 Organizacja i kontrola robót budowanych 
oraz sporządzanie kosztorysów.

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy utworzyć 

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH  
W   BUDOWNICTWIE  –  NOWOŚĆ!!!

   - to zawód związany z realizacją następujących za 
      dań: 

•  realizowanie projektów wnętrz; 
•  organizowanie i kontrolowanie robót wykończenio-
wych; 
•  określanie zakresu i  rodzaju robót remontowych 
w obiektach budowlanych;
•  rozróżnianie technologii wykonania elementów wy-
kończeniowych tj. robót podłogowych, robót tynkar-
skich, robót malarskich i tapeciarskich, robót okładzi-
nowych; 
• kontrolowanie przebiegu robót remontowych obiek-
tów budowlanych; 
• ocenianie jakości wykonania robót remontowych 
obiektów budowlanych; 

•  opracowywanie harmonogramu prac budowlanych; 
•  sporządzanie zapotrzebowania na materiały, narzę-
dzia i  sprzęt do wykonywania robót wykończenio-
wych.

Technik robót wykończeniowych w  budownictwie 
może wykonywać czynności związane z: 

• szeroko pojętymi robotami wykończeniowymi  
w  domach jednorodzinnych i  wielorodzinnych oraz 
obiektach użyteczności publicznej;
•  kosztorysowaniem robót wykończeniowych;
•  rozróżnianiem technologii wykonywania robót wy-
kończeniowych i  zastosowanych do nich materiałów 
budowlanych. 
Zadania zawodowe to: 
•  przygotowywanie dokumentacji technicznej;
• określanie właściwości materiałów budowlanych 
i  prawidłowe  ich  stosowanie;
•  wykonywanie robót budowlanych przy zastosowa-
niu optymalnych technologii wykonania oraz remon-
towania  i  modernizowania;
• ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji  
robót, kosztorysów robót wykończeniowych, rozli-
czeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn;
• organizowanie i kontrolowanie robót wykończenio-
wych;
•  nadzorowanie i  kontrolowanie wykonywanych  
robót budowlanych w tym także remontowych i mo-
dernizacyjnych.

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodo-
we:

•  BD 04 Wykonywanie robót montażowych, okładzi-
nowych i wykończeniowych
•  BD 21 Organizacja, kontrola i sporządzanie koszto-
rysów robót budowanych
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TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują 
się te, które mają związek z rozwojem nowych technolo-
gii, nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mo-
bilnością ludzi na jej rzecz pracujących.

Do takich zawodów należy technik pojazdów samo-
chodowych − kierunek związany z  diagnostyką, napra-
wą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. 
Wraz z  dynamicznym rozwojem motoryzacji wzrasta  
zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształco-
nych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współ-
czesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażo-
ne w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się 
w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dzie-
dziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, 
a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na 
techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.
Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania 
następujących zadań zawodowych:
•  organizowania obsługi i naprawy pojazdów samocho-
dowych;
•  oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przy-
czyn 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 na-
prawą pojazdów samochodowych;
•  kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie 
umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Podział zawodu na obszary zwane kwalifikacjami 
pozwala na przygotowanie absolwenta mobilnego na 
rynku pracy. 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KLASA WIELOZAWODOWA – uczniowie mają 
możliwość kształcenia w  dowolnie wybranym przez 
siebie zawodzie. W  ramach nauki w  Branżowej Szkole 
I  stopnia uczniowie mają możliwość praktycznej nauki 
zawodu w  wybranym przez siebie kierunku spośród 
wielu interesujących, np. sprzedawca, fryzjer, kucharz, 
mechanik, ślusarz, piekarz, cukiernik, murarz i  wiele  
innych. Szkoła pośredniczy w  wyborze miejsca odby-
wania praktyk zawodowych, który stanowią integralny  
element nauki w całym cyklu kształcenia. 

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH
Nasi uczniowie każdego roku otrzymują stypendia za 

wyniki w nauce. Wśród laureatów są stypendyści Staro-
sty Opolskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, 
a także Prezesa Rady Ministrów. 

A OPRÓCZ NAUKI…
W naszej szkole panuje kameralna, przyjazna atmosfe-

ra. Wszyscy uczniowie, jak i nauczyciele stanowią zwar-
tą lojalną względem siebie wspólnotę, o czym świadczy 
coroczna organizacja m.in. spotkania wigilijnego, wyjaz-
dów do kina, wycieczek, uroczystości szkolnych. Ucznio-
wie ZS w Chodlu uczą się w bezpiecznych i komforto-
wych warunkach. 
Każdy uczeń ma do dyspozycji nieodpłatną, wygodną, za-
mykaną szafkę, w której przechowuje swoje rzeczy (ubra-
nia, podręczniki).Uczniowie Zespołu Szkół w  Chodlu 
aktywnie działają w Samorządzie Uczniowskim, który co 
roku organizuje szkolne uroczystości, zgodnie z kalenda-
rzem, a także włącza się w m.in. w ogólnopolskie akcje 
Góra Grosza, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, oraz np. 
Pomoc dla schroniska dla zwierząt w Lublinie. Ucznio-
wie biorą aktywny udział w zawodach sportowych. Do 
dyspozycji mają salę sportową, a także boisko szkolne.

Tradycją w  naszej szkole jest cykl spotkań Ciekawi 
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ludzie – ludzie sukcesu, w  ramach którego do szkoły 
zapraszane są znane osoby ze świata filmu, kultury oraz 
sportu, które swoją pracą, uporem i determinacją, osią-
gnęły w  swoim życiu sukces i  mogą stanowić wzór do 
naśladowania dla młodzieży. 

  ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

ul. Partyzantów 39, 24-350 Chodel
www.zschodel.pl

t el. 81 829 10 27
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W roku szkolnym 2019-2020 prowadzimy nabór za-
równo do szkoły ponadpodstawowej, jak i ponadgimna-
zjalnej.

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego

Liceum Ogólnokształcące w Poniatowej funkcjonuje 
od 1957 r. Jest to, niewątpliwie, szkoła z tradycjami. Wie-
lu absolwentów Liceum w Poniatowej 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, wysoka zdawalność matury (100 % lub bliska 
100%), duży odsetek osób zdających przedmioty rozsze-
rzone - to argumenty dla gimnazjalistów stojących przed 
decyzją wyboru szkoły. Nauczyciele z  naszej szkoły nie 
tylko solidnie przygotowują do matury, ale również sto-
sują różnorodne metody pracy (udział w projektach unij-
nych, konferencjach, sympozjach na lubelskich uczel-
niach, warsztatach organizowanych przez specjalistów 
z zewnątrz, niekonwencjonalnych lekcjach).  Umożliwia 
to rozwijanie dodatkowych umiejętności (kreatywność, 

przedsiębiorczość, komunikatywność) niezbędnych na 
współczesnym rynku pracy.

Zapraszamy do naszego liceum. Kierunki, które pro-
ponujemy, umożliwią rozwój Waszych uzdolnień i zain-
teresowań, a w przyszłości wybór atrakcyjnej uczelni. 

W Liceum Ogólnokształcącym proponujemy klasy: 
•   matematyczną – rozszerzenie: matematyka, fizyka/

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

chemia, język angielski;
•   humanistyczną (patronacka KUL –krajoznawstwo 

i turystyka kulturowa, turystyka historyczna) - rozszerze-
nie: język polski/historia, wos/geografia, język angielski;

• mundurową (policyjną lub strażacką) realizującą 

między innymi zajęcia z samoobrony, strzelectwa, pierw-
szej pomocy – rozszerzenie: matematyka, geografia, język 
angielski.

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

Technikum im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Ważnym argumentem przemawiającym za wyborem 

szkoły zawodowej jest zdobycie zawodu, a  co za tym 
idzie możliwość zdobycia pracy, nie tylko na lokalnym 
rynku, ale także na rynkach krajów Unii Europejskiej. 
Absolwenci technikum otrzymują, po zdaniu egzaminu 
zawodowego, suplement "europass" w  języku polskim 
i angielskim, potwierdzający posiadane umiejętności.

W ostatnim czasie wzrasta ranga szkolnictwa zawodo-
wego, dlatego zapraszamy do naszego Technikum, które 

Zespół Szkół w Poniatowej
Droga MŁODZIEŻY ! 

Decyzja wyboru szkoły średniej jest jedną z ważniejszych w Waszym życiu. Przedsta-
wiamy Wam ofertę naszej szkoły - Zespołu Szkół w Poniatowej - nowoczesnej i stale roz-
wijającej się placówki edukacyjnej. W skład zespołu wchodzą: Liceum Ogólnokształcące,  
Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia.
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dobrze przygotuje Was nie tylko do dalszego kształcenia 
w szkołach wyższych, ale również zapewni większe moż-
liwości znalezienia ciekawych ofert pracy.

Kierunki, jakie proponuje nasza szkoła, należą do bardzo 
atrakcyjnych zawodów związanych z nowoczesnymi techno-
logiami, w których przewiduje się największy wzrost liczby 
miejsc pracy. Technik informatyk, mechatronik, mechanik 
– operator obrabiarek skrawających, elektryk czy logistyk to 
atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany zawód. 

W tym roku szkolnym nasza szkoła złożyła wniosek do 
Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz Organu Prowadzące-
go o zatwierdzenie w szkole ponadpodstawowej nowych  
zawodów: technik automatyk i technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej. 

Przedstawione niżej zawody proponujemy zarówno 
w  szkole ponadgimnazjalnej (technikum 4-letnie) jak 
i ponadpodstawowej (technikum 5-letnie).

Technik informatyk - zajmuje się wszelkimi techno-
logiami komputerowymi usprawniającymi funkcjonowa-
nie człowieka w świecie, przetwarzającymi komputerowe 
informacje. Informatyków poszukuje się praktycznie 
w  każdej firmie, która jest choć w  pewnym stopniu 
skomputeryzowana.

Zawód ten umożliwi Wam pracę we wszystkich  
typach przedsiębiorstw zarówno związanych bezpośred-
nio z usługami i serwisem informatycznym, jak i pozo-
stałych, użytkujących systemy komputerowe do różnych 
celów, np. administracyjno-biurowych.

Technik mechatronik – jest jednym z najmłodszych, 
a zarazem bardzo poszukiwanych zawodów na rynku pra-
cy. Mechatronik projektuje części oraz zespoły maszyn 
i  urządzeń mechanicznych z  wykorzystaniem technik 
komputerowych, nowoczesnych technik sterowania ma-
szynami i urządzeniami, łączących w  sobie elektronikę, 
informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Opra-
cowuje dokumentację techniczną urządzeń i  systemów 

mechatronicznych. Instaluje i obsługuje systemy siecio-
we transmisji danych. Montuje i demontuje, uruchamia 
oraz diagnozuje urządzenia i systemy mechatroniczne.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w  szeroko 
pojętym przemyśle elektromaszynowym, stacjach ser-
wisowych i  diagnostycznych, biurach konstrukcyjno- 
projektowych, w działach kontroli jakości, w ośrodkach 
naukowych i  badawczych. Mechatronicy znajdą pracę 
tam, gdzie mamy do czynienia z wysoko zaawansowaną 
techniką.

Technik mechanik - może podejmować pracę w róż-
nych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji 
produkcji i usług, w branży mechanicznej, w przemyśle 
maszynowym, budownictwie, transporcie. Może być  
zatrudniony w sferze produkcyjnej i usługowej.

Mechanik o  specjalności programowanie obrabiarek 
sterowanych numerycznie CAD/CAM oprócz ogólnej 
wiedzy i umiejętności z rysunku technicznego, podstaw 
konstrukcji maszyn, technologii czy maszynoznaw-
stwa, poznaje także zagadnienia związane z komputero-
wym wspomaganiem projektowania CAD (AutoCAD),  
komputerowym wspomaganiem wytwarzania CAM 
(Edge CAM) oraz obsługą i programowaniem obrabiarek 
sterowanych numerycznie CNC. 

Technik elektryk - to przede wszystkim profesjona-
lista o wysokiej pozycji rynkowej - to zawód przyszłości, 
dający wiele wyzwań i  możliwość prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej. 
Elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i  sie-
ci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych,  
 instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elek-
trycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, 
konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicz-
nych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych 
i kablowych itp.
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Technik logistyk - zajmuje się planowaniem, organi-
zowaniem, kierowaniem i  kontrolowaniem przemiesz-
czania towarów od producenta do konsumenta oraz 
wykorzystaniem informacji płynących z  rynku w  celu 
optymalizacji korzyści wynikających z  wymiany towa-
rowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Logistyk 
posiada szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, 
marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej 
i  ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodo-
wego w  zakresie objętym jego działaniem. Absolwenci 
logistyki znajdą zatrudnienie praktycznie w każdej dzie-
dzinie gospodarki, a  zwłaszcza w  sektorze handlowym, 
usługowym, spedycyjnym i  produkcyjnym. Logistyk 
może pracować m.in. w charakterze specjalisty ds. sprze-
daży i prognozowania popytu, specjalisty ds. gospodarki 
magazynowej, specjalisty ds. planowania produkcji itp.

Dodatkowo w szkole ponadpodstawowej po zatwier-
dzeniu proponujemy jeszcze następujące zawody:

Technik automatyk – posiada wiedzę i umiejętności 
z zakresu automatyki, pneumatyki oraz hydrauliki siło-
wej dotyczące maszyn i urządzeń a także systemów ste-
rowania czy zagadnień utrzymania ruchu. Będzie także 
przygotowany do uczestniczenia w  testowaniu prototy-
pów, do montażu i instalowania nowych lub zmodyfiko-
wanych urządzeń i układów automatyki, diagnozowania 
usterek i  ustalania ich przyczyn oraz realizacji napraw 
zgodnie z  określonymi standardami i  dokumentacją 
techniczną. Automatyk pracuje w biurach technologicz-
nych, laboratoriach zakładów przemysłowych, instytu-
tach naukowych oraz szkołach wyższych. Główne narzę-
dzie pracy automatyka to komputer ze specjalistycznymi 
programami. Automatyk może pracować samodzielnie 
lub w zespole.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - przygotowuje 
i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o cha-
rakterze informacyjnym i  reklamowym. Efekt pracy 
technika grafiki i poligrafii cyfrowej może przybrać po-
stać reklamy w  prasie, telewizji, Internecie lub na tzw. 
billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów 
itp. Reprezentanci zawodu zajmują się także tworzeniem 
opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, mate-
riałów reklamowych i wizytówek.

Absolwent może podejmować pracę w agencjach rekla-
mowych, studiach graficznych, wydawnictwach, firmach 
zajmujących się obsługą marketingową innych przed-
siębiorstw, instytucjach badawczych przy dokumentacji  
badań, własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki 
komputerowej.

Nasza szkoła może pochwalić się wieloletnimi trady-
cjami kształcenia w tych kierunkach. Już w 1951r. otwar-
to w Poniatowej Technikum Mechaniczno-Elektryczne. 
Od 1974 roku szkoła funkcjonuje w obecnym budynku 
wraz z  pełnowymiarową salą gimnastyczną i  warszta-
tami praktycznej nauki zawodu. Przyszkolne warsztaty 
są niewątpliwym atutem szkół zawodowych w Poniato-
wej. Dzięki funduszom unijnym nasze warsztaty zostaną  
wyremontowane, powstaną 4 specjalistyczne pracownie, 
wyposażone nie tylko w sprzęt komputerowy, ale również 
urządzenia i nowoczesne pomoce dydaktyczne  do nauki 
zawodów. 

Nasi  absolwenci od wielu lat kształcili się w zawodach 
mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, chłod-
niczych, informatycznych. Mamy bardzo doświadczoną 
kadrę, nowoczesną bazę dydaktyczną wzbogaconą dzięki 
realizacji wielu projektów unijnych, sprawdzone meto-
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dy nauczania, wiele innowacyjnych dodatkowych zajęć 
zawodowych (koła zainteresowań, konferencje specjali-
styczne, sympozja naukowe, warsztaty  itp.)

PROPONOWANE KIERUNKI: 

TECHNIKUM 4- i 5- letnie (szkoła ponadpodstawo-
wa i ponadgimnazjalna)

• technik informatyk – rozszerzenie: matematyka,  
informatyka;

• technik mechatronik - rozszerzenie: matematyka,  
informatyka;

•  technik mechanik (w zawodzie operator obrabiarek 
sterujących) – rozszerzenie: matematyka, fizyka;

•  technik elektryk – rozszerzenie: matematyka, fizyka;
• technik logistyk - rozszerzenie: matematyka, geogra-

fia;
Dodatkowo TECHNIKUM 5-letnie (szkoła ponad-

podstawowa)
• technik automatyk – rozszerzenie: matematyka,  

informatyka;
• technik grafiki i  poligrafii cyfrowej – rozszerzenie: 

matematyka, informatyka;
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - proponowane  

zawody: elektromechanik i operator obrabiarek skrawa-
jących;

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH (bezpłatne, kształcące 
w systemie 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 
informatyk czy technik grafiki i  poligrafii cyfrowej to 
zawód w którym pracuje bardzo wiele kobiet. Zgodnie 
z  ogólnopolskich hasłem „Dziewczęta na politechniki”  
my mówimy: „Dziewczęta do technikum”, a później na 
politechniki.

NASZE ATUTY

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

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

Uczniowie Zespołu Szkół w Poniatowej odnoszą suk-
cesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. 
W Olimpiadzie Wiedzy Innowacji Technicznych i Wy-

nalazczości  na etapie wojewódzkim w klasyfikacji druży-
nowej i indywidualnej nasi uczniowie od lat są w ścisłej 
czołówce, co zapewnia im udział w etapie ogólnopolskim, 
gwarantujący zwolnienie z części teoretycznej egzaminu 
zawodowego i  uzyskanie indeksu na wyższe uczelnie. 
W roku szkolnym 2017/2018 nasz uczeń Kacper Bigos 
zajął IV miejsce w finale ogólnopolskim i uzyskał Tytuł 
Laureata Olimpiady.

2. Kolejny atut szkoły to udział w  wielu progra-
mach, projektach i pozaszkolnych przedsięwzięciach. 

•  PROJEKTY INFORMATYCZNE cieszą się szcze-
gólnym zainteresowaniem wśród młodzieży. Nasza wie-
loletnia współpraca z  Lubelską Grupą Microsoft KUL.
NET umożliwia uczniom ZS podnoszenie kwalifikacji 
z dziedziny IT (Information Technology) poprzez udział 
w licznych konferencjach, warsztatach, szkoleniach i pro-
fesjonalnych praktykach w  Microsoft. Młodzi pasjona-
ci z  technikum i  liceum uczestniczyli już w  ponad 20 
specjalistycznych konferencjach informatycznych, m.in.  
w  Ogólnopolskiej Konferencji Informatycznej Microsoft 
Innovation Summit, konferencjach: "IT Academic Day” 
i „Junior IT Day”, Check IT”. Dzięki warsztatom specja-
listycznym "Drukarka 3D - drukujemy rzeczy, nie kart-
ki" szkoła pozyskała model drukarki 3D, która obecnie 
wykorzystywana jest w celach dydaktycznych. Kolejnymi 
planowanymi warsztatami będą warsztaty „Budowa i eks-
ploatacja drona”. Tak wysoce specjalistyczne warsztaty 
dają naszym uczniom możliwość pogłębiania umiejętno-
ści technicznych i programistycznych. W dowód uznania 
pracy i  pasji młodych informatyków z ZS jesteśmy już 
od 2 lat zapraszani na konferencje informatyczne organi-
zowane przez Koło Naukowe Informatyki Uniwersytetu 
Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Urząd Mar-
szałkowski i  prezentujemy na własnym stoisku działanie 
drukarki 3D oraz zaprogramowane przez uczniów robo-
ty. Cyklicznie w szkole jest również organizowana konfe-
rencja dla uczniów z powiatu opolskiego - „Poniatowskie 
Forum Nowych Technologii”, na której młodzi ludzie 
mają okazję uczestniczyć w  wykładach prowadzonych 
przez znanych lubelskich specjalistów IT.

• PROJEKT ERASMUS+ realizowany od kilku lat 
rozwija umiejętność komunikacji w  języku angielskim 
dzięki wymianie uczniów z krajów europejskich. W  la-
tach 2016-2018 wspólnie ze szkołami z Niemiec, Włoch, 
Turcji i  Francji realizowaliśmy projekt „Welcome to 
Europe?!”. W  latach 2018-2020 będziemy uczestniczyć 
w kolejnym projektcie “You are what you eat” - „Jesteś 
tym, co jesz”. 

Projekty są szansą dla młodzieży do nabywania wie-
dzy o krajach Unii Europejskiej i rozwoju umiejętności 
dialogu międzykulturowego. Wymiana młodzieży daje 
motywację do nauki języków obcych, stwarza okazję do 
interakcji społecznej i  uczy tolerancji, wyrozumiałości, 
a przede wszystkim współpracy.
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• PROJEKTY UNIJNE – w latach 2017-2019 w szko-
le realizowane były dwa projekty: „Nowoczesna Szkoła 
zawodowa szansą dla rozwoju powiatu” oraz „Innowacyj-
ny nauczyciel i  kreatywny uczeń w  szkole XXI wieku” 
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach RPO WL 2014-2020.

Dzięki tym projektom młodzież nie tylko miała moż-
liwość uczestniczenia w  wielu zajęciach rozwijających 
zainteresowania, certyfikowanych kursach, specjalistycz-
nych szkoleniach, wakacyjnych stażach zawodowych, ale 
również baza dydaktyczna szkoły wzbogaciła się o dwie 
pracownie komputerowe, tablice interaktywne, rzutniki 
i  wiele innych pomocy dydaktycznych wzbogacających 
proces nauczania.

Obecnie wspólnie z  powiatem aplikujemy o  kolej-
ny projekt unijny zwiększający kompetencje zawodowe 
uczniów.

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

• Szkolne Koło Techniki i  Racjonalizacji - zrzesza 
młodzież interesującą się wynalazczością, kierunkami 
rozwoju techniki i organizacji pracy, inicjowaniem i or-
ganizowaniem giełd, wystaw i  innych przedsięwzięć in-
spirujących twórczość techniczną. Jednym z  głównych 
zadań SzKTiR jest przygotowanie uczniów do Turnieju 
Wiedzy o Wynalazczości. Należy podkreślić, że młodzież 
skupiona w kole w  ciągu ostatnich lat odniosła bardzo 
duże sukcesy. Właściwie od początku istnienia członko-
wie koła zajmują czołowe miejsca w Olimpiadzie Wiedzy 
o  Wynalazczości  (na etapie wojewódzkim w klasyfikacji 
drużynowej i indywidualnej zawsze są w ścisłej czołówce). 
Osiągają również znaczne sukcesy w finałach krajowych.  
Trud, jaki wkładają w  przygotowanie się do konkursu, 
owocuje nie tylko satysfakcją, ale również indeksem na 
wyższe uczelnie techniczne i zwolnieniem z teoretyczne-
go egzaminu zawodowego z wynikiem 100%.

• Koło Robotyki - dzięki zakupowi zestawu elemen-
tów konstrukcyjnych uczniowie z powodzeniem budują 
i programują  roboty.  Swoje modele już niejednokrotnie 
prezentowali podczas imprez środowiskowych.

• Koło Grafiki 3D – uczniowie projektują i drukują 
przedmioty w technologii przestrzennej, uczą się eksplo-
atować drukarkę 3D. 
Szkolny Klub Sportowy – oferta dla osób, które pasjonu-
ją 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 - w  naszej szkole jest 
wielu uczniów, którzy z przyjemnością poświęcają swój 
czas dla innych. Idea "wolontariatu" zawsze była im bli-
ska. Są oni gotowi w każdej chwili 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 ogólno-
polskich akcjach, takich jak: „Pomóż dzieciom przetrwać 
zimę”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Góra 
Grosza”. W  tym roku szkolnym wolontariusze z  ZS, 
uczniowie i  nauczyciele bardzo aktywnie zaangażowali 
się w akcję „Szlachetna paczka”. Obejmując opieką rodzi-
ny z Poniatowej i okolic, uaktywnili wielu darczyńców, 
osoby prywatne i instytucje. Od wielu lat współpracuje-
my z Fundacją Sepre a Frente, dzięki której nasi ucznio-
wie uczestniczą w  ciekawych zajęciach warsztatowych,  
realizując projekty fundacji. Sami również we współpra-
cy z w/w fundacją opracowywaliśmy projekt „Aktywator 
młodzieżowy”, w ramach którego organizowaliśmy zaję-
cia w przedszkolu i gimnazjum.

• Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi współpra-
cuje z Klubem HDK PCK przy Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w  Opolu Lubelskim oraz 
regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Lublinie. Corocznie odbywają się co najmniej 4 akcje. 
Już cztery lata  w ZS organizujemy „ Dzień dawcy”, pod-
czas którego rejestrujemy potencjalnych dawców szpiku.
  • Zespół Muzyczny - wielu naszych uczniów realizuje 
w tym kole swoje zainteresowania artystyczne. Bez nich 
żadna szkolna uroczystość nie miałaby racji bytu. Re-
pertuar jest zawsze dostosowany do okoliczności, czy to 
Dzień Edukacji, czy nabożne kolędowanie, czy frywolne 
Walentynki lub Dzień Kobiet, czy wreszcie wytęsknione 
powitanie wakacji. Nasi artyści odnoszą również wiele 
sukcesów podczas lokalnych  przeglądów oraz konkur-
sów  muzycznych.
4. Niewątpliwym naszym atutem jest również bardzo 
dobra baza dydaktyczna: 4 pracownie komputerowe wy-
posażone  w specjalistyczne oprogramowanie (AutoCad, 
Corel, Photoshop, Video-Studio, Pinnacle Studio), spe-
cjalistyczna pracownia technologiczna z obrabiarką CNC 
i  specjalistycznym oprogramowaniem firmy "EMCO"  
oraz "INTELITEK", skomputeryzowana pracownia 
elektryczna. Każda sala lekcyjna posiada rzutnik multi-
medialny, 6  klasopracowni wyposażonych jest również 
w tablice interaktywne, co  sprzyja wysokiemu poziomo-
wi kształcenia. Szkoła ma pełnowymiarową salę gimna-
styczną, 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 wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. To także 
inicjatywy dyrekcji szkoły i nauczycieli, umożliwiające sta-
łe podnoszenie jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej. 

Drogi Absolwencie szkoły gimnazjalnej i  podstawowej, 
wybierz szkołę, która pomoże Ci zrealizować ważne osobi-
ste cele oraz rzetelnie przygotuje Cię do wyższych studiów. 
Wybierz Naszą Szkołę, bo w pełni zasługuje na takie wy-
różnienie.
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Wykształcenie zawodowe ma swoje ważne miejsce we 
współczesnym świecie. Absolwenci szkół zawodowych są 
cenieni na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą.

W Karczmiskach szkolnictwo zawodowe liczy już po-
nad 60 lat.

W roku szkolnym 2019/2020 wszystkim zaintereso-
wanym gimnazjalistom proponujemy zdobycie kwalifi-
kacji w zawodach: 

•   kucharz, 
•   piekarz,
•   cukiernik, 
•   stolarz,
•   mechanik pojazdów samochodowych. 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne są prowadzone w 
sposób dostosowany do możliwości młodzieży, co daje 
szansę  na zdobycie kwalifikacji zawodowych również 
osobom z opinią psychologiczno-pedagogiczną lub orze-
czeniem do kształcenia specjalnego.

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

Niepodważalnym atutem placówki są zmodernizowa-
ne obecnie warsztaty, w których zapewniamy uczniom 
zajęcia praktyczne prowadzone przez nauczycieli zajęć 
praktycznych. Młodzież podejmująca naukę na kierun-
ku mechanik pojazdów samochodowych ma możliwość 
odbycia bezpłatnego kursu na prawo jazdy kategorii B. 
Pod kierunkiem szkolnych instruktorów poznaje zasady 
kodeksu ruchu drogowego.

Nauka na poszczególnych kierunkach trwa trzy lata  
i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w 
danym zawodzie. Egzamin składa się z części teoretycz-
nej oraz praktycznej. 

W ubiegłym roku szkolnym 100 % młodzieży zdało 
egzamin, potwierdzając swoje umiejętności zdobyte w 
trakcie nauki.

Młodzieży ponadgimnazjalnej z niepełnosprawnością 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym proponujemy 

kształcenie w Szkole Przysposabiającej do Pracy. Nauka 
obejmuje elementy gospodarstwa domowego, krawiec-
twa, ogrodnictwa, rękodzielnictwa oraz przygotowuje 
do funkcjonowania społecznego. Klasy liczą od 6 do 8 
uczniów.

W szkole prowadzone są bezpłatne terapie specjali-
styczne, wspierające rozwój kształcącej się u nas młodzie-
ży: terapia integracji sensorycznej, terapia logopedyczna, 
terapia Biofeedback, komunikacja alternatywna, zajęcia 
w sali doświadczania świata, dogoterapia. 

Wszyscy uczniowie mają możliwość zamieszkania  
w internacie, ponoszą wówczas wyłącznie koszty wyży-
wienia.

Tutaj mogą utrwalić wiadomości, rozwijać umiejętno-
ści społeczne oraz aktywnie wypocząć podczas interesu-
jących zajęć i  wycieczek.

Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala młodzie-
ży na rozwijanie zainteresowań. Swoje pasje mogą reali-
zować uczestnicząc w kole komputerowym, wokalnym, 
recytatorskim, kole miłośników motoryzacji lub gastro-
nomicznym.

W szkole aktywnie działa Drużyna Harcerska NS 
„Bobry”.

Sportowcy chętnie spędzają czas w siłowniach lub 
biorąc udział w grach zespołowych na boisku „Orlik”.

Efektem podejmowanej aktywności są sukcesy od-
noszone w konkursach i przeglądach artystycznych oraz  
zawodach sportowych na różnym szczeblu.

Nasi uczniowie współpracują z Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie oddając krew  
w ramach akcji organizowanych przez filie Klubu Hono-
rowych Dawców Krwi działającą w placówce. Przez swą 
działalność propagują ideę bezinteresownego daru krwi.

Przy szkole istnieje Stowarzyszenie” Daj Szansę”, któ-
re pomaga uczniom w trudnej sytuacji oraz współuczest-
niczy w organizowaniu ciekawych wyjazdów i imprez 
szkolnych.

Branżowa Szkoła I Stopnia 
w Karczmiskach
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Liceum Ogólnokształcące  
w Opolu Lubelskim
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„Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, 
to cały ocean.”

                                                             Isaac Newton

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisła-
wa Konarskiego ta największa szkoła śred-
nia Powiatu Opolskiego. W 20 oddziałach 
kształci  się 400 uczniów oraz  100 słucha-
czy szkół dla dorosłych.

Szkoła powstała w 1961 roku jako szkoła zawodowa 
kształcąca młodzież i dorosłych w deficytowych wówczas 
zawodach: kierowca, mechanik, handlowiec.  

W skład Zespołu Szkół Zawodowych wchodzą w dniu 
dzisiejszym szkoły dla młodzieży: Technikum, Techni-
kum Ogrodnicze oraz Branżowa Szkoła I stopnia. Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego zajmuje się kształceniem 
osób dorosłych w  Liceum Ogólnokształcącym dla Do-
rosłych i  Szkole Policealnej.  Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego prowadzi kursy doszkalają-
ce w zakresie teoretycznego kształcenia zawodowego dla 
uczniów szkół branżowych.

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 gastro-

nomicznej, hotelarskiej, turystycznej, fryzjerskiej oraz 
ogrodniczej.

Szkoła dysponuje  trzema budynkami przy ulicy Ko-
lejowej w Opolu Lubelskim oraz budynkami zlokalizo-
wanymi w Kluczkowicach. W dwóch budynkach dydak-
tycznych znajduje się  26 sal lekcyjnych wyposażonych 
w sprzęt multimedialny ( komputery, projektory multi-
medialne). 

W  3 pracowniach informatycznych znajduje się 45 
nowoczesnych stanowisk komputerowych i tablice mul-
timedialne. Pracownie zawodowe wyposażone są zgodnie 
ze standardami podstawy programowej kształcenia w za-
wodach. Oferujemy Uczniom zajęcia w 3 pracowniach 
gastronomicznych, pracowni hotelarskiej, 2 pracowniach 
obsługi konsumenta, pracowni fryzjerskiej     i pracowni 
ekonomicznej. 

W szkole działają biblioteka i Centrum Multimedialne 
dostępne dla wszystkich uczniów, otwarte w godzinach 
od 7.00 do 15.00 z możliwością korzystania z szerokopa-
smowego Internetu.

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

W   Kluczkowicach, w  klasycystycznym pałacu Kle-
niewskich znajduje się siedziba Technikum Ogrodnicze-
go. Do dyspozycji uczniów są w pełni wyposażone sale 
lekcyjne, nowoczesna pracownia informatyczna, pracow-
nie zawodowe i biblioteka z Centrum Multimedialnym.

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

Kształcenie zawodowe prowadzone w szkole powiąza-
ne jest z praktykami zawodowymi u Pracodawców. Szko-
ła współpracuje z kilkudziesięcioma firmami w kraju i za 
granicą. 

Dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne w  za-
kładach pracy, we współpracy z  lokalnymi pracodawca-
mi i Lubelskim Cechem Rzemiosł, organizujemy egza-
miny czeladnicze.

W szkole uczniowie mają możliwość nauki 3 języków 
obcych : angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego na po-
ziomie podstawowym i rozszerzonym.

Oprócz tego uczęszczają na zajęcia języka obcego za-
wodowego, które przygotowują do realizacji zadań zawo-
dowych w języku obcym.

Od wielu lat Zespół Szkół Zawodowych im. St. Ko-
narskiego uczestniczy w  projektach mających na celu 

Zespół Szkół Zawodowych  
im. S. Konarskiego w Opolu Lubelskim
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podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia. Ucznio-
wie uczestniczyli w  zajęciach dodatkowych w  ramach 
programu Równać szanse, Youth for Innovation, Polsko-
-Ukraińska wymiana młodzieży, Programu wyrówny-
wania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, programu 
Enter Your Future. 

Szkoła jest beneficjentem Programu Leonardo da Vin-
ci Mobilność – staże zawodowe dla uczniów szkół prowa-
dzących kształcenie zawodowe oraz Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki. 

W ubiegłym roku szkolnym rozpoczęła się realizacja 
dwóch projektów edukacyjnych w współfinansowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach ROP WL na lata 2014-2020:

- Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju 
powiatu

- Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole 
XXI wieku

W ramach projektów odbyły się:
- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z języków obcych, 

matematyki i przedmiotów  ścisłych,
- wsparcie uczniów w zakresie doradztwa zawodowe-

go,
- kursy i  szkolenia zawodowe wyposażające uczniów  

w dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
- płatne staże zawodowe u pracodawców,
- studia podyplomowe nauczycieli przedmiotów  

zawodowych,
- doposażenie pracowni w  sprzęt multimedialny 

i komputerowy,
- wyposażenie pracowni zawodowych (gastronomicz-

nej, hotelarskiej, obsługi konsumenta i  projektowania 
fryzur).

Kadra pedagogiczna kształtuje europejski wizerunek 
szkoły poprzez realizację projektu Mobilny nauczyciel 
europejska jakość w  szkole ze środków Programu PO 
WER. Nauczyciele odbyli kursy doskonalące ich umie-
jętności zawodowe  i kompetencje językowe oraz nawią-
zali kontakty z pracodawcami i szkołami z całej Europy. 
Aktywnie uczestniczymy w Programie eTwinning reali-
zując projekty edukacyjne ze szkołami z Francji i Słowa-
cji.

 Szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych: 
przedmiotowych, sportowych i  artystycznych. Zapra-
szamy Uczniów do realizowania swoich pasji podczas 
zajęć Zespołu wokalnego i  Zespołu muzycznego. Od 
kilku lat wizytówką naszej placówki są Grupa artystycz-
na Art.”Coll(ej)age” oraz Szkolny Klub Wolontariatu -  
aktywizujące młodych ludzi do pracy na rzecz środowi-
ska i osób potrzebujących, angażując się w lokalne i ogól-
nopolskie akcje.

Działające w Szkole sekcje sportowe: piłki siatkowej, 
piłki nożnej, piłki koszykowej i  tenisa stołowego zain-
teresują młodzież poszukującą aktywnych sposobów na 
spędzanie wolnego czasu. Zajęcia odbywają się popołu-
dniami w hali sportowej. 

Uczniów pragnących poszerzyć swoją wiedzę nauczy-
ciele zapraszają na zajęcia z  języka obcego zawodowego 
przygotowujące do uczestnictwa w  praktykach zagra-
nicznych oraz zajęcia kół przedmiotowych ( matema-
tyczne, fizyczne, chemiczne, ekologiczne, polonistyczne, 
historyczne, astronomiczne).

Kadrę pedagogiczną szkoły tworzy w bieżącym roku 
szkolnym 58 nauczycieli. Wszyscy posiadają wysokie 
kwalifikacje zawodowe i  pedagogiczne. Wśród nauczy-
cieli są egzaminatorzy egzaminu maturalnego we wszyst-
kich przedmiotach zdawanych przez młodzież oraz  
egzaminatorzy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie we wszystkich kształconych kwalifikacjach.  

Od roku szkolnego 2016/17 po przerwie rozpoczął 
działalność Internat Zespołu Szkół w  Kluczkowicach. 
Naszym uczniom oferujemy zakwaterowanie w wygod-
nych pokojach, bezpieczne warunki mieszkania, całodo-
bową opiekę oraz wyżywienie. 

Od roku szkolnego 2015/16 uczniowie mogą sko-
rzystać z programu stypendialnego. Za osiągnięcia edu-
kacyjne oraz sportowe najlepsi  uczniowie naszej szkoły 
otrzymują stypendium Starosty Opolskiego w wysokości 
od 100 do 130 zł miesięcznie przez okres nauki. Stypen-
dium to przysługuje również uczniom rozpoczynającym 
naukę w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawo-
wych Powiatu Opolskiego.

Od czterech lat naukę w  naszej szkole kontynuują 
uczniowie z Ukrainy –  obecnie kształcimy 60 uczniów 
we wszystkich klasach Technikum i Technikum Ogrod-
niczego.

Zespół Szkół Zawodowych im. St. Konarskiego 
w  Opolu Lubelskim oferuje naukę w  komfortowych  
warunkach i przyjaznej atmosferze. Uczniowie objęci są 
pomocą pedagogów szkolnych i psychologa. 
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W  szkole realizowany jest program doradztwa za-
wodowego i  planowania kariery zawodowej. Dbamy  
o wykształcenie, wychowanie i rozwój naszych Uczniów. 
Do każdego podchodzimy indywidualnie. Drzwi Szkoły 
są szeroko otwarte dla Uczniów i Rodziców.

„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pi-
jesz, 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 przedsiębiorczych  lubiących przygody ze sztuką 
kulinarną, dbających o siebie i  innych. Uczniowie zdo-
bywają kompetencje zawodowe do pracy na stanowi-
sku kucharza oraz profesjonalnej organizacji żywienia  
i wykonania usług gastronomicznych.  Rynek usług ga-
stronomicznych rozwija się stale. Ludzie częściej prze-
mieszczają się, odpoczywają i oczekują na pełną obsługę 
dotyczącą wyżywienia.  Coraz więcej osób, szczególnie 
w dużych miastach, ze względu na szybki styl życia ko-
rzysta z formy jedzenia poza domem. 

Pracę w  gastronomii jest stosunkowo łatwo znaleźć. 
Dobrzy fachowcy z branży gastronomicznej są poszuki-
wani 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 
Polski i za granicą. 

Możliwości zatrudnienia:
•  zakłady gastronomiczne takie jak: restauracje, bary, 

kawiarnie, itp
•  zakłady gastronomiczne w  pensjonatach, domach 

wczasowych, sanatoriach, szkołach itp
•  firmy cateringowe
•  instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy 

o żywieniu i żywności 
•  własna firma 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  zagranicą hotelarstwo staje się znaczącą 
dziedziną gospodarki, a efektem tego zjawiska jest rosną-
ce zapotrzebowanie na profesjonalną i wykwalifikowaną 
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 rzeczywiste 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
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•  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.

Technik ogrodnik – tradycja – pasja - nowoczesność
Jesteśmy jedyną lubelską szkołą kształcącą w  tym  

ciekawym zawodzie od 70 lat. 
Zawód technik ogrodnik otwiera absolwentowi dro-

gę do zakładania i  prowadzenia specjalistycznych go-
spodarstw ogrodniczych oraz uzyskania dofinansowania 
z funduszy Unii Europejskiej. Jest zawodem poszukiwa-
nym na europejskich rynkach pracy. Polecany jest tym 
wszystkim, którzy chcieliby prowadzić plantacje i  sady 
owocowe, szkółki drzew i krzewów ozdobnych, produ-
kować warzywa i kwiaty, projektować i zakładać ogrody 
przydomowe.

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

Praktyki odbywają w klasie drugiej i trzeciej w gospo-
darstwie przyszkolnym oraz specjalistycznych gospodar-
stwach ogrodniczych. 

Możliwości zatrudnienia: 
• własna działalność gospodarcza np. kwiaciarnia, 

uprawy szklarniowe, sadownicze, szkółkarskie, działanie 
w grupach producenckich 

•  banki, instytucje rolnicze np. KRUS, Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego, Państwowa Inspekcja Roślin, Agen-

cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
• firmy zajmujące się projektowaniem ogrodów  

w  gospodarstwach indywidualnych i  instytucjach pań-
stwowych 

•  centra ogrodnicze z wykorzystaniem własnej pro-
dukcji szkółkarskiej roślin ozdobnych 

Kierunek ten umożliwia: 
• przejęcie i  modernizację gospodarstwa Twoich  

rodziców 
•  korzystanie z funduszy –Premia dla młodych rolni-

ków, Modernizacja gospodarstw rolnych, Premia na roz-
poczęcie działalności rolniczej, Restrukturyzacja małych 
gospodarstw, Rozwój usług rolniczych, Przetwórstwo 
i marketing 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 branżami artystycznymi. Fryzjerstwo przeznaczone jest 
dla osób, które chcą od podstaw nauczyć się sztuki fry-
zjerskiej oraz profesjonalnie zajmować się kreowaniem 
wizerunku scenicznego jak i codziennego innych osób. 

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

Wyróżniasz się 
•  umiejętnościami manualnymi 
•  wyobraźnią
•  zmysłem estetycznym 
•  wysoką kulturą osobistą
To zawód dla Ciebie.
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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,  

studia fotograficzne).
Perspektywy rozwoju zawodowego:
•  kierownik salonu fryzjerskiego 
•  menager
•  prowadzenie  działalności szkoleniowej i  wycho-

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

•  kierownik do spraw promocji i marketingu 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 zainteresowania 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.

Zespół Szkół Zawodowych od lat cieszy się opinią 
szkoły zaangażowanej społecznie. Uczniowie i  Nauczy-
ciele uczestniczą w  licznych akcjach charytatywnych 
i pomocowych m.in. Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, 
Cała Polska Czyta Dzieciom. Biorą udział  w  realizacji 

różnorodnych programów i  akcji  na terenie powiatu 
i miasta współpracując z Towarzystwem Przyjaciół Opo-
la Lubelskiego, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi-
nie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Rodzinnymi Do-
mami Dziecka, Hospicjum Małego Księcia w Lublinie,  
Polskim Związkiem Niewidomych, Przedszkolem  
i  Żłobkiem Miejskim, Miejską i  Powiatową Biblioteką 
Publiczną, Opolskim Centrum Kultury.

Corocznie członkowie Szkolnego Koła PCK uczestni-
czą w akcji oddawania krwi organizowanej we współpra-
cy z Wojskową Stacją Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w  Lublinie. Trzy lata temu zainicjowaliśmy na terenie  
naszego miasta akcję rejestracji dawców komórek  
macierzystych szpiku kostnego oraz akcję „Włosem 
w raka”, które z powodzeniem kontynuujemy.

Uczniowie i  nauczyciele włączają się w  organizację 
licznych imprez i  uroczystości na terenie wojewódz-
twa, powiatu i miasta. Są widoczni podczas wszystkich  
oficjalnych uroczystości uświetniając je prezentacjami 
artystycznymi oraz pokazami umiejętności zawodowych 
podczas wielu przyjęć i bankietów.

„Nauka to pokarm dla rozumu.”
 Lew Tołstoj

Na rok szkolny 2019/20 Zespól Szkół Zawodowych 
im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim planuje 
nabór do następujących szkół:

Oferta dla absolwentów gimnazjów:

1. TECHNIKUM CZTEROLETNIE możli-
wość uzyskania świadectwa dojrzałości i  tytuł technika  
w zawodach:

1) technik hotelarstwa – rozszerzenia j. angielski/nie-
miecki, geografia/historia

kwalifikacje: T.11 – planowanie i  realizacja usług  
w recepcji

T.12 – obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie

2) technik obsługi turystycznej – rozszerzenia j.angiel-
ski/niemiecki, geografia/wos

kwalifikacje: T.13 – planowanie i  realizacja imprez 
i usług turystycznych
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T.14 – prowadzenie informacji turystycznej oraz 
sprzedaż usług turystycznych 

3)  technik żywienia i  usług gastronomicznych–  
rozszerzenia j.angielski/niemiecki, geografia/biologia

kwalifikacje: T.6 – sporządzanie potrwa i napojów
T.15 – organizacja żywienia  i usług gastronomicznych
4) technik technologii żywności – rozszerzenia  

j.angielski/niemiecki, biologia/chemia
kwalifikacje: T.4 – produkcja wyrobów cukierniczych
T.16 – organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów 
spożywczych
5)  kelner - rozszerzenia j. angielski/niemiecki, geogra-

fia/biologia 
kwalifikacje: T.9 – wykonywanie usług kelnerskich
T.10 – organizacja usług gastronomicznych
6)  technik usług fryzjerskich - rozszerzenia j. angiel-

ski/niemiecki, biologia/chemia
kwalifikacje: 
A.19 – wykonywanie zabiegów fryzjerskich  

    A.23 – projektowanie fryzur
7)  technik agrobiznesu - rozszerzenia j. angielski/nie-

miecki, geografia/historia 
kwalifikacje: R.3 – prowadzenie produkcji rolniczej
R.6 – organizacja i  prowadzenie przedsiębiorstwa 

w agrobiznesie
2. TECHNIKUM OGRODNICZE możliwość uzy-

skania świadectwa dojrzałości i tytułu technika w zawo-
dzie technik ogrodnik rozszerzenia j. angielski/niemiecki, 
biologia/geografia kwalifikacje: R.5 – zakładanie i  pro-
wadzenie upraw ogrodniczych R.18 – planowanie i orga-
nizacja prac ogrodniczych

SZKOŁY ZAPEWNIAJĄ PRAKTYKI ZAWO- 
DOWE również praktyki zagraniczne

      
3. BRANŻOWA SZKOŁA I  STOPNIA  

(dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa) o  trzyletnim 
cyklu nauczania (klasy wielozawodowe), możliwość  
uzyskania kwalifikacji w zawodach:

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

SZKOŁA NIE ZAPEWNIA PRAKTYK – uczeń sa-
modzielnie znajduje zakład pracy, w  którym odbędzie 
praktyki.

MOZLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA NAUKI 
W BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA – uzyskanie 
tytułu technika oraz wykształcenia średniego

Jeśli pragniesz zdobyć swój wymarzony zawód i podjąć 
pracę, a może w przyszłości podnieść poziom wykształ-
cenia i  kwalifikacji, nie chcesz zasilić grona młodych 
bezrobotnych, przyjdź do nas! Przygotujesz się także do 
założenia i prowadzenia własnej firmy! Zostań uczniem 
szkoły branżowej !

Uczniowie , którzy zdadzą egzamin potwierdzający 
kwalifikacje 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 odby-
wa praktyczną naukę zawodu u pracodawcy. Kształcenie 
teoretyczne ma miejsce na miesięcznych turnusach do-
kształcania teoretycznego młodocianych pracowników. 
Kandydat może wybrać każdy interesujący go zawód, po-
szukać pracodawcy, który przyjmie go na naukę zawodu  
(można skorzystać z  bazy pracodawców dostępnej  
w  sekretariacie Zespołu Szkół). Pracodawca podpisuje 
deklarację zgody, którą uczeń dostarcza wraz z podaniem 
o  przyjęcie do szkoły. Przez cały okres trwania nauki 
uczeń pobiera wynagrodzenie młodocianego pracownika 
zatrudnionego w celu nauki zawodu.  

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podsta-
wowej:

1. TECHNIKUM PIĘCIOLETNIE możliwość  
uzyskania świadectwa dojrzałości i  tytułu technika  
w zawodach:

a. technik hotelarstwa – 
kwalifikacje: HGT.03 – obsługa gości w  obiekcie 

świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06 – realizacja usług w recepcji
b. technik organizacji turystyki –  
kwalifikacje: HGT.07 – przygotowanie imprez i usług 

turystycznych
HG T.08 – obsługa klienta oraz rozliczanie imprez 

i usług turystycznych
c. technik żywienia i usług gastronomicznych–  
kwalifikacje: HGT.02 – przygotowanie wydawanie 

dań
HGT.12 – organizacja żywienia i usług gastronomicz-

nych
d. technik technologii żywności –  
kwalifikacje: SPC.01 – produkcja wyrobów cukierni-

czych
SPC.07 – organizacja i nadzorowanie produkcji wyro-

bów spożywczych
e. technik usług kelnerskich - 
kwalifikacje: HGT.01 – wykonywanie usług kelner-

skich
HGT.11 – organizacja usług gastronomicznych
f. technik fryzjer - 
kwalifikacje: FRK.01 – wykonywanie usług fryzjer-

skich
FRK.03 – projektowanie i wykonywanie fryzur
g. technik agrobiznesu -  
kwalifikacje: ROL.04 – prowadzenie produkcji rolni-

czej
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ROL.05 – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa 
w agrobiznesie

2. TECHNIKUM OGRODNICZE możliwość  
uzyskania świadectwa dojrzałości i tytułu

technika w zawodzie technik ogrodnik 
kwalifikacje: OGR.02 – zakładanie i  prowadzenie 

upraw ogrodniczych
OGR.05 – planowanie i organizacja upraw ogrodni-

czych

SZKOŁY ZAPEWNIAJĄ PRAKTYKI ZAWODO-
WE również praktyki zagraniczne

3. BRANŻOWA SZKOŁA I  STOPNIA (daw-
niej Zasadnicza Szkoła Zawodowa) o  trzyletnim cyklu  
nauczania (klasy wielozawodowe), możliwość uzyskania 
kwalifikacji w zawodach:

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

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

Jeśli pragniesz zdobyć swój wymarzony zawód i podjąć 
pracę, a może w przyszłości podnieść poziom wykształ-
cenia i  kwalifikacji, nie chcesz zasilić grona młodych 
bezrobotnych, przyjdź do nas! Przygotujesz się także do 
założenia i prowadzenia własnej firmy! Zostań uczniem 
szkoły branżowej !

MOŻLIWOŚC KONTYNUOWANIA NAUKI 
W BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA – uzyskanie 
tytułu technika i wykształcenia średniego

Uczniowie, którzy zdadzą egzamin zawodowy otrzy-
mują dyplom, suplement oraz EUROPASS w  języku  
angielskim.

Kształcenie zawodowe prowadzone jest w klasie wie-
lozawodowej, z praktyczną nauką zawodu u pracodaw-
cy. 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, po-
szukać pracodawcy, który przyjmie go na naukę zawodu  
(można skorzystać z  bazy pracodawców dostępnej 
w  sekretariacie Zespołu Szkół). Pracodawca podpisuje  
deklarację zgody, którą uczeń dostarcza wraz z podaniem 
o  przyjęcie do szkoły. Przez cały okres trwania nauki 
uczeń pobiera wynagrodzenie młodocianego pracownika 
zatrudnionego w celu nauki zawodu.  

Jeżeli chcesz być kucharzem, mechanikiem pojazdów 
samochodowych, wędliniarzem, ogrodnikiem, pieka-

rzem, cukiernikiem lub fotografem wybierz naszą szkołę!

III Oferta dla absolwentów zasadniczej szkoły zawo-
dowej oraz dla osób dorosłych, które ukończyły gimna-
zjum lub szkołę podstawową

 
1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DO-

ROSŁYCH – możliwość uzupełnienia wykształcenia 
średniego oraz przystępowania do egzaminów potwier-
dzających kwalifikacje w zawodzie po odbyciu kwalifika-
cyjnych kursów zawodowych

3 – letni cykl kształcenia, rozszerzenia: język angielski/
niemiecki, geografia/biologia  

W trakcie nauki możliwość równoległego uzupełnia-
nia kwalifikacji zawodowych w ramach Kwalifikacyjnych 
Kursów Zawodowych w  zawodach: ogrodnik, kucharz, 
kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych, 

florysta
IV Szkoły dla osób posiadających wykształcenie śred-

nie

1. SZKOŁA POLICEALNA kształcąca w cyklu 4 – 
semestralnym w zawodach:
1) technik administracji kwalifikacje: AU.68 – obsługa 
klienta w jednostkach administracji
2) technik turystyki wiejskiej
kwalifikacje: TG.08 – prowadzenie działalności tury-
stycznej na obszarach wiejskich, TG.09 – prowadzenie 
gospodarstwa agroturystycznego
3) technik rachunkowości
kwalifikacje: AU.36 – prowadzenie rachunkowości, AU. 
65 – rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
3) florysta
kwalifikacje: RL. 26 – wykonywanie kompozycji flory-
stycznych

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.face-
book.com/zszopolelubelskie/ 

Anita Wrona 
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Konarskiego 
w Opolu Lubelskim
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Liceum Ogólnokształcące im. Adama 
Mickiewicza w Józefowie nad Wisłą

  W roku szkolnym 2019 / 2020 prowadzimy nabór 

do następujących oddziałów :

•   trzyletniego liceum na podbudowie gimnazjum,

•   czteroletniego liceum na podbudowie szkoły  

podstawowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom absolwentów 

klas ósmych i III gimnazjum, proponujemy rozszerzenia 

z następujących przedmiotów : j. angielski, informatyka, 

biologia, chemia, geografia i historia.

     ZSO w Józefowie nad Wisłą oferuje przyszłym 

licealistom doskonałą bazę:

•   wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

•   dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, pra-

cownie językowe ( tablice multimedialne, laptopy, kom-

putery, nowoczesne pomoce dydaktyczne,…),

•   udział w programie eTwinning- projekt „ Unesco – 

Untold Experiences Story of a Country”,

•   udział w programie Erasmus+ i atrakcyjne  wyjazdy 

( Sycylia, Rumunia, Portugalia, Bułgaria, Hiszpania),

•   udział w polsko – ukraińskiej i polsko łotewskiej  

wymianie młodzieży (Co roku nasi uczniowie biorą 

udział w  warsztatach międzynarodowych, gdzie mają 

możliwość spotkania rówieśników z Łotwy, Litwy, Biało-

rusi, Mołdawii i Ukrainy.),

•   Orlik, dwie sale gimnastyczne, siłownię wewnętrz-

na i  zewnętrzną, salę do tenisa stołowego, lodowisko -  

jedyne w powiecie i okolicy „Biały Orlik”

•   bibliotekę, czytelnię,

•   świetlicę szkolną,

•   stołówkę szkolną,

•   opiekę medyczną (dentysta, pielęgniarka szkolna),

•   przestronne szatnie,

•   autobusy szkolne ( możliwość bezpłatnego dojazdu 

dla uczniów z gminy Józefów nad Wisłą ).

Na terenie naszej szkoły działa również : ZHP, Mło-

dzieżowa Orkiestra Dęta, Koło Szachowe, Wolonta-

riat, LOK, KS „Wisła”, grupy akrobatyczne, sekcja 

karate Kyokushin.  Uczniowie mogą uczestniczyć 

w  różnych zajęciach dodatkowych, np. z  robotyki 

i programowania.

Stypendium dla najlepszych uczniów w  systemie 

półrocznym.

Drodzy Gimnazjaliści i Ósmoklasiści!

•   Zdaniem uczniów i absolwentów jedną z najwyż-

szych wartości towarzyszących edukacji w naszej szkole 

jest bardzo dobra atmosfera pracy.

•   Wspierające relacje międzyludzkie i profesjonalizm 

to wyznaczniki naszej pracy.

•   Pracując w sposób nowatorski  i efektowny, przygo-

tujemy Was do matury na poziomie, który pozwoli Wam 

otrzymać indeksy wymarzonych uczelni.

•   Zajęcia dodatkowe gwarantują możliwość rozwoju 

indywidualnych pasji.

Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego w Józe-

fowie nad Wisłą!

25- letnie LO im. Jana Pawła II informuje, że od września 2019 r.  na edukacyjnej 
mapie powiatu pojawią się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad 
Wisłą nowe klasy liceum.
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Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna

w Opolu Lubelskim

Usługi Poradni są bezpłatne.

Współpracujemy ze wszystkimi placówkami i insty-

tucjami 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 wyjątkiem sytuacji wymagających natychmiastowej  

interwencji. 

Pomoc w formie indywidualnych porad i konsultacji 

udzielana jest na bieżąco, w godzinach pracy Poradni.

Wszystkie dokumenty wydawane przez Poradnię  

w sprawie dziecka odebrać mogą wyłącznie rodzice lub 

opiekunowie prawni.

Oferta usług Poradni, poza diagnozą, terapią  

 i orzecznictwem- obejmuje:

Propozycje pomocy psychologiczno- pedagogicznej   

dla nauczycieli:

•   prowadzenie szkoleniowych Rad   Pedagogicznych,

•   grupy wsparcia  dla pedagogów szkolnych, 

• umożliwienie korzystania z literatury fachowej,  

zgromadzonej w Poradni,

•  stały punkt konsultacyjny na terenie Poradni  

(porady i konsultacje w sprawach wychowawczych i me-

rytorycznych)

•  stałe i doraźne punkty konsultacyjne na terenie 

szkół i placówek,

•  prowadzenie programów profilaktycznych i autor-

skich programów psychoedukacyjnych na terenie szkół,

•  wspomaganie w organizacji i udzielaniu pomocy 

psychologiczno- 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, pogadan-

ki),

•    zajęcia warsztatowe tematyczne (pomoc dzieciom  
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e-mail: ppp.opole.lub@interia.pl
www.poradniappopolelub.pl

Poradnia prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, 
orzeczniczą dla potrzeb edukacyjnych, profilaktyczną, konsultacyj-
no - doradczą i psychoedukacyjną skierowaną do uczniów, rodziców  
i  nauczycieli.
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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 Auty-

zmem „Elf”,

•  prowadzenie warsztatu umiejętności wychowaw-

czych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Propozycje pomocy psychologiczno - pedagogicznej  

dla uczniów:

•   indywidualna terapia psychologiczna, pedagogicz-

na, logopedyczna,

•   terapia grupowa,

•   punkty konsultacyjne w szkołach i w poradni,

•  treningi integracyjne, antystresowe, asertywności, 

konstruktywnej komunikacji,

•   warsztaty skutecznego uczenia się,

•   spotkania psychoedukacyjne w ramach godzin  

wychowawczych,

•   prowadzenie programów profilaktycznych,

•   indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjno- 

zawodowe,

•  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 konfliktowych

•   prowadzenie autorskich programów skierowanych 

do uczniów gimnazjów- grupa rozwoju osobowości, 

grupa psychoedukacyjna („Nastolatki- Nastolatkom”)

•   zajęcia dla uczniów i rodziców rozwijające kompeten-

cje 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 żywiołowych,

•   współpraca w Zespole Interdyscyplinarnym przy OPS 

w Opolu Lubelskim i Poniatowej, 

•   organizowanie i prowadzenie szkoleń dla uczestników 

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  prze-

mocy w rodzinie i rozwiązywania problemów alkoholo-

wych w Opolu Lubelskim i Poniatowej.

Elwira Dudek

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

w Opolu Lubelskim
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Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Poniatowa, ul. Młodzieżowa 6, tel. 81/820-47-86, 

www.muzycznaponiatowa.pl,  
www.scholares.poniatowa.pl (szukaj nas też na FB)

Aktywne uczestnictwo w kulturze
Gdy jakaś instytucja obiecuje Ci aktywne uczestnic-

two w kulturze, szybkie sukcesy i bezstresową pracę od 
razu pytaj: co ja z tego będę miał? Pytania te są jak naj-
bardziej na miejscu i działają z obustronną korzyścią: po 
pierwsze wiesz, czego się spodziewać i mobilizujesz siły, 
aby osiągnąć sukces, a my w szybkim czasie poznajemy 
Twoje możliwości, możemy je rozwijać i  proponować 
koła zainteresowań zgodne z  Twoimi oczekiwaniami 
i predyspozycjami.

Chóry:
Małe Szczygiełki – dzieci przedszkolne
Średnie Szczygiełki – dzieci w wieku 6-8 lat
Szczygiełki – dzieci ze szkół podstawowych 
Szczygiełki Grandi – młodzież gimnazjalna i licealna, 

także studenci 
Szczygiełki Fenix – osoby dorosłe, najczęściej byli 

członkowie chórów

Zespoły wokalno-instrumentalne: 
Scholares Minores pro Musica Antiqua – zespół  

muzyki dawnej 
Czarne Bociany – kapela folkowa

Nowa inicjatywa:
Ogólnopolskie Spotkania Chórów „Szczygiełki i Przy-

jaciele” 2017 r. i 2018 r. (z udziałem chórów: „Cantata” 
z  Opola Lubelskiego, „Corda Cantando” z  Karczmisk, 
Chór Brata Alberta z  Puław, „Cantate Dei Gloriam” 
z Warszawy);

II Polsko-Amerykański Festiwal Muzyki Chóralnej – 
czerwiec 2018 r. (pierwsza edycja w 2015 r.).

Jeśli jesteś humanistą to zapewne przekonałyby Cię 
opisy zagranicznych podróży w  tak egzotyczne miejsca, 
jak: Japonia, Ekwador, Kanada, Stany Zjednoczone, Au-
stralia, czy podróże po starej, dobrej Europie: niemiecki 

Nikomu nie trzeba przedstawiać chóru Szczygiełki i zespołu muzyki dawnej Scholares Minores pro 
Musica Antiqua, gdyż są to grupy muzyczne, które już 44 lata z powodzeniem działają na terenie nasze-
go powiatu. Dzieci z Poniatowej swoim śpiewem i muzyką zdobywają liczne międzynarodowe nagrody 
i wyróżnienia, a sława o rzetelnym muzycznym przygotowaniu przez kierownictwo zespołów państwa 
Danutę i Witolda Danielewiczów oraz profesjonalną kadrę złożoną w dużej mierze przez byłych wycho-
wanków poniatowskich zespołów, sięga poza granice województwa i kraju.
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Ordnung przy bramie brandenburskiej, oglądanie za-
pierającej dech w  piersiach hiszpańskiej corridy, sweet  
focia przy wieży Eiflla, uczta z belgijskimi czy francuski-
mi oryginalnymi czekoladkami, chłodny błękit Morza 
Północnego u  wybrzeży Anglii i  przeczysta przezroczy-
stość macedońskiego jeziora Ochryd. Poza tym tour-
nee koncertowe  po Finlandii śladami św. Mikołaja czy  
słodkie leniuchowanie w Bułgarii, Chorwacji, Grecji...

„Lubię wyjazdy z chórem i różne nieoczekiwane muzycz-
ne akcje, jak  np. nagrywanie piosenki do radia, czy spon-
taniczne koncerty gdzieś na świecie: w kościołach, na ulicy, 
w wielkich salach koncertowych”.

Jeśli jednak jesteś umysłem ścisłym, to podajemy  
kilka cyfr, które czasami znaczą więcej, niż słowa i obra-
zują rzeczywisty rozmiar uczestnictwa w  kulturze: 122 
wyjazdy zagraniczne, 33 odwiedzonych krajów, tysiące 
przejechanych/ przelecianych/ przewędrowanych km, 
ponad 3500 koncertów, czyli ok. 100 koncertów rocznie, 
czyli... czasami dwa! koncerty w tygodniu. Robi wraże-
nie? To dopiero początek!

OPP w Poniatowej w ubiegłym roku realizowało swo-
je zamierzenia pracy dydaktyczno-artystycznej w stosun-
ku do blisko 300 dzieci i młodzieży w wieku od 4 - 22 lat. 
Wszystkie grupy, podlegają stałej weryfikacji, w wyniku 
której dokonywane jest „awansowanie” wybijających się 
członków zespołów. Awansowanie to stanowi również 
o tworzeniu motywacji do pracy, a zdobyte przez dziecko 
umiejętności są na bieżąco monitorowane podczas egza-
minów, popisów, konkursów i festiwali.

„Szczygiełki” to mój drugi dom. Spędzam tutaj mnóstwo 
czasu wypełnionego naprawdę fajnymi zajęciami. OPP to 
placówka, gdzie spotkałam wspaniałych ludzi i zawiązałam 
przyjaźnie na całe życie. Moi rówieśnicy podzielają moje 
pasje, a wyjazdy są okazją do sprawdzenia siebie i przyja-
ciół. Alicja

Bez historii ani rusz!
 Jak się zaczyna muzyczna kariera? Bardzo pro-

sto. Śpiewanie, śpiewanie i  jeszcze raz śpiewanie: gru-
py najmłodsze, najmniej umuzykalnione rozpoczynały 
swą edukację muzyczną od najprostszych piosenek jed-
nogłosowych, przechodząc kolejno coraz wyższe etapy 
„muzycznego wtajemniczenia”. Nauka ta połączona jest 
z  elementami ludycznymi (zabawowymi) takimi jak: 
mimiczne, taneczne, inscenizacyjne i  in. Program tych 
zajęć dostosowywany jest - zarówno repertuarowo, jak 
i fizycznie (skala głosu dziecka, prosta harmonia wpada-
jąca w ucho) do konkretnego etapu rozwoju umiejętno-
ści dzieci. Tak też było w 1975 roku, kiedy powstał chó-
rek szkolny „Szczygiełki” i zespół fletowy założony przez 
Danutę Stanisławek. Z  kilkuosobowej grupy powstał 
regularny chór zdobywający najwyższe krajowe nagrody 
chóralne (m.in. Złote Struny, Złote Kamertony, liczne 
Puchary na Konkursach Chóralnych w kraju i  zagrani-
cą), a z zespołu fletowego wyłoniły sie przyszłe gwiazdy 
zespołu muzyki dawnej „Scholares Minores pro Musica 
Antiqua” (nagroda Ambasador Lubelszczyzny, nagroda 
im. Brata Alberta, Złote Harfy Eola i inne). Chórek nie 
zakończył działalności na szkolnych akademiach i  wie-
cach patriotycznych, ponieważ pani Danusia wraz ze  
świeżo poślubionym mężem Witoldem Danielewiczem 
zaproponowali dzieciom coś tak egzotycznego, ale i dość 
prostego do wykonywania, jak... muzyka dawna. Dzia-



OPOLSKA GAZETA POWIATOWA nr 1 (71)  luty 201928

łalność państwa Danielewiczów zyskała miano placówki 
o profilu muzycznym i po wpisaniu jej w 1981 roku do 
odpowiednich rejestrów pod nazwą Ognisko Pracy Po-
zaszkolnej rozpoczęła umuzykalnianie powiatu na nie-
spotykaną w tamtych czasach skalę.

Propozycja nie do odrzucenia
 A  teraz propozycja dla Ciebie: jesteś uczniem, 

chcesz się rozwijać, bo czujesz, że świat czeka właśnie 
na Twoje artystyczne produkcje, chcesz spełnić swoje 
marzenia o byciu muzykiem, śpiewakiem czy aktorem, 
chcesz nauczyć sie grać na instrumencie – generalnie in-
teresuje Cię scena, aplauz publiczności i życie na świecz-
niku - przyjdź do nas. Znajdziesz tu nauczycieli i koła 
zainteresowań, które na pewno pomogą spełnić Ci Twoje 
sceniczne marzenia.

Koła instrumentalne: 
Kameralna Orkiestra Smyczkowa KOS 
Il Cardellino – zespół fletowy 
Papa Chorda – zespół gitarowy 
O sole mio – zespół mandolinowy
Chcę rozwijać się muzycznie, poznawać nowych lu-

dzi, nową muzykę i inne kultury. Zauważyłam, że chó-
rzyści z  OPP są bardzo pracowici i  zdyscyplinowani, 
a zespół, gdzie tylko się pojawi zdobywa najwyższe uzna-
nie i pierwsze nagrody. Jestem dumna, że jestem współ-
twórcą tych sukcesów. Ola K.

A teraz propozycja dla osób dorosłych: jeśli Twoje 
dziecko przejawia jakiekolwiek muzyczne ciągoty, ciągle 
śpiewa, tańczy, a także gra na wszystkim, co mu wpadnie 
w ręce, to przemyśl sprawę, bo może warto, aby kształci-
ło swoje umiejętności pod okiem profesjonalnej kadry? 
Rzetelne przygotowanie muzyczne, nauka dyscypliny 
i przewidywania konsekwencji to kapitał na całe życie. 
O  dyscyplinie, o  regularnym przychodzeniu na zajęcia 
i przygotowywaniu się na lekcje mówimy od razu. Takie 
postawienie sprawy oszczędzi wszystkim niepotrzebnych 
„przemyśleń”, ustawi dobre relacje nauczyciel - uczeń, 
nakieruje młodego człowieka na uważne i odpowiedzial-
ne życie.

 Zaangażowanie uczestników najbardziej widać 
po… wymianie pokoleń; byli członkowie chórów, prze-
konani o  dobroczynnym działaniu muzyki, na próby 
przyprowadzają swoje dzieci. Wiedzą, że w Ognisku Pra-
cy Pozaszkolnej w Poniatowej ich dzieci spotkają ludzi 
o podobnej wrażliwości, rozwiną się muzycznie i zreali-
zują swoje marzenia.

Ostatnie sukcesy poniatowskich chórów:
Styczeń 2019 r.: I miejsce i Złote Dyplomy dla kapeli 

folkowej „Czarne Bociany”, chóru „Średnie Szczygieł-
ki” oraz zespołu wokalno-instrumentalnego „Szpaczki” 
ORAZ Srebrny Dyplom dla chóru „Szpaczki” na III  
na Ogólnopolskim Festiwal Kolęd i Pastorałek w Karcz-
miskach;

Listopad 2018 r.: I miejsce i Złoty Dyplom dla chóru 
„Szczygiełki Fenix na II Ogólnopolskim Festiwalu Chó-
ralnym „Cantat viWAT” w Warszawie”;

Październik 2018 r.: I miejsce dla chóru „Szczygieł-
ki” na VIII Ogólnopolskim Festiwalu „Ars Liturgica” 
w Gnieźnie;

Czerwiec 2018 r.: I  miejsce dla chóru „Szczygiełki 
Grandi” na IX Międzynarodowym Konkursie Chóral-
nym „Cracovia Cantans” w Krakowie;

Maj 2018 r.: I miejsce i Grand Prix dla chóru „Szczy-
giełki Grandi” na  I Ogólnopolskim Konkursie Muzyki 
Sakralnej „Nadzieja w Chórze” w Tykocinie; 

Styczeń 2018 r: I miejsce dla chóru „Szpaczki”, kapeli 
folkowej „Czarne Bociany” na II Ogólnopolskim Festi-
wal Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach;

Grudzień 2017 r.: I miejsce i Grand Prix dla zespołu 
muzyki dawnej „Scholares Minores pro Musica Antiqua” 
na XVI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i  Pastorałek 
„Staropolskie kolędowanie” w Radomiu;

Październik 2017 r.: I miejsce i Złoty Dyplom dla 
chóru „Szczygiełki” na II Międzynarodowym Festiwalu 
Chóralnym „Cantu Gaudeamus” w Białymstoku;

Styczeń 2017 r.: I miejsce dla: chóru „Małe Szczygieł-
ki”, chóru „Szpaczki”, kapeli folkowej „Czarne Bociany” 
oraz zespołu fletowego „Il Cardellino”, a także nagroda 
Grand Prix dla zespołu fletowego na I Ogólnopolskim 
Festiwal Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach.
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Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na ryn-
ku pracy poprzez podniesienie jakości edukacji i  oferty 
kształcenia zawodowego, podniesienie kwalifikacji zawo-
dowych nauczycieli, doposażenie pracowni zawodowych.

W projekcie uczestniczą dwie szkoły prowadzące kształ-
cenie zawodowe: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisła-
wa Konarskiego w Opolu Lubelskim, Zespół Szkół w Po-
niatowej oraz uczniowie i nauczyciele ww. szkół.

Działania realizowane w projekcie ukierunkowane są na 
rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów 
poprzez: staże zawodowe u pracodawców, zajęcia dodat-
kowe, szkolenia, kursy oraz nauczycieli zawodu poprzez: 
studia podyplomowe i  szkolenia w zakresie niezbędnym 
do prowadzenia zajęć.

Powyższe działania pozwolą na wyrównanie szans edu-
kacyjnych uczniów i  zintegrowanie kształcenia zawodo-
wego z rynkiem pracy, a w rezultacie podniesienie jakości 
szkolnictwa zawodowego w Powiecie Opolskim.

W  ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa 
szansa dla rozwoju powiatu” uczniowie z  Zespołu Szkół 
Zawodowych im. S. Konarskiego w  Opolu Lubelskim 
oraz Zespołu Szkół w Poniatowej odbyli w   staże zawo-
dowe u pracodawców. Staże zawodowe są jednym z zadań 
projektowych, mających na celu zwiększane szans uczniów 
szkół zawodowych na rynku pracy. Łącznie w roku 2017 
oraz 2018 z  tej formy wsparcia skorzystało 95 osób. 
Wszyscy stażyści nabyli doświadczenie, które z pewnością 
zaowocuje lepszym startem w  przyszłe życie zawodowe. 
Każdy uczeń za odbycie stażu otrzymał stypendium w wy-
sokości 1750 zł, natomiast pracodawca przyjmujący na 
staż otrzymał refundację lub dodatek do wynagrodzenia 
dla osoby sprawującej opiekę nad stażystami.

W  obu placówkach w  ramach projektu odbywają się 
również: 

•   Zajęcia dodatkowe dla uczniów:
W  ZSZ w Opolu Lubelskim:
- Język niemiecki zawodowy  
- Niszowe kierunki sadownicze szansą dla młodego  

rolnika 
- Szczepienie w ręku z użyciem gilotyny szkółkarskiej 
- Obsługa gościa w restauracji  
- Nowoczesny fryzjer – tworzenie całej stylizacji 

W Zespole Szkół w Poniatowej: 
- Programowanie  i budowa robotów  
- Grafika komputerowa 
- Programowanie aplikacji i baz danych 
•   Szkolenia oraz  kursy certyfikowane. 
W ZSZ w Opolu Lubelskim 
- Serwis specjalny 
- Wizaż I i II stopnia 
- Hydrosommelier
- Dekorowanie potraw i stołu z elementami carvingu 
- Obsługa kasy fiskalnej 
- Prowadzenie działalności gospodarczej 
- Wykonywanie usług kelnerskich 
- Przedłużanie i zagęszczanie włosów 
- Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opry-

skiwacza 
- Animator czasu wolnego 
-  Barman I stopnia
- Nowoczesne technologie w gastronomii 
- Konsjerż 
- Wzorowa służba pięter 
- obsługa wózków jezdniowych
- Prawo jazdy kat T
- Kurs agroturystyczny
W ZS w Poniatowej:
 - Grafik komputerowy 
 - Inżynieria programowania komputerowego CAD 
 - Grafika 3D 
- Nowe technologie
- Obsługa i funkcjonalność platformy e-learningowej
- Budowa drukarki 3D
- Programowanie aplikacji i baz danych 
- Operator wózka widłowego
- Spawacz 
W  ramach projektu w  obydwu szkołach objętych 

wsparciem doposażone zostały pracownie przedmiotów 
zawodowych na łączną kwotę ponad  200 tys. zł . 

•   Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2019 r. 
•   Całkowita wartość projektu: 1 453 764,65 zł 
•   Kwota przyznanego dofinansowania: 1 307 668,18 zł

W dniu 18 kwietnia 2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Powiatem Opol-
skim została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu pn. „Nowoczesna szkoła za-
wodowa szansą dla rozwoju powiatu” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 
Kształcenie zawodowe.

Nowoczesna szkoła zawodowa  
szansą dla rozwoju powiatu
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„Innowacyjny nauczyciel i  kreatywny uczeń 

w szkole XXI wieku”

W  dniu 17 maja 2017 r. pomiędzy Wojewódz-

twem Lubelskim a  Powiatem Opolskim została 

podpisana umowa dotycząca realizacji projektu 

pn. „Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń 

w szkole XXI wieku” ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w  ramach Regionalne-

go Programu Operacyjnego dla Województwa  

Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś prioryte-

towa 12. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje,  

Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji 

edukacyjnych oraz zwiększenie dostępu do dobrej 

jakości kształcenia ogólnego poprzez: kształtowanie 

postaw i  umiejętności niezbędnych na rynku oraz 

ukierunkowanie na dalszy rozwój psychospołeczny 

oraz zawodowy, a także nabycie dodatkowych kom-

petencji uczniów i nauczycieli.

W  projekcie uczestniczą trzy szkoły ponad-

gimnazjalne: Liceum Ogólnokształcące im. Ada-

ma Mickiewicza w  Opolu Lubelski, Zespół Szkół  

Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu 

Lubelskim, Zespół Szkół w Poniatowej oraz ucznio-

wie i nauczyciele ww. szkół.

Działania realizowane w projekcie ukierunkowa-

ne są na rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejęt-

ności uczniów poprzez: zajęcia dodatkowe w  tym: 

dydaktyczno-wyrównawcze (z matematyki, biologii, 

geografii, fizyki, języka angielskiego) i  rozwijające 

oraz zapewnianie wsparcia w zakresie doradztwa za-

wodowego, a  nauczycieli natomiast poprzez: szko-

lenia niezbędnych do prowadzenia zajęć w zakresie 

korzystania z  nowoczesnych metod, technologii 

i sprzętu.

Dodatkowo pracownie szkolne zostały doposażo-

ne w nowoczesny sprzęt ICT i pomoce dydaktyczne.

Powyższe działania przyczynią się do osiągnięcia 

lepszych wyników na egzaminie maturalnym, pod-

niesienia poziomu kompetencji kluczowych, któ-

re przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności 

na rynku pracy, a w rezultacie podniesienia jakości 

szkolnictwa ogólnego w Powiecie Opolskim.

•  Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2019 r. 

• Całkowita wartość projektu: 755 273,99 zł.

• Kwota przyznanego dofinansowania: 641 982,89 zł.

Innowacyjny nauczyciel i kreatywny  
uczeń w szkole XXI wieku
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W dniu 12 czerwca 2017 r. pomiędzy Wojewódz-
twem Lubelskim a Powiatem Opolskim została pod-
pisana umowa dotycząca realizacji projektu pn. „„Mo-
dernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego 
w Powiecie Opolskim” ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13. Infrastruktura 
społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia 
zawodowego i ustawicznego.   

Celem głównym projektu „Modernizacja infrastruk-
tury kształcenia zawodowego w Powiecie Opolskim” 
jest dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do 
potrzeb rynku pracy w powiecie opolskim, natomiast 
celem pomocniczym jest poprawa jakości i efektyw-
ności kształcenia zawodowego w powiecie opolskim.

 Projekt obejmuje placówki oświatowe prowadzące 
kształcenie w zawodzie technik mechanik oraz tech-
nik informatyk w Zespole Szkół w Poniatowej a także 
w zawodzie technik usług fryzjerskich, technik ogrod-
nik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 
technik hotelarstwa w Zespole Szkół Zawodowych 
w Opolu Lubelskim. 

W ramach projektu w Zespole Szkół w Poniatowej 
przewidziane jest doposażenie oraz modernizacja na-
stępujących sal i pracowni warsztatowych na pracow-
nie przedmiotowe tj.: modernizacja sali warsztatowej 
na bibliotekę techniczną, modernizacja sali warszta-

towej na pracownie lokalnych sieci komputerowych 
i systemów operacyjnych, modernizacja sali warszta-
towej na pracownie programowania obrabiarek stero-
wanych numerycznie, modernizacja sali warsztatowej 
na pracownie rysunku technicznego, modernizacja 
łazienki i przystosowanie jej do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.

Natomiast w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu 
Lubelskim przewidziana jest modernizacja pracow-
ni gastronomicznej i pracowni hotelarskiej recepcja 
z jednostką mieszkalną wraz z węzłem sanitarnym 
oraz wyposażenie pracowni stylizacji i projektowania 
fryzur, pracowni fryzjerskiej, pracowni hotelarskiej, 
pracowni techniki ogrodniczej i pracowni do nauki 
jazdy, pracowni gastronomicznej oraz informatycznej. 

W chwili obecnej został rozstrzygnięty przetarg na 
wykonanie robót budowalnych w ZS w Poniatowej 
oraz ZSZ w Opolu Lubelskim. Już we wrześniu mło-
dzież będzie mogła kształcić się w zmodernizowanych 
pracowniach zawodowych, wyposażonych w nowo-
czesny sprzęt dydaktyczny. 

Projekt realizowany będzie do 31 marca 2020 r. 
Całkowita wartość projektu:  1 904 857,00 zł 
Kwota przyznanego dofi nansowania: 1 619 128,42 zł

Modernizacja infrastruktury 
kształcenia zawodowego 

w Powiecie Opolskim
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