STAROSTWO POWIATOWE W LUBANIU

OFERTA EDUKACYJNA
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW
NA ROK SZKOLNY
2018/2019

LUBAŃ 2018 R.

Przyjmowanie podań i kwalifikowanie kandydatów do szkół objętych
elektronicznym systemem rekrutacji.

1. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych objętych elektronicznym systemem
rekrutacji mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów
w obrębie trzech wybranych szkół, tworząc listę preferencji (jako szkołę
rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzący w skład zespołu).
2. Dane osobowe kandydata, informację o wszystkich jego wyborach oraz
zaliczeniu sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (jeżeli do takiego
sprawdzianu kandydat przystąpił), oceny ze świadectwa ukończenia
gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz osiągnięcia ucznia,
wprowadza się do komputerowej bazy danych.
Dane te kandydat będzie mógł wprowadzić samodzielnie po zalogowaniu
się na serwer www.dolnoslaskie.edu.com.pl i tam uzyska dalsze
informacje.
3. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych objętych elektronicznym
systemem, składają wniosek wraz z załącznikami, jedynie do szkoły I
wyboru, wskazując w nim także szkołę II i III wyboru.
4. Wszystkie informacje, o których mowa w punkcie 2, dotyczące
poszczególnych kandydatów, wprowadzone do bazy danych weryfikują
szkoły ponadgimnazjalne pierwszego wyboru. Szkoły pierwszego wyboru
weryfikują również informacje o następnych wszystkich wyborach uczniów.
5. Rekrutacja do poszczególnych oddziałów szkół odbywać się będzie
z uwzględnieniem wszystkich kandydatów, którzy umieścili dany oddział na
swojej liście preferencyjnej na podstawie listy uwzględniającej preferencje
kandydatów, ułożonej według liczby uzyskanych przez nich punktów.
6. O zakwalifikowaniu do oddziału decyduje wyłącznie liczba punktów
rekrutacyjnych i liczba miejsc w danym oddziale. Listę kandydatów
zakwalifikowanych do jednego oddziału w wybranej szkole tworzy się biorąc
pod uwagę liczbę punktów uzyskanych przez kandydatów i liczbę miejsc,
którymi dysponuje dany oddział.
7. Kandydat zakwalifikowany do jednego z wybranych oddziałów przestaje być
uwzględniony w rekrutacji do pozostałych oddziałów umieszczonych na
dalszych pozycjach listy preferencyjnej.

Terminy postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów
do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla
absolwentów gimnazjum
Lp.

1.

2.

3.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
Złożenie
przez
kandydatów
deklaracji
przystąpienia, w postępowaniu rekrutacyjnym o
przyjęcie do:
a. szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły
ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego,
oddziału
sportowego
w
szkole
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, do
prób sprawności fizycznej,
b. szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej,
oddziału
dwujęzycznego
w
szkole
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej,
do sprawdzianu kompetencji językowych,
c. oddziału międzynarodowego w publicznej
szkole ponadgimnazjalnej, do sprawdzianu
kompetencji językowych,
d. oddziału
w
publicznej
szkole
ponadgimnazjalnej, w której realizowany
program
wymaga
od
kandydatów
indywidualnych
predyspozycji,
do
sprawdzianu
uzdolnień
kierunkowych
(szkoła posiada zgodę ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania na jego
przeprowadzenie).
Przeprowadzenie:
a) prób sprawności fizycznej,
b) sprawdzianu kompetencji językowych, w
tym w szkole ponadgimnazjalnej
ogólnodostępnej z oddziałem
międzynarodowym,
c) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

od 1 do 20 czerwca 2018 r.

Terminy w
postępowaniu
uzupełniającym
do 31 lipca 2018 r.

od 2 do 11 maja 2018 r.

do 31 lipca 2018 r.

od 14 do 30 maja 2018 r.

do 3 sierpnia 2018 r.

Lp.

4.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy w
postępowaniu
uzupełniającym

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki:
a) prób sprawności fizycznej oraz listy

do 4 czerwca 2018 r.

do 6 sierpnia 2018 r.

kandydatów,
b) sprawdzianu kompetencji językowych, w
tym w szkole ponadgimnazjalnej
ogólnodostępnej z oddziałem
międzynarodowym,
5.

6.

7.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia
od 22 do 26 czerwca 2018 r.
--------------------gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach
egzaminu gimnazjalnego.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej
do 28 czerwca 2018 r.
do 7 sierpnia 2018 r.
dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.
20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty i art. 150
ust. 7 ustawy Prawo oświatowe
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
22 sierpnia 2018 r.
(z zachowaniem art. 20zc
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
13 lipca 2018 r.
ust. 6,7,8,9 ustawy o
kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

systemie oświaty i art. 158
ust. 6, 7, 8, 9 ustawy prawo
oświatowe)

8.

9.

10.

11.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowania na badanie lekarskie
kandydatowi z listy kandydatów
zakwalifikowanych, który dokonał wyboru
kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w
przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia,
o wyborze tej szkoły.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo
kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej, a
w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły
ponadgimnazjalnej Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 17 lipca 2018 r.

22 sierpnia 2018 r.

do 25 lipca 2018 r.

do 28 sierpnia 2018 r.

26 lipca 2018 r.

27 lipca 2018 r.

29 sierpnia 2018 r.

29 sierpnia 2018 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmuje się
kandydatów, którzy:
1)
2)

posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;
w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
w pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1)
2)

wyniki egzaminu gimnazjalnego;
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego
i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych
przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych
przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje
wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod
uwagę łącznie kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Wniosek o przyjęcie do szkoły musi zawierać:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata,
a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata
pełnoletniego - imiona rodziców;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata
pełnoletniego - adres miejsca zamieszkania kandydata;
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,
a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres poczty elektronicznej
i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;
5) wskazanie kolejności wybranych szkół w porządku od najbardziej do
najmniej preferowanych;
6) wskazanie wybranego oddziału w danej szkole.
Do wniosku dołącza się:
1)
2)
3)
4)

5)

6)

2 fotografie
kopia świadectwa ukończenia szkoły,
kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - zaświadczenie
lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu,
opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa
w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły
ponadgimnazjalnej,

oraz odpowiednio:
1)
2)

3)

4)

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne ,
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub
akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

PODSTAWY REKRUTACJI
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu
rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
Kryteria - świadectwo

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

aktywność na rzecz innych ludzi

3 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum z
wyróżnieniem
szczególne osiągnięcia

7 pkt
18 pkt

wynik z języka polskiego

18 pkt

wynik z matematyki

18 pkt

wynik z I przedmiotu

18 pkt

wynik z II przedmiotu

18 pkt

max
Kryteria - egzamin gimnazjalny

100 pkt
wyniki z egzaminu
gimnazjalnego w %

punkty w postępowaniu
rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z historii i wiedzy o
społeczeństwie

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z matematyki

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z biologii, chemii, fizyki i
geografii

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego na
poziomie podstawowym

100%

x 0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego na
poziomie rozszerzonym

100%

Nie przelicza się

max

100 pkt

Razem

200 pkt

1/ 100 pkt - za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej;
2/ 100 pkt - za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum wg zasady:
− 18 pkt - ocena celująca
− 17 pkt - bardzo dobra
− 14 pkt - dobra
− 8 pkt - dostateczna
− 2 pkt - dopuszczająca
3/ 20 pkt, za:
aktywność na rzecz innych ludzi
3 pkt
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt
szczególne osiągnięcia

18 pkt

ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
IM. ADAMA MICKIEWICZA
W LUBANIU

ul. Wł. Łokietka 2, 59 – 800 LUBAŃ
tel. (75) 646 5112, tel./fax (75) 646 5116
adres internetowy: www.zspmickiewicz.edu.pl
e-mail: loluban@poczta.onet.pl

I. Proponowane kierunki kształcenia dla gimnazjalistów:
Plan naboru 2018/2019

Typ szkoły

Klasa, przedmioty rozszerzone, zawód

Planowana
liczba oddziałów
(klas)

1A matematyczno-fizyczna- politechniczna z
algorytmiką i programowaniem
z rozszerzonymi przedmiotami:
matematyka, fizyka
1B biologiczno-chemiczna z ratownictwem medycznym
z rozszerzonymi przedmiotami:
biologia, chemia, matematyka
Liceum
Ogólnokształcące
(3 – letnie)

1C językowo- sportowa z obozami językowo-sportowymi 5
z rozszerzonymi przedmiotami:
język angielski/język niemiecki, biologia
1 D humanistyczny z edukacją prawną
z rozszerzonymi przedmiotami:
historia, WOS, język polski
1 E ogólny
z rozszerzonymi przedmiotami:
język polski, język angielski, geografia
1TI technik informatyk
przedmioty rozszerzone:
matematyka, fizyka

Technikum
(4 – letnie)

2

1TE technik ekonomista
przedmioty rozszerzone:
matematyka, geografia

II. Mocne strony szkoły:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza Lubaniu jest najstarszą i
największą placówka oświatową w Lubaniu. Od początku istnienia cieszy się dużym
zainteresowaniem gimnazjalistów i ich rodziców. Wynika to z wieloletniej tradycji,
wysokiego poziomu nauczania, dobrej bazy, prestiżowej opinii wśród absolwentów oraz
wyjątkowo kreatywnej i świetnie wyszkolonej kadry nauczycielskiej. Szkoła od początku
istnienia osiąga bardzo wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych. Uczniowie biorą udział
w licznych olimpiadach, konkursach, projektach edukacyjnych. Współpracujemy z licznymi
placówkami edukacyjnymi w kraju i za granicą.
Obecna szkoła swój kształt zawdzięcza połączeniu w roku 2003 dwóch placówek Liceum
Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza Lubaniu oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w
Lubaniu. Obecnie Zespół tworzą: trzyletnie Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum
kształcące w zawodach Technik Informatyki i Technik Ekonomista. Absolwenci technikum
otrzymują świadectwo ukończenia szkoły a po zdaniu egzaminu maturalnego - świadectwo
dojrzałości. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskują dyplom

potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement w języku polskim i angielskim, który
zawiera opis umiejętności i kompetencji osiągniętych przez posiadacza dyplomu wraz ze
wskazaniem zawodów, do których wykonywania są uprawnieni.
Baza ogólna
− nowoczesny budynek szkoły
− aula na 600 miejsc, posiadająca scenę, nagłośnienie, sprzęt multimedialny
− biblioteka multimedialna z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
− szatnia z indywidualnymi szafkami dla uczniów
− patio w parkingiem na rowery i skutery
Baza dydaktyczna
− profesjonalne laboratoria: chemiczne, biologiczne, fizyczne
− 6 pracowni komputerowych ze stałym łączem internetowym
− symulacyjna pracownia biura rachunkowego
Baza sportowa
− sala gimnastyczna
− sala do aerobiku zawierającą ścianę luster
− sala do tenisa stołowego
− siłownia
− 2 boiska sportowe
− 2 korty tenisowe
− bieżnia
− zaplecze sportowe (prysznice, przebieralnia)
Udział w projektach i programach
− „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu
woj. Dolnośląskiego” (REGSI)
− „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnych szkół kształcenia
zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni”
− „Zawodowy Dolny Śląsk”
− „Erasmus”+
− ''RegionalMenagement. Kompetencje i perspektywy w polsko - saksońskim regionie
przygranicznym''.
Współpraca z uczelniami wyższymi
Współpraca z uczelniami wyższymi pozwala na poznanie już w szkole średniej zasad
studiowania na uczelniach wyższych. Uczestniczenie w życiu akademickim poszerza horyzonty i
daje motywację do nauki.
Formy współpracy:
udział uczniów w szkoleniach i warsztatach na uczelniach wyższych; współudział w organizacji
Forum Zawodowego; zajęcia dla uczniów prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych na
terenie ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu
Uczelnie, z którymi współpracujemy:
− Politechnika Wrocławska

−
−
−
−

Uniwersytet we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

III. Charakterystyka poszczególnych oddziałów
Liceum Ogólnokształcące
Klasa 1A matematyczno-fizyczno-politechniczna z algorytmiką i programowaniem,
z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, fizyka;
Profil dla uczniów, którzy posiadają „umysły ścisłe”. Do uczniów tego profilu adresowana
jest przede wszystkim oferta uczestnictwa w Meczach Matematycznych, projekcie
wykładowym Studium Talent, dodatkowych zajęciach laboratoryjnych na Politechnice
Wrocławskiej, a także Zimowej i Letniej Szkole Matematyki.
Jest to profil dla uczniów planujących podjęcie nauki na kierunkach studiów ścisłych,
technicznych, ekonomicznych, służb mundurowych czy Akademii Górniczo-Hutniczej.
Klasa 1B biologiczno-chemiczna z ratownictwem medycznym z rozszerzonymi
przedmiotami: biologia, chemia, matematyka
Profil rozwijający zainteresowania przyrodnicze. Chętni uczniowie tego profilu będą mogli
uczestniczyć w projekcie realizowanym pod patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wydziału Biotechnologii, obejmującym wykłady i zajęcia laboratoryjne prowadzone przez
pracowników naukowych UW. Jest to profil dla uczniów planujących podjąć naukę na
studiach związanych z naukami przyrodniczymi i medycznymi, np. medycyna, stomatologia,
farmacja, weterynarja, fizjoterapia, rehabilitacja, analityka medyczna pielęgniarstwo,
biotechnologia, mikrobiologia, biochemia, kosmetologia, ochrona środowiska, technologia
żywności, rolnictwo, kierunki pedagogiczne biologia i chemia, psychologia.
Klasa 1C językowo- sportowa z obozami językowo-sportowymi (dla
zainteresowanych) z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski/język niemiecki,
biologia
Profil dla uczniów o zdolnościach i zainteresowaniach językowych lub sportowych. W
ramach oferty dla chętnych uczniów znajduje się propozycja dodatkowych zajęć
warsztatowych z języka niemieckiego, zajęć sportowych a także letnich obozów rekreacyjnojęzykowych (po pierwszym roku nauki) oraz zimowych obozów sportowo-językowych (w
drugim roku nauki). Cykliczne zajęcia z dietetykiem i wykładowcami AWF Wrocław, a także
warsztaty językowe w Hochschule Zittau/ Görlitz.
Jest to profil dla uczniów planujących podjąć naukę na studiach z zakresu filologii angielskiej
czy niemieckiej, wychowania fizycznego, fizjoterapii, turystyki i rekreacji, dietetyki, trener
personalny menedżer sportu, a także wybranych kierunkach na uczelni Hochschule Zittau/
Görlitz.
Klasa 1D humanistyczna z edukacją prawną z rozszerzonymi przedmiotami:
historia, WOS, język polski
Jest to profil dla humanistów, których interesuje literatura, historia i życie społeczne Polski,
Europy i świata. Dla tych, którzy lubią dyskutować, pisać i praktycznie angażować się
w życie swoich społeczności. Uczniowie tej klasy będą mogli uczestniczyć w lekcjach

muzealnych realizowanych w najlepszych muzeach Berlina, Wiednia, Pragi, Budapesztu,
Lipska.
Jest to profil dla uczniów planujących podjąć naukę na studiach prawniczych,
politologicznych, z zakresu europeistyki, stosunków międzynarodowych, historii i innych
rodzajach studiów humanistycznych, pedagogicznych.
1 E ogólny z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, język angielski, geografia,
Jest to profil dla uczniów o uniwersalnych, ogólnych zainteresowaniach, którzy poszukują
swojej drogi edukacyjnej i nie potrafią jeszcze zdecydować o swoich przyszłych wyborach
zawodowych. W ramach dodatkowych zajęć uczniowie będą mogli uczestniczyć w
warsztatach organizowanych przez współpracujące uczelnie wyższe o różnej specyfice i
specjalnościach. Uczniowie objęci zostaną warsztatami z zakresu doradztwa zawodowego co
pozwoli im na skonkretyzowanie decyzji dotyczącej dalszej kariery zawodowej
Jest to profil dla uczniów planujących podjąć naukę na różnorodnych studiach, tj: geologia,
turystyka i rekreacja, psychologia, resocjalizacja, menedżer SPA i Wellness, menedżer
kultury, zarządzanie promocją regionalną i lokalną, geografia, hotelarstwo. Także dla tych,
którzy obecnie są niezdecydowani w przyszłości pragną ukierunkować swój rozwój w stronę
dowolnych studiów humanistycznych lub przyrodniczych.
Technikum:
1TI technik informatyk przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
Zawód dla pasjonatów informatyki, nie tylko chłopców ale i dziewcząt. Uczniowie w tej
klasie będą zajmować się administrowaniem systemami operacyjnymi, projektowaniem
i montażem sieci LAN oraz stron WWW, zarządzaniem systemami baz danych. Nauka w tej
klasie wiąże się także z możliwością praktyk zagranicznych (Włochy, Hiszpania, Irlandia,
Niemcy). Atutem w tej klasie są proponowane zajęcia koła robotycznego, na terenie szkoły i
w specjalistycznych pracowniach Politechniki Wrocławskiej oraz zawody z zakresu e-sportu..
Uczniowie korzystając z realizowanej w szkole umowy o współpracy z Hochschule Zittau/
Görlitz będą mogli korzystać z warsztatów na terenie tej uczelni.
Zawód przygotowuje do wykonywania pracy w firmach komputerowo-usługowych,
naprawczych lub produkcyjnych, a także we wszystkich branżach wykorzystujących techniki
komputerowe, m.in. jako twórcy i administratorzy sieci i baz danych, informatycy,
konstruktorzy. Jest to zawód dla uczniów planujących podjąć naukę na studiach:
politechnicznych, informatycznych i innych studiach technicznych.
1TE technik przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia
Zawód dla uczniów przedsiębiorczych, planujących w przyszłości prowadzić własną firmę
lub pracować w branży finansowej. Nauka w tej klasie wiąże się także z możliwością praktyk
zagranicznych (Włochy, Hiszpania, Irlandia). Podczas nauki uczniowie mają możliwość
uczestniczyć w projekcie Miniprzedsiębiorstwo, w ramach którego zakładają, prowadzą i
rozliczają własną firmę. W ramach umowy patronackiej z Uniwersytetem Ekonomicznym we
Wrocławiu uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników
naukowych tej uczelni.
Zawód przygotowuje do wykonywania pracy na stanowiskach m.in.: menedżera, doradcy
finansowego, doradcy podatkowego doradcy ubezpieczeniowego, księgowego, kadrowego,
dystrybutora w firmach handlowych w działach planowania i analiz, marketingu oraz
kontrolingu.
Jest to zawód dla uczniów planujących podjąć naukę na studiach ekonomicznych,
politechnicznych, prawniczych, bankowości i finansów, menedżerskich.

IV.

Wybrane zajęcia edukacyjne punktowane przez szkołę
Typ szkoły/klasa
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

Przedmioty

j. polski
j. obcy
matematyka
fizyka
chemia

1A

1B

1C

1D

1E

1 TE

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

historia
Wiedza o
społeczeństwie
informatyka

X
X
X

X

geografia
biologia

1 TI

X

X
X
X
X

w-f
Znak „x” wstawiono we właściwe pozycje zajęć punktowanych przy naborze

•

Minimalna liczba punktów rekrutacyjnych uprawniająca do przyjęcia do klasy pierwszej
wybranego typu szkoły:
Typ szkoły
Minimalna liczba
punktów
rekrutacyjnych
Liceum Ogólnokształcące (3 – letnie)
Technikum (4 - letnie )kształcące w zawodzie:
- technik ekonomista
- technik informatyk

90
60

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ma prawo do obniżenia lub podwyższenia liczby punktów
rekrutacyjnych uprawniających do przyjęcia do klasy pierwszej o 20 punktów w zależności
od liczby kandydatów na jedno miejsce.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ
w LUBANIU

ul. Kopernika 31, 59 – 800 LUBAŃ
tel./fax (75)722 25 30, tel. (75) 722 22 77
adres internetowy: www.zspimkzl.pl
e-mail: zszioluban@wp.pl

I.

Proponowane kierunki kształcenia dla gimnazjalistów:
Plan naboru 2018/2019

LP

1.

2.

3.

TYP SZKOŁY

Liceum
Ogólnokształcące
(proobronne)
(LW)
Liceum
Ogólnokształcące
(ratownictwo
medyczne) (LR)
4-letnie Technikum

KIERUNEK/ZAWÓD/
/INNOWACJA/
SPECJALIZACJA

PRZEDMIOTY
REALIZOWANE
ZAKRESIE
ROZSZERZONYM

Innowacja: przysposobienie
wojskowe

j. angielski
j. niemiecki
geografia

0,5

Innowacja:
medyczne
zdrowia

j. obcy
biologia
chemia

0,5

j. obcy
chemia

0,5

j. obcy
chemia
j. obcy
geografia

0,5

j. obcy
geografia

0,5

j. obcy
matematyka

0,5

i

ratownictwo
promocja

technik żywienia i usług
gastronomicznych (TG)
Innowacja:
dietetyczna
piramida żywności
kelner (TK)
technik hotelarstwa (TH)
Specjalizacja: Organizacja
eventów biznesowych i
konferencji
technik organizacji reklamy
(TR)
Specjalizacja:
rysunek
tradycyjny
i
grafika
komputerowa
technik informatyk (TI)
Innowacja:
techniki
drukowania 3D i sublimacja
technik logistyk (TL)
Specjalizacja: planowanie
procesów
produkcji
z
zastosowaniem
strategii
japońskich
technik spedytor (TS)

4.

Branżowa Szkoła I
stopnia (BS)

zawody
zgodne
z
klasyfikacją zawodów w
szkolnictwie zawodowym

W

PLANOWANA
ODDZIAŁÓW

LICZBA

0,5

j. obcy
geografia

1

j. obcy
geografia

0,5
2

Ostateczna liczba i liczebność oddziałów zostanie ustalona w zależności od liczby
chętnych po zakończeniu naboru.
II . Mocne strony szkoły.
1. Doskonale wykształcona, doskonaląca swoje kwalifikacje, otwarta na potrzeby
uczniów kadra pedagogiczna.
2. Baza i wyposażenie szkoły
− WI-FI na terenie całej szkoły, wysoki standard informatyzacji szkoły;
− dziennik elektroniczny – dostępność informacji o uczniach;
− nowoczesne pracownie informatyczne;
− gabinety przedmiotowe wyposażone w tablice multimedialne;
− biblioteka szkolna oraz czytelnia multimedialna;

− pracownia gastronomiczna i hotelarska wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt;
− bogate zaplecze sportowe: sala gimnastyczna, sala aerobiku, nowoczesna siłownia,
boiska do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, piłkę koszykową, piłkę siatkową;
− całodobowy monitoring.
3. Egzaminy zewnętrzne
zapewniamy wysoką zdawalność egzaminów zewnętrznych, a szczególnie
zawodowych dzięki temu młodzież oprócz specjalistycznej wiedzy teoretycznej
zdobywa także wiedzę i umiejętności w czasie praktyk zawodowych , które odbywają
się w renomowanych hotelach i placówkach w kraju i za granicą.
4. Praktyki i staże zawodowe
Bogata oferta praktyk zawodowych dająca uczniom możliwość doskonalenia umiejętności
zawodowych:
− praktyki w najlepszych hotelach na terenie całego kraju m.in. w hotelu ,,Gołębiewski”
w Karpaczu , w hotelu „Marriott” w Warszawie, w hotelu ,,Granit” w Szklarskiej
Porębie, w hotelu ,,Krakus” w Krakowie, w hotelu ,,Bornit” w Szklarskiej Porębie, w
hotelu ,,Malachit” w Świeradowie Zdroju, w hotelach „Vestina” w Międzyzdrojach i
Wiśle;
− praktyki na promach pasażerskich Unity Line, jednej z największych firm armatorskich
działających na rynku bałtyckich przewozów promowych, na trasach: Świnoujście –
Ystad.
− praktyki zawodowe w rejonie Salzburga w Austrii, mające na celu uzyskanie
doświadczenia zawodowego oraz doskonalenie języka niemieckiego;
− -staże rzemieślnicze Niemczech dla uczniów branżowej szkoły I stopnia,
− praktyki i staże w krajach europejskich w ramach projektów unijnych (m.in. Hiszpania,
Włochy, Irlandia)
5. Ośrodek egzaminacyjny w zawodzie
we wszystkich kwalifikacjach w zawodach nauczanych w szkole
6. Projekty UE zrealizowane w ZSP im. KZL
− „ERASMUS+”
− „VIVA ESPANIA” – program POWER VET
− „Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał”;
− „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”;
− „Matematyka -Reaktywacja”;
− „Dolnośląska e-szkoła”;
− „Szkoła Przedsiębiorczości”
− „Bezpośrednie wsparcie przedszkoli i szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego
systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim”;
− „Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań –gwarancją życiowego sukcesu”;
− „Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie
lubańskim”
− „Młodzi Rzemieślnicy w Europie”
− „Pracownie komputerowe dla szkół”;
− Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach pozyskiwanych środków z UE –
współpraca min. z fundacją Europa-Direkt e.V. Drezno;
− „Młodzież – fundacja rozwoju systemu edukacji”;
− „PEACE 2007 – lekcja tolerancji”;
− „Szkolny Klub Sportowy”
− „Zawodowy Dolną Śląsk”
− „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści”
− „Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego
regionu województwa Dolnośląskiego” (REGSI)

− „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnych szkół
kształcenia
zawodowego
Powiatu
Lubańskiego
poprzez
doposażenie
specjalistycznych pracowni”
− „Pilotażowy program wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół
ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia
certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych”
− „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
− planowana realizacja projektów doposażających pracownie przedmiotowe i zawodowe
7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
8. Liczne sukcesy uczniów w zawodach sportowo-obronnych, sportowych, konkursach,
olimpiadach
przedmiotowych
na
szczeblu
powiatowym,
regionalnym
i ogólnopolskim,
9. Certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom, oraz Certyfikat Super Szkoła
uczniowie i rodzice otrzymują wsparcie pedagogów i psychologa, nauczyciele
udzielają uczniom pomocy w nauce w ramach cotygodniowych konsultacji.
10. Certyfikat Bezpiecznej Szkoły
szkoła jest bezpieczna dla uczniów i wolna od zagrożeń. Realizujemy liczne programy
profilaktyczne i wspierające, szkoła jest objęta całodobowym monitoringiem.
11. Certyfikat Szkoły z klasą
nauczyciele dostosowują metody pracy do możliwości uczniów zdolnych i mających
trudności w nauce.
12. Certyfikat Szkoły Przedsiębiorczości
szkoła daje możliwości kreatywnego i przedsiębiorczego planowania przyszłej kariery
zawodowej. Realizuje liczne projekty i działania, które kształtują wśród uczniów
postawy przedsiębiorcze.
13. Wyróżnienie Ministra Gospodarki
wyróżnienie przyznane przez Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia
w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego i efektywną współpracę
z pracodawcami.
14. Euro – Certyfikat Jakości
szkoła została nagrodzona Euro certyfikatem za stwarzanie szansy poszerzania
umiejętności praktycznych oraz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w
zawodach branży gastronomicznej.
15. Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Certyfikat to gwarancja właściwych standardów funkcjonowania szkoły.
16. Certyfikat Szkoła Dobrego Wychowania
Celem konkursu jest zapoznanie młodzieży ze standardami dobrego wychowania
oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.
17. Innowacja pedagogiczna klas Liceum Ogólnokształcącego oraz chętnych uczniów
Technikum – przysposobienie wojskowe,
młodzież tych klas uczestniczy w obozach szkoleniowych z ciekawym programem, w
zawodach sportowo-obronnych, w których odnosi liczne sukcesy zajmując
premiowane miejsca na szczeblu ogólnopolskim i nie tylko oraz w kursach
spadochronowych.
18. Innowacja pedagogiczna klas Liceum Ogólnokształcącego – ratownictwo
medyczne i promocja zdrowia,
młodzież uczestniczy w obozie szkoleniowym, kursach i szkoleniach z zakresu
ratownictwa przedmedycznego. Podczas szkolenia, uczniowie uczą się i doskonalą
umiejętności praktyczne na manekinach i fantomach treningowych, zapoznają się z
procedurami udzielania pomocy medycznej, używają specjalistycznego sprzętu do
ratownictwa oraz podejmują działania medyczne w zaaranżowanych wcześniej
scenkach sytuacyjnych.

19. Patroni klas Liceum Ogólnokształcącego - proobronnego
− Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
− 23 Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu
− 62 KS Commando w Bolesławcu
− Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza BARYT w Stanisławowie
20. Patroni oraz instytucje współpracujące klas Liceum Ogólnokształcącego –
ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
− Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza BARYT w Stanisławowie
− Firma SymulMed z Koszalina
21. Stypendia Starosty Powiatu Lubańskiego oraz Stypendia Prezesa Rady
Ministrów
III. Wybrane zajęcia edukacyjne punktowane przez szkołę:
Przedmioty

Typ szkoły
LICEUM

SZKOŁA
BRANŻOWA

TECHNIKUM

LW

LR

TG

TK

TH

TI

TR

TL

TS

BS

j. polski

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

j. obcy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

matematyka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

historia

X

X

chemia

X

biologia

X

X

geografia

X

informatyka

X
X

X

X

Znak „x” oznacza pozycje zajęć punktowanych przy naborze

Najniższa suma punktów rekrutacyjnych wymaganych do poszczególnych typów szkół:
Typ

LW

LR

TG

TK

TH

TI

TR

TL

TS

BS

Liczba punktów

90

90

60

60

60

60

60

60

60

40

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ma prawo do obniżenia lub podwyższenia liczby punktów
rekrutacyjnych uprawniających do przyjęcia do klasy pierwszej o 20 punktów w zależności
od liczby kandydatów na jedno miejsce.
IV. Charakterystyka poszczególnych typów szkół
Liceum Ogólnokształcące (proobronne) z rozszerzonym
angielskiego, języka niemieckiego i geografii (LW).

nauczaniem

języka

W ramach podstawy programowej uczniowie będą realizowali naukę języka obcego (do
wyboru) oraz geografii w zakresie rozszerzonym. W ramach innowacji pedagogicznej
realizowany jest dodatkowy przedmiot: przysposobienie wojskowe. Zajęcia prowadzone są w
zakresie teoretycznym i praktycznym.
Dzięki fachowej opiece uczniowie w ramach zajęć na poligonie, letnich i zimowych obozach
zdobędą sprawności potrzebne do zawodowej służby w wojsku lub innych służbach
mundurowych.
Liceum Ogólnokształcące (ratownictwo medyczne i promocja zdrowia) z rozszerzonym
nauczaniem języka obcego, biologii i chemii (LR)
Każdy z nas może spotkać się z sytuacją zagrożenia życia lub zdrowia. Wiele ofiar wypadków
umiera ponieważ świadkowie nie potrafią, bądź boją się udzielić pierwszej pomocy. Dlatego
szkoła proponuje kształcenie w klasie z elementami ratownictwa medycznego, aby zapoznać
młodzież z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wyćwiczyć podstawowe
zabiegi resuscytacyjne.
Kończąc szkołę można uzyskać:
− unijny certyfikat pomocy przedmedycznej,
− możliwość zatrudnienia jako pomocnik ratownika medycznego,
− ukierunkowanie do kontynuowania nauki z zakresu ratownictwa medycznego,
− umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
W klasie Liceum Ogólnokształcącym - ratownictwo medyczne podczas zajęć realizowany
będzie dodatkowy przedmiot: ratownictwo medyczne i promocja zdrowia, podczas którego
młodzież będzie uczestniczyć w kursach min. kwalifikowanej pierwszej pomocy
przedmedycznej zakończonym egzaminem potwierdzającym znajomość zasad udzielania
pierwszej pomocy - CERTYFIKAT EUROPEJSKI.
Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (TG)
Uczniowie technikum uzyskają przede wszystkim umiejętności prawidłowej obróbki
technologicznej żywności, profesjonalnego przygotowania potraw, planowania żywienia
różnych grup ludności, obsługi konsumenta. Będą uczestniczyć w zajęciach o tematyce
kierunkowej w doskonale wyposażonej pracowni gastronomicznej. Wiedzę teoretyczną i
zagadnienia z dietetyki realizowane są przez kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach
zawodowych w kierunku technologii i żywienia człowieka.
Technikum w zawodzie kelner (TK)
Uczniowie po zakończeniu nauki będą dobrze przygotowani do prawidłowej obsługi
konsumenta, sporządzania kart menu, aranżacji sali i pomieszczeń konsumpcyjnych,
rozliczania usług kelnerskich, współpracy w zespole oraz posługiwania się językami obcymi.
Chętni będą mogli kontynuować naukę na wyższych uczelniach lub podjąć pracę.
Technikum w zawodzie technik hotelarstwa (TH)
Technikum hotelarskie przygotowuje młodzież do przyszłej pracy w trzech dziedzinach:
hotelarstwa, gastronomii i turystyce. Dla uczniów przewidziane są zajęcia praktyczne
w hotelach różnych kategorii. Szkoła przygotowuje ponadto do samodzielnego prowadzenia
działalności gospodarczej w dziedzinie hotelarstwa. Dodatkowym atutem technikum jest
wysoki poziom nauki języków obcych.
Technikum w zawodzie technik informatyk (TI)
Technikum informatyczne jest kierunkiem kształcenia utworzonym w odpowiedzi na
zainteresowanie młodzieży i potrzeby rynku pracy. Rezultatem kształcenia w zawodzie
technik informatyk ma być przede wszystkim przekazanie wiedzy praktycznej i teoretycznej

oraz umiejętności potrzebnych przyszłym informatykom do wykonywania pracy,
wykorzystując w tym celu nowocześnie wyposażone pracownie internetowe i kwalifikacje
kadry.
Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy (TR)
Szkoła o czteroletnim cyklu kształcenia przeznaczona dla absolwentów gimnazjum chcących
uzyskać zawód technika organizacji reklamy. Uczeń może zdobyć średnie wykształcenie
ogólne (matura) oraz kwalifikacje zawodowe (egzamin zawodowy). Praktyczne umiejętności
zawodowe uzyskane w toku kształcenia pozwolą podjąć pracę w: agencjach i studiach
reklamowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych w działach marketingu i
reklamy, biurach ogłoszeń, środkach masowego przekazu w działach promocji. Kierunek
będzie podstawą do dalszej nauki na kierunkach menedżerskich wyższych uczelni.
Technikum w zawodzie technik logistyk (TL)
Absolwenci czteroletniego technikum nabędą umiejętności planowania, organizowania,
kierowania i kontrolowania przemieszczania towarów na rynku właściwym dla
przedsiębiorstwa, które będą reprezentować. Umiejętności niezbędne do wykonywania
zawodu technika logistyka – specjalisty, który w przyszłości będzie zajmować się
organizowaniem sprzedaży, prognozowaniem popytu, planowaniem zakupów, handlem
elektronicznym, obsługą klientów, administrowaniem i organizowaniem taboru, uczniowie
nabywać będą zarówno podczas nauki przedmiotów teoretycznych oraz w trakcie realizacji
praktyk zawodowych
Technikum w zawodzie technik spedytor (TS)
Uczeń zdobywa umiejętności organizacji transportu kolejowego, samochodowego lub
lotniczego towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju.
Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych
dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów,
wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i
zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła,
wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub
wywożonych z kraju.
Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
− planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków,
− prowadzenia dokumentacji związanych z realizacją zadań transportowych,
− prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientem i kontrahentami,
− monitorowania przebiegu procesu transportowego.
Przygotowanie zawodowe pozwala uczniom na:
- Kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych z kierunkiem transport i
spedycja lub na uczelniach ekonomicznych
- Podjęcie pracy zawodowej w:
− przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych,
− agencjach obsługi portów morskich i lotniczych,
− przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary,
− hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.
- Branżowa Szkoła I stopnia (BS) (była zasadnicza szkoła zawodowa)
Nauka trwa 3 lata. Praktyczna nauka zawodu realizowana będzie w zakładach pracy. Dla
potrzeb rynku pracy szkoła kształci przede wszystkim w zawodach: piekarz, cukiernik,
kucharz, sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz, stolarz, elektromechanik, ślusarz, mechanik
pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych.

Dodatkowo ogłaszamy nabór do:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
Zasady rekrutacji
Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzony jest na podstawie
świadectwa ukończenia odpowiedniego typu szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum,
zasadnicza szkoła zawodowa) lub na podstawie świadectwa i arkusza ocen uprawniającego do
kontynuowania nauki. Nauka w szkole jest bezpłatna i odbywa się w systemie
wieczorowym.
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie 18 lat lub ukończenie 18 lat w roku
kalendarzowym, w którym kandydat stara się o przyjęcie. W uzasadnionych przypadkach
dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie osoby niepełnoletniej, która w danym roku
kalendarzowym ukończy 16 lat.
Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej (ukończenie od 2015r.) rozpoczynają naukę
od III semestru. Zapisy są prowadzone na I i III semestr.
Słuchacz może rozpocząć naukę w liceum składając następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie,
- trzy fotografie,
- świadectwo ukończenia szkoły odpowiedniego typu,
- kserokopię dowodu osobistego.
Uruchomienie Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych będzie możliwe po zgłoszeniu się
odpowiedniej liczby kandydatów.
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Uprawniające do wykonywania zawodów:
- kucharz,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik handlowiec
Nauka na kursach jest bezpłatna i odbywa się w systemie wieczorowym.
1. Sporządzanie potraw i napojów [T.06] – skierowany do osób zainteresowanych
uzyskaniem kwalifikacji zawodowych w zawodzie kucharz.
2. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych [T.15] – skierowany do
absolwentów branżowej szkoły/zasadniczej szkoły zawodowej posiadających
świadectwo potwierdzające kwalifikację T.06: Sporządzanie potraw i napojów lub
dyplom czeladniczy w zawodzie kucharz.
3. Prowadzenie działalności handlowej [A.22] – skierowany do absolwentów
branżowej szkoły/zasadniczej szkoły zawodowej posiadających świadectwo
potwierdzające kwalifikację A.18: Prowadzenie sprzedaży w zawodzie sprzedawca.

Warunki przyjęcia:
- podanie o przyjęcie,
- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła
zawodowa, technikum, liceum)
Uruchomienie kursów będzie możliwe po zgłoszeniu się wymaganej liczby uczestników.

Szkoła dba o jakość i poziom procesu dydaktyczno-wychowawczego,
zawsze idzie z postępem i duchem czasu

ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
W LUBANIU

ul. Leśna 8, 59 – 800 LUBAŃ
Tel./fax (75) 722 26 78
e-mail: zszluban@jg.onet.pl
adres internetowy:

www.zsp2.boo.pl

I. Proponowane kierunki kształcenia dla gimnazjalistów:
Typ szkoły

Zawód - kwalifikacja
Technik elektryk - kwalifikacja:
K1. EE.05 - montaż, uruchamianie i konserwacja
instalacji maszyn i urządzeń
K2. EE.26 – eksploatacja maszyn, urządzeń i
instalacji elektrycznych

TECHNIKUM im. Stefana
Drzewieckiego w Lubaniu
( 4 letnie )

Liczba
oddziałów

1

Technik mechanik - kwalifikacja:
K1. MG.19 – użytkowanie obrabiarek skrawających
K2. MG.44 – organizacja i nadzorowanie procesów
produkcji maszyn i urządzeń
Technik pojazdów samochodowych – kwalifikacja
K1. MG.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów samochodowych
K2. MG.43 – Organizacja i prowadzenie procesu
obsługi pojazdów samochodowych
Technik chłodnictwa i klimatyzacji – kwalifikacja
K1. EE.15 – Montaż, eksploatacja i konserwacja
urządzeń i instalacji chłodniczych
K2. EE.16 – Montaż , eksploatacja i konserwacja
urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Stefana Drzewieckiego
w Lubaniu
(3 letnie)

1

1
Liceum Ogólnokształcące z elementami
prawoznawstwa i edukacji ogólnopolicyjnej
Elektryk – kwalifikacja :
K1. EE.05- Montaż, uruchamianie i konserwacja
instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

BRANŻOWA SZKOŁA I
STOPNIA im. Stefana
Drzewieckiego w Lubaniu
( 3 letnia )

Mechanik pojazdów samochodowych –
kwalifikacja:
K1. MG18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów samochodowych
Kierowca mechanik – kwalifikacja:
K.1 AU.04 – Eksploatacja środków transportu
drogowego
Tapicer – kwalifikacja:
K.1 AU.12 –Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

1

Mocne strony szkoły:
−

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

−
−

−
−

Przygotowana do pracy z młodzieżą, aktywna kadra, podnosząca swoje kwalifikacje
(uczestnictwo w wielu kursach i szkoleniach), wykorzystująca w edukacji nowe
technologie, ucząca myślenia, życzliwa i skora do realizacji przyjętych wspólnie celów
i pomysłów uczniów.
Mała społeczność szkolna, w której nikt nie jest anonimowy.
Duże zaangażowanie nauczycieli i uczniów w akcjach charytatywnych.
Atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć fakultatywnych dla maturzystów.
Projekty czytelnicze MEN prowadzone przez bibliotekę szkolną.
Dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne przedmiotów zawodowych.
Funkcjonowanie na terenie szkoły ośrodka egzaminów zewnętrznych w zawodach:
elektryk, technik elektryk, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych
prowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.
Szkoła zapewnia zajęcia praktycznej nauki zawodu na warsztatach szkolnych,
u pracodawców oraz realizuje praktyki zawodowe za granicą.
Bardzo dobra współpraca z lokalnymi pracodawcami.
Szkoła stwarza możliwość zdobycia zawodu zgodnie z potrzebami rynku pracy.
Współpraca ze Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości w Kamienne
Górze.
Organizacja dla uczniów kursów specjalistycznych i wizyt w przedsiębiorstwach
z branży elektrycznej i mechanicznej.
Uczestnictwo szkoły w realizacji licznych projektów edukacyjnych: "Zawodowy Dolny
Śląsk", "Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego
regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)", "Erasmus+", "EduScience".
Współpraca z Klubem Krótkofalowców PZK SP6PCM przy PGE GiEK S.A. Oddział
Elektrownia Turów w Bogatyni.
Stosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu (lekcje online z naukowcami
z Polskiej Stacji Antarktycznej i Stacji Polarnej na Spitsbergenie i CERN-u w Szwajcarii
– najsłynniejszej na świecie placówce badawczej).
Spotkania ze znanymi Polakami biorącymi udział w rozwoju technologii i badaniach
kosmosu.
Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz
egzaminów maturalnych.

II. Wybrane zajęcia edukacyjne punktowane przez szkołę:
Typ szkoły
przedmiot

Technikum

Język polski
Język obcy
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie

x
x
x

Informatyka

x

Liceum
Ogólnokształcące
x
x
x

Branżowa Szkoła
I Stopnia
x
x
x

x

Znak „x” oznacza pozycje zajęć punktowanych przy naborze

x

Najniższa suma punktów rekrutacyjnych wymaganych do poszczególnych typów szkół:
Lp.
1.
2.

Typ szkoły
Liceum Ogólnokształcące z elementami
prawoznawstwa i edukacji ogólnopolicyjnej
Technikum

Minimalna liczba
punktów rekrutacyjnych
50
40

3.

Branżowa Szkoła I Stopnia
30

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ma prawo do obniżenia lub podwyższenia liczby punktów
rekrutacyjnych uprawniających do przyjęcia do klasy pierwszej o 20 punktów w zależności
od liczby kandydatów na jedno miejsce.

