Szanowni Rodzice
Drodzy Uczniowie
Absolwenci szkół podstawowych stają przed pierwszym ważnym wyborem – wyborem dalszej drogi
kształcenia. Niezwykle ważne jest, by był to wybór
realizujący marzenia, przygotowujący do budowania
kariery zawodowej.
Zapraszam do zapoznania się z ofertą szkół ponadpodstawowych powiatu łańcuckiego. Oferujemy kierunki zgodne z Waszymi zainteresowaniami, przygotowujące do wykonywania zawodów poszukiwanych na rynku pracy. Nasze szkoły
współpracują z wyższymi uczelniami oraz wiodącymi przedsiębiorstwami. Ciekawe
kierunki uzupełniane są atrakcyjnymi projektami pozwalającymi na pogłębianie
wiedzy oraz kompetencji językowych w czasie zagranicznych wyjazdów. Bardzo dobra kadra pedagogiczna, ciągle doskonalona baza dydaktyczna, wielość form aktywności pozalekcyjnej są gwarantem wysokich wyników w nauce. Nasi absolwenci
podejmują studia na najlepszych uczelniach w kraju.
Zapraszam na kwietniowe Targi Edukacyjne, gdzie można zapoznać się z ofertą
edukacyjną naszych szkół, osobiście porozmawiać z nauczycielami i uczniami, zapoznać się z możliwościami placówek oświatowych powiatu łańcuckiego.
Wybór szkoły nie jest łatwy, trudno z dnia na dzień zaplanować swoją przyszłość.
W razie wszelkich problemów z nauką, aklimatyzacją w nowej szkole, stresem można skorzystać z bezpłatnej diagnozy, terapii, porad, wsparcia i pomocy w szukaniu
odpowiedzi na nurtujące pytania w naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Jeżeli wahasz się z decyzją wyboru szkoły, doradca zawodowy pomoże Ci określić
swoje predyspozycje i wybrać odpowiedni kierunek kształcenia. Dla uczniów mających trudności z dojazdem do szkół Bursa Szkolna oferuje pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, wyżywienie i całodobową opiekę. Działa tu również Ognisko Pracy Pozaszkolnej.
Możliwości są duże. Ufam, że niniejszy informator ułatwi wybór szkoły zgodny
z oczekiwaniami.

Starosta Łańcucki
Adam Krzysztoń
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POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Najważniejsze terminy postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego, a także terminy składania
dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych:
czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum
i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021 na terenie
województwa podkarpackiego.
Lp.

PUNKT INFORMACYJNY
w sprawie rekrutacji do szkół

tel./fax (17) 225 69 80, e-mail: oswiata@powiatlancut.pl
Robert Szajnar
Tadeusz Pasieczny
www.powiatlancut.pl
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Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem
szkół i oddziałów dwujęzycznych
i oddziałów międzynarodowych,
oddziałów wojskowych oraz szkół
i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 11 maja 2020 r.
do 23 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00

od 22 lipca 2020 r.
do 27 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

2.

Złożenie wraz z dokumentami
wniosku o przyjęcie do oddziału
wojskowego w szkole ponadpodstawowej oraz do szkół i oddziałów
prowadzących szkolenie sportowe
w szkołach ponadpodstawowych

od 11 maja 2020 r.
do 20 maja 2020 r.
do godz. 15.00

od 22 lipca 2020 r.
do 27 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

3.

Przeprowadzenie prób sprawności
fizycznej

od 21 maja 2020 r.
do 31 maja 2020 r.

od 28 lipca 2020 r.
do 31 lipca 2020 r.

4.

Przeniesienie wniosku o przyjęcie
do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół

od 22 czerwca 2020 r.
do 23 czerwca 2020 r.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły
oraz o zaświadczenie o wynikach
egzaminu ósmoklasisty

od 26 czerwca 2020 r.
do 30 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13 lipca 2020 r.

17 sierpnia 2020 r.

7.

Wydanie przez szkołę prowadzącą
kształcenie zawodowe skierowania
na badanie lekarskie

od 11 maja 2020 r.
do 14 lipca 2020 r.

od 22 lipca 2020 r.
do 18 sierpnia 2020 r.

Starostwo Powiatowe w Łańcucie
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
ul. Piłsudskiego 9, 37-100 Łańcut
budynek C, II piętro, pokoje nr 50 i 51

Rodzaj czynności
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Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

od 13 lipca 2020 r.
Potwierdzenie przez rodzica
do 20 lipca 2020 r.
kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci
do godz. 15.00
przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego, o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe
- także zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań
psychologicznych do kierowania
pojazdem, w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego
podstawa programowa kształcenia
w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do
uzyskania umiejętności kierowania
pojazdem silnikowym w zakresie
prawa jazdy danej kategorii

od 17 sierpnia 2020 r.
do 21 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 sierpnia 2020 r.
do godz. 14.00

21 lipca 2020 r.
do godz. 14.00

I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W ŁAŃCUCIE
Szanowni uczniowie!

Serwis internetowy: http://nabor.pcss.pl/lancut
dostarczy informacji o szkołach uczestniczących we wspólnym naborze, ofercie szkół,
kryteriach przyjęć i sposobie punktacji, pozwoli także na elektroniczne wypełnienie
podania do szkoły oraz sprawdzenie ilości kandydatów do wybranych oddziałów.
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Łańcucki, będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego.
Program obejmuje:
• I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
• II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1
• ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
• ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
• ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Przed Wami jedna z pierwszych, ważnych decyzji w życiu:
wybór szkoły średniej. Pragniemy Wam przedstawić 5 ważnych powodów, dla których warto wybrać I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie.
Po pierwsze – oszczędność czasu. W I LO nauka odbywa się w systemie jednozmianowym. Dogodne położenie, a także rozsądna godzina zakończenia lekcji sprawiają, że zyskujecie bezcenny czas, który poświęcić można
na naukę, zajęcia dodatkowe, rozwijanie pasji i zainteresowań.
Po drugie – szeroka oferta kształcenia. Proponujemy bogatą ofertę przedmiotów rozszerzonych do wyboru,
stwarzając możliwości bardzo indywidualnego ich doboru. Uczeń nie jest ograniczony tzw. profilem klasy i może
uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów, które będzie zdawał na maturze na poziomie
rozszerzonym lub które przydatne mu będą w dalszej edukacji.
Po trzecie – wielopoziomowość kształcenia. Nasza szkoła od wielu lat stara się sprostać wymaganiom współczesnej edukacji. Nasze wysiłki koncentrują się na różnicowaniu
poziomu nauczania wielu przedmiotów, co sprawia, że każdy uczeń przygotowany jest do
egzaminu dojrzałości na miarę swoich możliwości i potrzeb. Stąd też sięgająca niemal 100%
zdawalność matury oraz wysokie miejsce w woj. podkarpackim w rankingu liceów ogólnokształcących.
Po czwarte – rozsądne wymagania. Nasi nauczyciele to dobrze przygotowana i kompetentna kadra, rozumiejąca, że aby osiągnąć dobre wyniki na egzaminie dojrzałości, należycie przygotować się do podjęcia nauki na studiach wyższych, przed uczniem należy stawiać
rozsądne cele i wymagania na miarę jego zdolności i możliwości.
Po piąte – niepowtarzalna atmosfera. Cztery lata pobytu w Naszym Liceum to nie tylko
okres wytężonej nauki, ale także jeden z najpiękniejszych etapów życia – nowe przyjaźnie,
wycieczki, wymiana zagraniczna, szkolne bale i wspólne zabawy na długie lata pozostają
w pamięci. To dlatego liczna rzesza naszych Absolwentów tak często, z wielkim sentymentem odwiedza szkołę.
I LO to szkoła dla każdego ucznia, niezależnie od jego zdolności, dająca możliwość
rozwoju i solidne podstawy do dalszej nauki. Nie obawiajcie się powierzyć nam swojej
edukacji, a obiecujemy, że zrobimy wszystko, by sprostać Waszym oczekiwaniom.
Dyrektor szkoły – Robert Szura
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ATUTY SZKOŁY
Zapraszamy do PIERWSZEGO!
Chcesz profesjonalnej i dostosowanej do Twoich potrzeb
organizacji zajęć?
Ta szkoła jest dla Ciebie!
• Nauka w szkole odbywa się w systemie jednozmianowym.
• Od I klasy każdy uczeń ma możliwość wyboru jednego z czterech poziomów nauki
matematyki, od najbardziej zaawansowanego do podstawowego. Daje to szansę
dostosowania nauczania matematyki do uzdolnień ucznia oraz ułatwia każdemu
zdanie matury z tego przedmiotu.
• Każdy uczeń ma możliwość wyboru nawet trzech rozszerzeń.
• Mamy w ofercie aż pięć „drugich” języków do wyboru: hiszpański, niemiecki,
francuski, rosyjski i włoski.
• Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury włączone są do planu lekcji.
• Swoje pasje i zainteresowania można rozwijać, uczestnicząc w kołach przedmiotowych, zajęciach pozalekcyjnych, wykładach prowadzonych przez pracowników zaprzyjaźnionych uczelni – Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego.
• Szkoła gwarantuje szeroką ofertę zajęć dodatkowych (ratownictwo medyczne, filozofia, ekonomia w praktyce, język łaciński, język migowy, geoinformatyka, robotyka, komparatystyka).
• Uczniowie mogą korzystać z biblioteki z czytelnią multimedialną, sali gimnastycznej, siłowni, sali fitness.

Doceniasz aktywność społeczną i kreatywność?
U nas będziesz się dobrze czuł
• Jesteśmy zaangażowani w akcje społeczne, np. Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Caritas, Pola Nadziei.
• Uczestniczymy w różnych projektach edukacyjnych, konkursach szkolnych i pozaszkolnych, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych.
• Bierzemy udział w wymianie polsko-niemieckiej ze szkołą w Eckenhagen.
• Współpracujemy z uczelniami wyższymi.
• Realizujemy edukacyjne projekty unijne.
• Organizujemy dni tematyczne.
• Podróżujemy po Polsce i Europie.
• Uczestniczymy w Nocy Biologów na Uniwersytecie Rzeszowskim.
• Korzystamy z kawiarenki, dobrze wyposażonej salki muzycznej, punktu ksero,
sklepiku, bezpłatnego Wi-Fi.
• Na przerwach słuchamy muzyki z radioli – nasza szkoła tętni życiem.
Według Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Średnich
jesteśmy od kilku lat w elitarnym gronie posiadaczy
SREBRNEJ TARCZY.
Chcesz studiować na wymarzonym kierunku?

Przyjdź do nas!
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OFERTA EDUKACYJNA
Klasa nauk ścisłych z robotyką
Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski, fizyka lub informatyka
oraz klasa politechniczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia i j. angielski
Te profile przygotowują do podjęcia studiów na kierunkach inżynierskich. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu robotyki, programowania i tworzenia stron internetowych. Uczniowie poznają słownictwo techniczne w j. angielskim. Zapewniamy indywidualny program nauczania z matematyki uczniom szczególnie uzdolnionym, warsztaty z robotyki oraz zajęcia
na Politechnice Rzeszowskiej i Uniwersytecie Rzeszowskim.
Klasa medyczna
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i j. angielski lub matematyka
Przygotowuje do studiów na kierunkach medycznych i politechnicznych. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu chemii analitycznej i ratownictwa medycznego, języka migowego
i łaciny. Umożliwiamy udział w zajęciach na Wydziale Przyrodniczym i Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, warsztaty terenowe, realizację projektów ekologicznych i prozdrowotnych i obserwacji mikroskopowych, indywidualny program nauczania z biologii dla uczniów
wybitnie uzdolnionych.
Klasa matematyczna z geoinformatyką
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia i j. angielski
Przygotowuje do studiów na kierunkach inżynierskich i ekonomicznych. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu geoinformatyki, ekonomii, funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych oraz prowadzenia miniprzedsiębiorstw. Umożliwiamy uczestnictwo w zajęciach
z geoinformatyki oraz GIS, przy współpracy z firmą Esri Polska oraz udział w warsztatach
językowych, prowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni.
Klasa biomedyczna
Przedmioty rozszerzone: j. polski, biologia, WOS
Przygotowuje do studiów na kierunkach medycznych i związanych ze zdrowiem. Absolwenci posiadają znajomość języka migowego, języka łacińskiego oraz ratownictwa medycznego. Umożliwiamy udział w zajęciach na Wydziale Przyrodniczym i Medycznym Uniwersytetu
Rzeszowskiego, w warsztatach terenowych, zajęciach laboratoryjnych, realizację ciekawych
projektów ekologicznych i prozdrowotnych.
Klasa lingwistyczna z komparatystyką
Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski i drugi język obcy
Przygotowuje do studiów filologicznych, lingwistycznych i dziennikarskich. Absolwenci
posiadają dobrą znajomość historii, kultury i literatury polskiej oraz rozszerzanych języków
obcych, a także wiadomości z komparatystyki i translatoryki. Umożliwiamy uczestnictwo
w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
Klasa nauk humanistycznych z komparatystyką
Przedmioty rozszerzone: historia, j. polski i j. angielski
Przygotowuje do studiów na kierunkach humanistycznych, prawniczych i społecznych.
Absolwenci posiadają wiadomości z zakresu etyki, filozofii i komparatystyki. Posiadają dobrą
znajomość języka angielskiego oraz szeroką wiedzę z zakresu historii i literatury polskiej. Wykazują się znajomością podstawowych zagadnień prawnych. Umożliwiamy udział w warsztatach i zajęciach prowadzonych przez pracowników IPN, Instytutu Filologicznego i Społeczstr. 8

no-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Muzeum-Zamku w Łańcucie, uczestnictwo
w projektach edukacyjnych i konferencjach naukowych, realizację programu innowacyjnego
„Prawo – dobry kurs”.

SZKOŁA W OCZACH ABSOLWENTÓW
Moje lata ‘u Sienkiewicza’ wspominam bardzo dobrze. W pamięci pozostanie na długo wymiana międzynarodowa ze szkołą w Niemczech – świetny czas zarówno zabawy, jak i nauki.
Nareszcie mogliśmy skonfrontować naszą wiedzę językową z rzeczywistością. Ten egzamin
zdaliśmy wzorowo.
Szkoła była dla mnie drugim domem. Wielokrotnie organizowaliśmy tzw. „noce w liceum”,
podczas których wspólnie oglądaliśmy filmy, prowadziliśmy rozmowy do świtu, na które w codziennym dniu nie było czasu. Przesympatyczne było wspólne przygotowywanie i spożywanie
posiłku. Bardzo często organizowaliśmy samodzielnie (wychowawca tylko ukierunkowywał)
wycieczki i różne inne imprezy. Uczyliśmy się odpowiedzialności za siebie i innych. To były
piękne lata…
Alicja J., absolwentka 2018 roku, studentka Politechniki Rzeszowskiej,
kierunku architektura
I LO to zdecydowanie najlepszy wybór, jakiego mogłem dokonać. Rewelacyjni ludzie, nauczyciele, którzy nie tylko ‘szli z materiałem’, ale przede wszystkim przekazywali nam swoją
wiedzę z entuzjazmem i zaangażowaniem. Wielu z nich skutecznie wspierało uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań i pasji. Z chęcią wróciłbym do tych czasów, do ludzi i atmosfery
panującej w tym kameralnym budynku.
Jacek W., absolwent 2012 roku, pracuje w zakładzie należącym
do Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza”
Jestem zeszłorocznym absolwentem I LO. Czas spędzony w liceum wspominam bardzo
pozytywnie. Atmosfera tworzona zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli powodowała, że
chodzenia do szkoły nie traktowało się jako kolejnego, przykrego obowiązku do wykonania.
Będąc uczniem mat-fizu, uczestniczyłem w dodatkowych zajęciach z matematyki, na których
często dyskutowaliśmy z nauczycielem, wspólnie szukając rozwiązań trudniejszych problemów. Choć wtedy tego nie doceniałem, to teraz widzę efekty tej pracy w postaci łatwiejszego
zrozumienia przedmiotów matematycznych na studiach. Oprócz tego, poszczególni nauczyciele pozwalali rozwijać się w innych, niż te określone nazwą profilu, kierunkach (np. w moim
przypadku było to indywidualne przygotowanie do olimpiady z języka rosyjskiego). Wreszcie,
szkoła oferowała dodatkowe zajęcia z języka migowego, co jest dużym atutem, biorąc pod
uwagę nieczęste występowanie tego typu zajęć w innych szkołach.
Bartek B., absolwent 2019 roku, student AGH, kierunek informatyka
DANE KONTAKTOWE
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza
ul. A. Mickiewicza 3
37-100 Łańcut
tel. (17) 225 29 61
e-mail: dyrektor@lo-lancut.pl
Adres strony: http://lo-lancut.pl/
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA
II LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁAŃCUCIE
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!
Wybór szkoły średniej to dla młodzieży jedna z najważniejszych decyzji na tym etapie
życia. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie, w którym stawiamy na zdobywanie wiedzy, rozwijanie pasji i talentów.
II Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie
to 119 lat tradycji. Szkoła mieści się w okazałym, zabytkowym budynku przy ulicy Grunwaldzkiej. Na co dzień jej społeczność łączy
tradycję z nowoczesnością.
Dumą II LO są wszyscy uczniowie, którzy z zaangażowaniem pracują na swoje codzienne sukcesy. Wśród nich są też laureaci i finaliści olimpiad, konkursów
przedmiotowych i zawodów sportowych. Naszą wysoką pozycję na rynku edukacyjnym regionu ugruntowały osiągnięcia w wielu dziedzinach: matematyczno-przyrodniczych, językowych, historycznych i nauk społecznych, artystycznych i sportowych. Młodzież ma możliwość wszechstronnego rozwoju.
W szkole realizowane są różne projekty zapewniające uczniom rozwój w wybranych dziedzinach. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
Tym, co nas wyróżnia, jest przyjazna atmosfera w szkole, indywidualne podejście
do każdego ucznia. W II LO doceniane są talenty, pasje i zaangażowanie charytatywne uczniów. Są wśród nich chętnie występujący podczas uroczystości lokalnych
muzycy i aktorzy, młodzi dziennikarze, plastycy, wolontariusze. Uczniowie ożywiają
też życie szkoły poprzez działania Samorządu i innych organizacji szkolnych, umilając naszą codzienność.
W opinii uczniów, rodziców i nauczycieli w szkole panuje przyjazna atmosfera
i wzajemne zrozumienie, a sami uczniowie czują się bezpiecznie.
Serdecznie zapraszamy!
Z wyrazami szacunku
Dyrektor szkoły – Małgorzata Kupis
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ATUTY SZKOŁY
Certyfikaty, medale, wyróżnienia:
• Tytuł Brązowej Szkoły (Brązowa Tarcza) 2019 i 2020,
• Miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich PERSPEKTYWY 2019,
• Odznaka Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2017 roku w VI Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim COPTIOSH,
• Szkoła Przyjazna Utalentowanym Uczniom,
• Szkoła Przedsiębiorczości,
• Szkoła bez Przemocy,
• Szkoła Łowców Talentów,
• Medal za wieloletnie zaangażowanie i popularyzowanie idei olimpijskiej wśród
młodzieży i nauczycieli Podkarpacia – Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej,
• Medal Papieski za realizację programu „Testament Jana Pawła II”,
• wyróżnienie za udział w projekcie edukacyjnym Klasy Patronackie – Wyższa
Szkoła Informatyki i Zarządzania,
• I miejsce w rankingu publikujących szkół z całej Polski na portalu YoungFace.TV,
• podziękowanie za udział w Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa – WSPiA Rzeszów,
• wyróżnienie za udział w Projekcie Klubu Jagiellońskiego Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu,
• statuetka przyznana z okazji Jubileuszu 25-lecia Łańcuckiego Koła Towarzystwa
Pomocy im. Św. Brata Alberta za długoletnią współpracę.
Realizowane projekty:
• klasa akademicka – elementy kryminalistyki i nauk pokrewnych – WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa,
• klasa akademicka dziennikarska – Uniwersytet Rzeszowski,
• język polski i historia – patronat Uniwersytet Rzeszowski,
• elementy kosmetologii – patronat Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie, zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii – Uniwersytet Rzeszowski,
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Politechnika Rzeszowska,
• zajęcia z informatyki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
• zajęcia z przedsiębiorczości i ekonomii pod patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania,
• elementy ekonomii, geografia – współpraca z SGGW w Warszawie,
• „Dzień z prawem” – zajęcia w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie,
• „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”,
• YoungFace.TV – publikacje internetowe dla młodych dziennikarzy, warsztaty
dziennikarskie,
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• różnotematyczne projekty w Centrum Edukacji Ekologicznej Spohns Haus w Gersheim (Niemcy),
• „Wielkie pytania w nauce i kulturze” – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania,
• udział w spektaklach obcojęzycznych,
• szkolne projekty: „Spotkania z historią”, „Pieśni patriotyczne śpiewają
pokolenia – 11 Listopada”, „Matematyczna Wiosna w II LO” w tym Dzień
Matematyki, „Dzień języków obcych”,
„Dzień życzliwości”, „Szkolny dzień
sportu”,
• konkursy tematyczne kierowane do
uczniów szkół podstawowych: „Bądź
Poliglotą”, „Konkurs geograficzny”,
„Rubikuj – Konkurs Gier i Łamigłówek Logicznych” oraz inne.
Baza dydaktyczna:
nowoczesna pracownia komputerowa, ekrany interaktywne, tablice interaktywne
i projektory multimedialne w pracowniach, nowe wyposażenie w sali gimnastycznej, nowoczesna i funkcjonalna czytelnia i biblioteka szkolna.
Ponadto:
• jednozmianowy rozkład zajęć,
• dobra lokalizacja,
• wsparcie w uzyskaniu pomocy materialnej,
• dostęp do pomocy przedlekarskiej
i stomatologicznej,
• szkolny bufet,
• różnorodne programy profilaktyczne,
• skuteczne doradztwo zawodowe,
• atrakcyjne wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy sportowo-rekreacyjne (rajdy rowerowe, spływy kajakowe, narty, łyżwy),
• do 9 godzin języków obcych w tygodniu w grupach o różnych poziomach
zaawansowania,
• zajęcia sportowe (siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, piłka ręczna, piłka nożna, basen, szachy),
• szkolne radio,
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• szkoła dostosowana dla uczniów niepełnosprawnych (podjazdy, winda),
• organizacje i koła zainteresowań,
m.in.: Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Caritas, SKS, koło dziennikarskie – publikacje artykułów na
portalu YoungFace.Tv, w prasie ogólnopolskiej (np. COGITO) oraz w mediach lokalnych, koła przedmiotowe,
• ciekawe wyjazdy edukacyjne i sportowo-rekreacyjne, spotkania z interesującymi ludźmi,
• kontakty zagraniczne:
– współpraca z młodzieżą z Niemiec
i Ukrainy – nasi uczniowie wraz
z uczniami niemieckich i ukraińskich szkół brali udział m.in.
w projektach Weihnachtswoche
oraz Europawoche w Centrum
Edukacji Ekologicznej Spohns
Haus w Gersheim (Niemcy),
– atrakcyjne wyjazdy zagraniczne (Węgry, Ukraina, Niemcy, Słowacja),
– wyjazd językowo-turystyczny do Madrytu, współpraca z jedną ze szkół języka
hiszpańskiego w Hiszpanii – AIL MADRID.
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OFERTA EDUKACYJNA
Klasy matematyczne
Ta oferta jest dla Ciebie, jeżeli interesujesz się przedmiotami ścisłymi, wiążesz swoją przyszłość
z kierunkami ekonomicznymi,
takimi jak: ekonomia, finanse
i rachunkowość, bankowość, logistyka, marketing i zarządzanie;
politechnicznymi: automatyka
i robotyka, telekomunikacja, informatyka, budownictwo, architektura oraz przyrodniczymi, np.
geodezja, ochrona środowiska.
Klasa biologiczna
Ta klasa jest dla Ciebie, jeżeli interesujesz się biologią, chemią, przyrodą, genetyką, biochemią, fizjologią człowieka
oraz botaniką.
Dodatkowe zajęcia z kosmetologii realizowane są we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania oraz Medyczną
Szkołą Policealną w Łańcucie.
Oferta tej klasy skierowana jest dla
tych, którzy w przyszłości chcą studiować na kierunkach: biochemia,
medycyna, farmacja, biotechnologia,
pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, chemia, ochrona środowiska,
analiza medyczna.
Klasa językowa
Ta oferta jest dla Ciebie, jeżeli masz zainteresowania językowe i humanistyczne, jesteś otwarty na świat i kontakty
międzynarodowe, chcesz dobrze opanować języki obce, pragniesz odkryć tajniki procesu tłumaczenia i chcesz posiąść
praktyczne umiejętności posługiwania
się językiem obcym. Będziesz miał możstr. 14

liwość uczestniczenia w wymianie młodzieży z naszymi szkołami partnerskimi
w Niemczech i na Ukrainie.
Ta klasa jest dla Ciebie, jeśli masz
ochotę spróbować swoich sił na maturze dwujęzycznej.
Dodatkowe zajęcia z translatoryki,
które wzbogacają słownictwo, rozwijają
umiejętności rozumienia tekstów pisanych i słuchanych (np. poprzez udział
w spektaklach i projekcjach filmów anglojęzycznych, czytanie oryginalnych tekstów
literackich i użytkowych), wspierają komunikację językową niezbędną do porozumiewania się w języku obcym na poziomie zaawansowanym.
Klasa językowa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach: filologia angielska i filologie obce, geografia, lingwistyka stosowana, kulturoznawstwo, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, stosunki międzynarodowe, handel międzynarodowy
oraz studiów w języku angielskim i studiów za granicą.
Klasa akademicka – kryminalistyka i nauki pokrewne
Oferta jest dla Ciebie, jeżeli potrafisz
działać niestandardowo, lubisz zagadki, zwracasz uwagę na szczegóły, które
łączysz w jedną, logiczną całość.
Przestępstwo jako zjawisko społeczne jest zjawiskiem fascynującym,
ale trudnym i złożonym. By je zbadać,
musisz mieć wiedzę z wielu dziedzin,
takich jak: kryminalistyka, prawo, psychologia, resocjalizacja. Proponowana
przez nas klasa umożliwi Ci poznanie
nowoczesnych metod śledczych, spotkania z ludźmi, którzy na co dzień stoją
na straży prawa, udział w warsztatach,
które uczą logicznego myślenia, samodzielności i kreatywności w działaniach.
Jest to wielopoziomowa nauka z możliwością rozwoju w różnych dziedzinach,
tj. prawo, socjologia, resocjalizacja.
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Klasy humanistyczne
Ta oferta jest dla Ciebie, jeżeli jesteś
zainteresowany przedmiotami humanistycznymi, literaturą, sztuką i filozofią lub zagadnieniami związanymi
z prawem.
Dodatkowe zajęcia z dziennikarstwa rozwijają precyzyjne posługiwanie
się językiem polskim, uczą warsztatu
dziennikarskiego, tworzenia własnych
tekstów przeznaczonych do publikacji
prasowych i internetowych.
W ramach zajęć i projektów uczniowie mają możliwość poznania elementów prawa i funkcjonowania instytucji
związanych z tymi zagadnieniami.
Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na kierunkach: dziennikarstwo, filologia polska i klasyczna,
historia, historia sztuki i ochrona dóbr
kultury, edytorstwo, public relations,
kulturoznawstwo, teatrologia, filmoznawstwo, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, cyberbezpieczeństwo.
Klasa pedagogiczna
Klasa ta jest dla uczniów, którzy chcieliby zdobyć wiedzę i umiejętności
z zakresu psychologii, ochrony zdrowia,
sposobów przygotowania i prowadzenia
zajęć z dziećmi i młodzieżą. Rozwijanie
pasji pedagogicznych pod kierunkiem
m.in. nauczycieli Medycznej Szkoły Policealnej umożliwia współpraca z różnymi instytucjami, takimi jak: przedszkola, szkoły podstawowe, świetlice,
biblioteki.
Uczniowie tej klasy mogą także nabywać praktyczne umiejętności poprzez organizowanie teatrzyków, zajęć plastycznych i muzycznych.
Klasa przygotowuje w szczególności do podjęcia studiów na kierunkach w zawodach pedagogicznych, psychologicznych, opiekuńczych, terapeutycznych, ochrony
zdrowia.
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SZKOŁA W OCZACH ABSOLWENTÓW
Gdy niemal 10 lat temu wybierałam II LO w Łańcucie, kierowałam się opiniami, że
jest to szkoła, w której panuje przyjazna, wręcz rodzinna atmosfera, a uczniowie są
wspierani w realizowaniu swoich pasji. W moim przypadku wszystko to się sprawdziło. Dodatkowo udało mi się zostać laureatką kilku olimpiad przedmiotowych,
w tym z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii oraz religii – myślę, że
nie doszłoby do tego, gdyby nie motywująca postawa ze strony nauczycieli, którzy
zachęcali mnie do rozwijania zainteresowań i wierzyli w sukces. Zdopingowało mnie
to do podjęcia studiów prawniczych, które obecnie kontynuuję w szkole doktorskiej.
Z perspektywy czasu lata nauki w liceum wspominam z dużym sentymentem.
Agata
Ukończyłem II LO w Łańcucie w 2015 roku. Obecnie jestem studentem V roku
prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim i III roku ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. (…) Czas nauki w II LO w Łańcucie był okresem bardzo
owocnym, dzięki któremu zyskałem wiele cennych umiejętności przydatnych podczas różnorodnej działalności naukowej na studiach w postaci konkursów przedmiotowych, konferencji naukowych, publikacji czy też – jak sądzę – w przyszłej pracy
zawodowej. W II LO spotkałem nauczycieli z prawdziwą pasją oraz zaangażowaniem w przekazywanie uczniom wiedzy oraz kształtowanie odpowiednich wzorców
i postaw. Będąc uczniem II LO, odniosłem sukcesy w olimpiadach z zakresu nauk
humanistyczno-społecznych, w tym w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie oraz Olimpiadzie Historycznej. (…)
Przygotowanie do olimpiad odbywało się z wykorzystaniem metod dydaktycznych
z powodzeniem stosowanych przez licea znajdujące się w ścisłej czołówce rankingów polskich szkół średnich.
Nie mogę jednak nie wspomnieć o innej bardzo istotnej kwestii – o dobrej atmosferze w szkole i przyjaźniach zawiązanych w ciągu tych 3 lat. Wszystko to sprawia, że
z tym większą przyjemnością wracam pamięcią do czasów nauki w II LO.
Kamil
Jestem studentką teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i absolwentką II LO w Łańcucie. Bardzo dobrze wspominam te trzy lata spędzone w szkole, szczególnie ze względu na wyjątkową atmosferę – swobodną, ale równocześnie
sprzyjającą rozwojowi. Pamiętam, że zawsze mogłam liczyć na pomoc i wsparcie
nauczycieli, oddanych swojej pracy. Podczas lekcji języka polskiego odkryłam moje
pasje literackie i dziennikarskie, a pracując przy szkolnych wydarzeniach artystycznych, mogłam rozwijać swoje zainteresowania. Bardzo się cieszę, że wybrałam właśnie to liceum, do którego dziś czuję ogromny sentyment.
Magdalena
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Zawsze lubiłam uczyć się języków obcych, a II Liceum dało mi wiele możliwości rozwoju w tej dziedzinie. Oprócz solidnego przygotowania do matury, mogłam poszerzać
swoje umiejętności poprzez udział w olimpiadach, dodatkowych zajęciach czy spotkaniach ze studentami z zagranicy (AIESEC). Życzliwa postawa i zaangażowanie nauczycieli zachęcały do dodatkowej pracy. Dzięki temu zyskałam wiedzę i swobodę posługiwania się językiem, które okazały się bardzo przydatne na studiach i podczas podróży.
Magda
Chociaż mój licealny etap zakończył się trzy lata temu, to do II LO w Łańcucie
wspomnieniami wracam często i z uśmiechem, po cichu żałując, że czas ten bezpowrotnie minął. Była to szkoła, gdzie nauczyciele za główny cel postawili sobie rzetelne
przygotowanie do egzaminu maturalnego, jednocześnie ucząc odpowiedzialności, organizacji oraz samodzielnej pracy.
Niektórzy stwierdzą, że w ten sposób opisać można każde liceum. Jednak na całość
wrażenia składają się szczegóły, które odkrywa i docenia się już w trakcie nauki. Ponieważ wybrałem profil matematyczno-fizyczny, ceniłem sumienność i zaangażowanie nauczyciela matematyki oraz interesujące i powiązane z rzeczywistością zajęcia
fizyki. Poza tym, że gruntownie przygotowały do matury, na pewno wpłynęły na moją
dalszą drogę, w tym wybór uczelni oraz kierunku studiów. Nie wolno zapomnieć o pracowitości nauczycieli języków obcych, którzy przekazywali możliwie najwięcej wiedzy,
ani o lekcjach języka polskiego, które pozwalały oderwać się od ścisłej matematycznej
rzeczywistości, uwrażliwiały na sztukę, a przy tym nadal rozwijały logiczne myślenie.
Każdy z pedagogów potrafił postawić granicę między obowiązkami a chwilami wytchnienia. Dzień Życzliwości, z którym wiążą się konkursy czy możliwość prezentacji
klas, to już wieloletnia tradycja. Występy z zespołem muzycznym, nie tylko w szkole,
czy gra w drużynie siatkarskiej to kolejne elementy, które sprawiały, że licealna codzienność stawała się jeszcze ciekawsza. Poza angażującymi sposobami rozwijania
zainteresowań, stanowiły źródło wartościowych znajomości, które trwają do dziś.
Grono pedagogiczne, zgrana klasa, szkolne wydarzenia, atmosfera. Wszystko to
sprawiało, że na lekcje przychodziło się z przyjemnością, a wyboru II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie nie żałowałem ani przez moment.
Szymon

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W ŁAŃCUCIE
Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych
Informacje zawarte w dalszej części to suche fakty
dotyczące atrakcyjnych kierunków kształcenia, projektów, w które zaangażowana jest szkoła, czy też
wiadomości mówiące o możliwościach pracy i rozwoju kariery dla Was. Jednak nie znajdziecie tam
informacji dotyczących tego, jaka naprawdę jest nasza szkoła – i o tym pragnę kilka słów powiedzieć.
Istniejemy w Łańcucie od ponad pół wieku i kształcimy młodzież w różnych kierunkach. Atmosfera
w szkole jest bardzo dobra. Uczniowie wiedzą, że
mogą ze swoimi problemami zwrócić się do wychowawców i nauczycieli. Mogą poprosić o pomoc pedagoga szkolnego czy zwrócić się bezpośrednio do
mnie. Zawsze udaje się znaleźć wyjście z sytuacji.
Dla Was organizujemy pomoc w nauczaniu i koła zainteresowań dla chętnych, organizujemy wyjazdy – do kina, teatru, na kręgle, strzelanie, paintball, do zakładów pracy, na Uniwersytet, Politechnikę Rzeszowską, do muzeów… i wiele, wiele
innych. Organizujemy kursy i dodatkowe szkolenia, pomagamy, wspieramy Was
i doradzamy. Jeżeli chcesz więc zdobyć dobry zawód czy zdać maturę i dostać się na
wymarzone studia, zapraszamy do nas. Z nami na pewno Ci się uda.
Z poważaniem
Dyrektor szkoły – Bogusław Blajer

DANE KONTAKTOWE
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Grunwaldzka 11
37-100 Łańcut
tel. (17) 225 36 74
fax (17) 225 28 26
e-mail: 2lolancut@wp.pl
Adres strony: https://2lolancut.pl/
Facebook: @2lolancut
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ATUTY SZKOŁY
Uczniowie szkoły korzystają z nowoczesnej bazy dydaktycznej, na którą
składają się pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt
multimedialny. Szkoła posiada wyposażone pracownie pomiarów elektrycznych i elektronicznych, komputerową
pracownię rysunku technicznego oraz
pracownię urządzeń techniki komputerowej. W szkole znajdują się też w pełni
wyposażone pracownie komputerowe: pracownia urządzeń techniki komputerowej, sieci komputerowych, systemów bazodanowych oraz witryn i aplikacji internetowych. Zajęcia praktyczne uczniów technikum odbywają się w przyszkolnych
warsztatach Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego, w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt i obrabiarki CNC. Pracownia mechatroniczna wyposażona jest w stanowiska umożliwiające szybki montaż elementów analizowanych
układów pneumatycznych i hydraulicznych oraz posiada oprogramowanie służące
do symulacji obwodów pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych oraz wizualizacji urządzeń mechatronicznych. Uczniowie kierunków lotniczych będą ponadto odbywać zajęcia praktyczne w pracowniach Ośrodka Kształcenia Lotniczego
Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce. Uczniowie klas mundurowych korzystają ze
sprzętu wojskowego będącego własnością szkoły oraz mają możliwość szkolenia na
sprzęcie rzeszowskiej jednostki wojskowej, jednostki straży pożarnej w Łańcucie
oraz Wojewódzkiej Komendy Policji.

rzają wiedzę w zakresie daktyloskopii oraz sporządzania fotografii. Słuchacze mogą
się więc dowiedzieć, jakie są rodzaje śladów, linii papilarnych, metody ujawniania
śladów daktyloskopijnych, ich zabezpieczania i sporządzania kart.
Wspieramy karierę zawodową absolwentów
Uczniowie klasy technikum w zawodach mechanik lotniczy po ukończeniu szkoły
mają możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy w firmie EMEAERO.
Szkoła posiada umowę partnerską z firmą Gaweł Zakład Produkcji Śrub S.A.
w Palikówce, dzięki czemu uczniowie szkoły branżowej mogą tam odbywać zajęcia
praktyczne i mają możliwość zatrudnienia. Szkoła ma też porozumienie o współpracy z firmą RS Technology w Gniewczynie, dotyczące kształcenia w zawodzie technik
mechanik.

Współpracujemy z Politechniką Rzeszowską
Dzięki współpracy naszej szkoły z Politechniką Rzeszowską uczniowie klas policyjnych biorą udział w zajęciach zorganizowanych we współpracy z Laboratorium
Kryminalistycznym w Rzeszowie. Najpierw w teorii zostaje im przedstawione dane
zagadnienie, a potem następują zajęcia praktyczne. W czasie zajęć uczniowie posze-

Dajemy możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień
Młodzież kierunku technik informatyk ma możliwość uzyskania dodatkowych
uprawnień, takich jak: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL
czy certyfikat CISCO poprzez udział w lokalnej akademii CISCO.
Uczniowie szkoły branżowej kształcący
się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych mają możliwość
odbycia kursu teoretycznego na prawo
jazdy kat. B, odbywającego się w czasie
zajęć lekcyjnych. Mogą też zdobywać dodatkowe umiejętności i uprawnienia np.
kurs spawania różnymi metodami, kurs
operatora wózków widłowych, kurs programowania maszyn CNC i inne.
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Realizujemy międzynarodowy projekt stażowy w ramach programu Erasmus+
„Młodzi technicy z równymi szansami zawodowymi w UE” we współpracy z firmą
Educare et Labora z Ostravy.
Oferujemy ciekawe zajęcia dodatkowe:
• modelowanie bryłowe z wykorzystaniem oprogramowania SolidWorks,
• robotyka – projektowanie, programowanie i wykonywanie minirobotów z wykorzystaniem drukarki 3D oraz frezarki CNC,
• mażoretki,
• szkolna orkiestra dęta,
• koła przedmiotowe.

nagrobki i pomniki. Rokrocznie dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu łańcuckiego organizowany jest Turniej Młodzi nie tylko kibicują ale i grają. Nauczyciele
szkoły propagują naukę w środowisku, prowadząc zajęcia z pneumatyki i pokazy
chemiczne w szkołach powiatu oraz organizując spotkania naukowe dla młodzieży.
Angażujemy się w akcje charytatywne
Uczniowie szkoły chętnie włączają się w różnorodne akcje charytatywne, organizują
zbiórki dla potrzebujących (Szlachetna Paczka, Góra grosza, akcje Caritas), czynnie
współpracują z ośrodkiem opiekuńczo-wychowawczym w Mrowli. W ubiegłym roku
nauczyciele i uczniowie naszej szkoły przeprowadzili najbardziej skuteczną i kreatywną w skali całego kraju akcję promującą transplantacje w ramach kampanii
„Drugie życie – Transplantacja – masz
dar uzdrawiania”. Klip nagrany przez
uczniów szkoły Nakler&Wysocki „Podaruj życie w minutę” zdobył pierwsze
miejsce w akcji, a uzyskane z wygranej
fundusze przekazano na leczenie niepełnosprawnych dzieci. Nasi uczniowie regularnie uczestniczą w akcjach
krwiodawstwa, zbierają fundusze na
hospicja i domy pomocy społecznej.

Działamy aktywnie w środowisku
Uczniowie szkoły chętnie angażują się w działalność charytatywną. Organizują zajęcia dla przedszkoli i ośrodków opiekuńczych, przygotowują pokazy mażoretek, biorą
udział w uroczystościach patriotycznych miejskich, powiatowych i wojewódzkich.
Pomagają organizować i przeprowadzać imprezy dla mieszkańców Łańcuta i innych
miejscowości województwa, działając wspólnie z władzami samorządowymi, parafiami czy Caritasem. Dzięki pracy wolontariuszy z klas mundurowych uratowano
polski cmentarz w Zbarażu, przywracając do pierwotnego stanu popadnięte w ruinę
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Doceniają nas instytucje
Za swoją działalność szkoła została odznaczona:
• Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznanym przez Radę
Ochrony Walk i Męczeństwa 2011,
• Medalem „Pro Memoria” – przyznawanym przez Urząd Kombatantów i osób represjonowanych 2013,
• Medalem za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych 2006,
• Nagrodą Honorową – Świadek Historii przyznaną przez Instytut Pamięci Narodowej 2013,
• Statuetką Honorowego Podhalańczyka przyznaną w uznaniu osiągnięć przez dowódcę 21 Brygady Strzelców Podhalańskich Janusza Bronowicza,
• Symbolem „Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego” nadanym przez starostę powiatu łańcuckiego panu Dyrektorowi Szkoły Bogusławowi Blajerowi 2018.

– programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami
danych.
• technik mechanik lotniczy, kwalifikacje:
– wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych.
• technik mechanik, kwalifikacje:
– montaż i obsługa maszyn i urządzeń,
– wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
– organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
• technik elektronik, kwalifikacje:
– montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych,
– eksploatacja urządzeń elektronicznych.
Rozszerzenia przedmiotowe z j. angielskiego, matematyki lub fizyki.
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Odnosimy sukcesy sportowe
Szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami sportowymi. W roku szkolnym
2018/19 szkolna drużyna siatkarzy zajęła pierwsze miejsce w powiecie, a z rozgrywek rejonowych awansowała do półfinału województwa. Corocznie zarówno chłopcy,
jak i dziewczęta są na podium w drużynowym tenisie stołowym. Od lat nasza drużyna
piłki nożnej chłopców i dziewcząt zajmuje czołowe lokaty na szczeblu powiatowym.

OFERTA EDUKACYJNA

Kierunki:
• elektromechanik pojazdów samochodowych, kwalifikacje:
– obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
• ślusarz, kwalifikacje:
– wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
• mechatronik, kwalifikacje:
– montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DANE KONTAKTOWE

Profile:
• wojskowy
• policyjny
• strażacki

Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie
im. Jana Kochanowskiego
ul. Podzwierzyniec 41
37-100 Łańcut

Rozszerzenia przedmiotowe z j. angielskiego, matematyki i geografii.

tel. (17) 225 25 82
e-mail: sekretariat@zs2lancut.pl

TECHNIKUM

Adres strony: http://zs2lancut.pl/

Kierunki:
• technik mechatronik, kwalifikacje:
– montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
– eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
• technik informatyk, kwalifikacje:
– montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
i sieci,
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W ŁAŃCUCIE
Szanowni Państwo
Rodzice i Uczniowie szkół podstawowych
Zadajecie sobie pewnie pytanie: DLACZEGO WŁAŚNIE
EKONOMIK?
Ponieważ jesteśmy nastawieni przede wszystkim
na kształcenie praktyczne:
 dobrze wyposażone pracownie (fryzjerska, projektowania kampanii reklamowej, rachunkowości, sprzedaży i symulacyjnej firmy handlowej),
 liczne wycieczki dydaktyczno-zawodowe (NBP, Bank
Pekao SA, IKEA, Cyfrowa Foto, Auchan, Outlet Graffica, Galerie sztuki i in.),
dodatkowe kwalifikacje dla uczniów i nauczycieli
(kurs wizażu, pielęgnacji twarzy, dekoltu i szyi, tworzenie e-sklepu, operator wózków widłowych i in.),
• patronat wyższych uczelni (Wydział Ekonomii UR, Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania),
• współpraca z licznymi pracodawcami,
• praktyki i staże zawodowe w Polsce i za granicą (w ramach Programu Erasmus+
ze środków PO WER – 34 uczniów we wszystkich zawodach na poziomie technikum odbyła 4-tygodniowe staże zawodowe w Irlandii),
• pokazy fryzjerskie, udział w piknikach, sesje fotograficzne,
• projekty edukacyjne (lekcje z ZUS, Branżowe Symulacje Biznesowe REVAS i in.).
Ponieważ dajemy możliwość rozwijania swoich zainteresowań:
• liczne i ciekawe działania Samorządu Uczniowskiego,
• akcje SK Caritas, SK Honorowych Dawców Krwi „Kropelka”, SK PCK,
• Szkolne Koło Przedsiębiorczości,
• projekt Szkoła Promująca Zdrowie,
• Szkolny Zespół Wokalny „EKONOMIK”,
• Szkolny kabaret Tere Fere,
• udział w wielu konkursach przedmiotowych, zawodowych i sportowych,
• różne koła zainteresowań (fotograficzne, przedmiotowe, zawodowe itp.),
• udział w Programie Szkolny Klub Sportowy,
• wycieczki turystyczne.
Z poważaniem
Dyrektor szkoły – Jacek Król
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OFERTA EDUKACYJNA
TECHNIK REKLAMY
Branża marketingowa i reklamowa
podlega dynamicznym zmianom, które
napędza rozwój cyfrowych technologii.
Pracodawcy poszukują ludzi kreatywnych, innowacyjnych i gotowych na
rozwój.
Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku
kształcenia:
• wykonywanie przekazu reklamowego,
• zarządzanie kampanią reklamową.
Absolwent kończący szkołę w zawodzie
technik reklamy będzie przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie:
• fotografii reklamowej,
• grafiki komputerowej,
• technik poligraficznych,
• sporządzania budżetu kampanii reklamowej i promocyjnej,
• planowania i dokonywania zakupu przestrzeni reklamowej w mediach,
• stosowania metody badań rynku reklamy,
• przygotowywania elementów strategii reklamowej,
• przygotowania elementów kreacji reklamowej,
• produkcji reklamy,
• organizowania sprzedaży reklamowej,
• realizowania kampanii reklamowej,
• oceniania skuteczności i efektywności kampanii reklamowej.
Zatrudnienie
Absolwent ma możliwość podjęcia pracy
w: agencjach reklamowych, agencjach
public relations, działach marketingu
i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń
i działach promocji środków masowego
przekazu, agencjach scenariuszowych,
studiach graficznych, studiach produkstr. 27

cyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej. Reklama jest ściśle związana z gospodarką rynkową, w której problem stanowi nie tyle
wytworzenie jakiegoś produktu lub usługi, ile jego sprzedanie. Nasilająca się konkurencja na rynku powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują pracowników przygotowanych do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa
w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi
usługami reklamowymi. Poza tym specjaliści branży reklamowej mają duże możliwości samozatrudnienia.
TECHNIK HANDLOWIEC
Usługi, handel to dziedzina, która rozwija się w naszym kraju. Współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze wykształconych handlowców. Przedsiębiorstwa
handlowe zgłaszają zapotrzebowanie
na pracowników, których umiejętności
przyczynią się do rozwoju firmy. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl,
wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę, jest
obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż”
skierowanych było do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów.
Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• prowadzenie sprzedaży,
• prowadzenie działań handlowych.
Absolwent kończący szkołę
w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania zadań
zawodowych w zakresie:
• przygotowania towarów
do sprzedaży,
• obsługi klienta,
• przyjmowania dostaw,
• prowadzenia
działań
reklamowych i marketingowych,

•
•
•
•

organizowania działalności handlowej,
zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa,
prowadzenia negocjacji handlowych,
tworzenia i prowadzenia sklepu internetowego.

Zatrudnienie
Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować
na stanowiskach: specjalista ds. sprzedaży, obsługi klienta, zaopatrzenia, kupiec,
akwizytor, merchandiser, kierownik działu handlowego lub prowadzić własną działalność gospodarczą.
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
świadczy usługi fryzjerskie oraz posiada umiejętność zarządzania zespołem
i salonem fryzjerskim; do usług fryzjerskich należy wykonywanie zabiegów
fryzjerskich, takich jak: zabiegi pielęgnacyjne włosów, strzyżenie włosów,
formowanie fryzur i ondulowanie oraz
zmiana koloru włosów.
Technik usług fryzjerskich jest przygotowany do zarządzania salonem
fryzjerskim. Zna i stosuje zasady zarządzania zasobami ludzkimi, posługuje się
podstawową wiedzą związaną z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika. Zna
przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija się nieustannie, stale podnosząc poziom oferowanych
usług. Nowe technologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca potrzeba społeczna
dbania o wygląd, wpływają na zmianę oczekiwań wśród nabywców usług, czyli
wśród klientów.
Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• wykonywanie usług fryzjerskich,
• projektowanie i wykonywanie fryzur.
Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik usług fryzjerskich będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• organizowania pracy w zakładzie fryzjerskim,
• technik kreatywnego strzyżenia i farbowania włosów,
• pielęgnowania i układania włosów,
• podstaw wizażu,
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• nowoczesnych trendów w przedłużaniu, zagęszczaniu i prostowaniu
włosów keratyną,
• dobierania fryzury do cech indywidualnych klienta.
Zatrudnienie
Technik usług fryzjerskich ma możliwość znalezienia pracy w zakładach
fryzjerskich, charakteryzatorniach –
w teatrze, telewizji lub na planie filmowym, a także w zakładach perukarskich. Może prowadzić własny zakład fryzjerski. Analiza ofert pracy z portali
internetowych oraz tytułów prasowych, wskazuje na coraz większą potrzebę zatrudniania techników usług fryzjerskich przez pracodawców, którzy poszukują personelu o kwalifikacjach zawodowych na wysokim poziomie, posiadających umiejętności zarządzania firmą oraz kierowania zasobami ludzkimi. Najwięcej ofert dla
techników usług fryzjerskich kierowanych jest do osób, niezależnie od płci, wykonujących profesjonalnie zabiegi fryzjerskie i posiadających zdolności menadżerskie.
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
Zawód technik rachunkowości jest
zawodem z wielkimi tradycjami i występuje niemal w każdym podmiocie
gospodarczym. Zawód ten wymaga
od pracownika wysokich umiejętności, doświadczenia, szerokiego zakresu wiedzy z dziedziny ekonomii,
finansów, systemu podatkowego oraz
umiejętności analizowania zachodzących zmian w procesie gospodarowania. Do najczęściej powierzanych im
zadań należą prace związane z prowadzeniem spraw księgowo-rozliczeniowych oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. W powyższych pracach nieodzowne staje się stosowanie urządzeń techniki
biurowej oraz wykorzystanie różnych aplikacji komputerowych.

Sylwetka absolwenta
Absolwent technikum rachunkowości
jest przygotowany w szczególności do:
• prowadzenia rekrutacji i selekcji
kandydatów do pracy,
• sporządzania
dokumentacji
kadrowej,
• prowadzenia spraw związanych ze
świadczeniami socjalnymi,
• rozliczania wynagrodzeń,
• rozliczania składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
• prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
• prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych i rozliczania podatków,
• prowadzenia rozliczeń finansowych podmiotów z kontrahentami i bankami,
• zorganizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
• ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z polityką rachunkowości
podmiotu,
• przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
• wyceniania składników aktywów i pasywów w różnych momentach okresu sprawozdawczego,
• ustalania i rozliczania wyniku finansowego,
• sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
• prowadzenia analizy finansowej wskaźnikowej.
Zatrudnienie
Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach finansów publicznych. Nabyte umiejętności
zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności
gospodarczej.
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Nauka w szkole branżowej trwa 3 lata. Jeśli ktoś chce się szybko usamodzielnić
i zdobyć dobry zawód, powinien wybrać branżową szkołę I stopnia.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych,
• prowadzenie rachunkowości.

Kandydat, który chce podjąć naukę w naszej szkole, musi podpisać umowę z pracodawcą, u którego będzie realizował kształcenie praktyczne w danym zawodzie.
Teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane są na 4-tygodniowych turnusach
dokształcania pracowników młodocianych w szkole (w zawodach: fryzjer, sprzedawca, cukiernik i kucharz) lub w ośrodkach pozamiejscowych w zależności od zawodu. Wszystkie przedmioty ogólnokształcące realizowane są w szkole. Absolwenci
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branżowej szkoły I stopnia po zdaniu
egzaminu w Izbie Rzemieślniczej uzyskują tytuł czeladnika. Mogą również
zdawać egzamin zawodowy organizowany przez OKE.
W naszej szkole uczniowie uczęszczają do klas wielozawodowych. Dzięki
temu mogą wybrać dowolny zawód z listy poniżej, pod warunkiem że znajdą
pracodawcę, z którym podpiszą umowę o pracę. W klasie pierwszej dwa dni
w tygodniu to zajęcia praktyczne u pracodawcy, natomiast w klasie drugiej
i trzeciej to już trzy dni.
Proponujemy następujące zawody:
• fryzjer
• sprzedawca
• kucharz
• cukiernik
• stolarz
• lakiernik
• krawiec
• piekarz
• fotograf
• cieśla
• tapicer
• blacharz samochodowy

SZKOŁA W OCZACH UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW
Moją szkołę wybrałam z powodu świetnych opinii, które usłyszałam na jej temat.
Była to szkoła pierwszego wyboru. Długo się nie zastanawiałam. Kierunek, na którym jestem, jest bardzo potrzebny na rynku pracy. Atmosfera w szkole jest bardzo
fajna. Niewielki budynek umożliwia nam spotykanie się ze znajomymi z innych klas
oraz zawieranie nowych znajomości. Po kilku miesiącach spędzonych w tej szkole
mogę przyznać, że jestem bardzo zadowolona.
Paulina Malicka, uczennica kl. 1AP w zawodzie technik handlowiec
Na pierwszy rzut oka szkoła może wydawać się skromna, ale właśnie w tym
tkwi jej urok. Niewielkie rozmiary sprzyjają nawiązywaniu fajnych relacji, zarówno
z uczniami, jak i nauczycielami, co pozwala na indywidualne podejście do każdego
ucznia i owocuje dobrym przygotowaniem do dorosłego życia. Osobiście polecam,
a nawet z chęcią bym tu wrócił, ale klienci czekają. Pozdrawiam, Paweł.
Paweł Dec, absolwent klasy fryzjerskiej, fryzjer i barber w „Barberhood Rzeszów”
Uważam, iż bardzo dobrym krokiem jest wybór naszej szkoły, ponieważ posiadamy bardzo wyrozumiałą oraz młodą kadrę pedagogiczną, z którą zawsze można
dojść do porozumienia nawet w beznadziejnej sytuacji. Atmosfera w naszej szkole
jest bardzo rodzinna. Posiadamy również najwyższej jakości sprzęt niezbędny do
przygotowania się do egzaminu zawodowego. Uczniowie naszej szkoły odbywają
jako nieliczni w województwie miesięczne praktyki zagraniczne. Wiele akcji prowadzonych przez nasz Samorząd Uczniowski umila czas uczniów przez cały rok. Są
to m.in. liczne bale, konkursy międzyklasowe, turniej FIFA itp. Nie zastanawiaj się,
wybierz łańcucki Ekonomik.
Rafał Marszał, uczeń klasy 3 w zawodzie technik handlowiec, przewodniczący SU

Uczeń już od I klasy posiada umowę
o pracę jako pracownik młodociany
i jest zatrudniony w wybranym zakładzie pracy.

Moja szkoła może i mała, ale to właśnie to jest jej atutem. Nauczyciele są otwarci
i wiemy, że możemy liczyć na ich pomoc. Organizowanych jest wiele akcji, co jest
odskocznią od nauki. Wyjazdy na staże do Irlandii to już w ogóle super sprawa. Polecam Ekonomik z całego serca!
Weronika Jamrozik, uczennica klasy 3b w zawodzie technik usług fryzjerskich

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia
mogą kontynuować naukę w Branżowej
Szkole II st., zdając egzamin z kwalifikacji na poziomie technikum. Absolwent
uzyskuje wykształcenie średnie branżowe i otrzymuje tytuł technika. Może również
przystąpić do egzaminu maturalnego.
Po skończeniu Branżowej Szkoły I stopnia można wybrać liceum ogólnokształcące
dla dorosłych i w nim zdobyć średnie wykształcenie.

Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że 4 lata poświęcone na edukację
w Zespole Szkół nr 3 w Łańcucie były bardzo owocne, nie tylko pod względem naukowym. Pierwszą i moim zdaniem najważniejszą zaletą tej szkoły jest przyjazna
kadra nauczycielska. Pedagodzy nie tylko dobrze przygotują Was do egzaminów
zawodowych oraz matury, ale nie samą nauką człowiek żyję. Grono pedagogiczne
zaskoczyło mnie swoim wsparciem, również w kwestiach pozaszkolnych. Nauczyciele bardzo przychylnym okiem patrzyli na uczniów, którzy rozwijali się na różnych
płaszczyznach, nie tylko tych naukowych. Dyrektor tej szkoły jest zawsze chętny do
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współpracy z uczniami w ciekawych inicjatywach. To dzięki niemu mieliśmy okazję
spróbować budowania szkolnej telewizji, radioli oraz aktywnie uczestniczyć w budowie łańcuckiej grupy teatralnej, co zaowocowało zdobyciem doświadczeń, które
później wykorzystywałem w swoim życiu zawodowym, w pracy nad tworzeniem
podcastów, w radio oraz telewizji. Dziś jako 22-latek żyję w Stanach Zjednoczonych i pracuję dla Mainline Lawn & Landscaping, firmy zajmującej się kształtowaniem krajobrazu nieruchomości komercyjnych, jako marketing executive, gdzie na
co dzień zajmuję się planowaniem i implementacją strategii w zakresie marketingu
B2B, wykorzystując wiedzę, którą udało mi się zdobyć jeszcze podczas zajęć szkolnych. Uważam, że popularny „ekonomik” nie tylko przygotowuje Was odpowiednio
do dalszej kariery, ale również luźna atmosfera, która tam panuje, jest idealna do
dalszego samodzielnego rozwoju po zajęciach szkolnych. Bardzo ciepło wspominam
lata nauki, poznałem fantastycznych znajomych, z którymi do dzisiaj utrzymuję kontakt, a także nauczycieli, którzy zawsze wyciągali pomocną dłoń w każdej sprawie.
Jestem bardzo wdzięczny nauczycielom z tej szkoły, konsekwentnym i wymagającym, ale jednocześnie wyrozumiałym i przyjaznym. Początek mojej kariery świadczy
o tym, że grono pedagogiczne ma kompetencje, aby przygotować swoich uczniów nie
tylko do zdobywania tytułów naukowych, ale również osiągania faktycznych rezultatów w codziennym życiu. I nie piszę tu tylko o własnych doświadczeniach, ale również o postępach, które zrobili moi znajomi z tego samego rocznika, którzy również
stąpają twardo po ziemi i są na dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego.
Wojciech Świątoniowski, absolwent szkoły w zawodzie technik ekonomista

DANE KONTAKTOWE
Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
IM. JANA INGLOTA W ŁAŃCUCIE
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie oferuje absolwentom szkół podstawowych bogatą ofertę kierunków kształcenia, zarówno na poziomie technikum, jak i branżowej szkoły I stopnia oraz liceum ogólnokształcącego – sportowego.
Nasza tradycja to 75 lat funkcjonowania szkoły, którą ukończyło ponad 8500 absolwentów. Stanowią oni kadrę inżynieryjną i techniczną czołowych przedsiębiorstw
i zakładów, prowadzą indywidualną działalność gospodarczą, są pracownikami administracji państwowej i samorządowej, placówek naukowych i innych. Ich osiągnięcia
zawodowe i status społeczny potwierdzają wysoki poziom
kształcenia zawodowego i ogólnego, z jakiego szkoła znana
jest w środowisku.
W murach ZST w Łańcucie bogata tradycja kształcenia
zawodowego łączy się z nowoczesnością. Nasza mocna strona to atrakcyjne kierunki kształcenia – zawody oraz profesjonalna, wysoko wykwalifikowana
kadra nauczycieli i wychowawców, która w oparciu o systematycznie modernizowaną i wzbogacaną bazę dydaktyczną i sportową realizuje cele edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze.
W trosce o wysoki poziom kształcenia zawodowego w zakresie doskonalenia umiejętności
teoretycznych oraz laboratoryjnych szkoła w ostatnim okresie podpisała umowę o współpracy z Politechniką Rzeszowską oraz Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.
Zawód technik budownictwa został objęty patronatem firmy RYWAL & Developres – Rzeszów,
znaczącego generalnego wykonawcy i dewelopera na podkarpackim rynku budowlanym.

ul. Farna 10
37-100 Łańcut
tel./fax (17) 225 40 80
e-mail: zszlancut@poczta.onet.pl
Adres strony: http://www.zsn3lancut.pl/

Serdecznie zachęcam do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną. Dla
uczniów zainteresowanych podjęciem nauki w szkole corocznie organizujemy Dni Otwartej
Szkoły. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej szkoły, na której znajduje się
wiele informacji dotyczących życia szkoły, kierunków kształcenia, organizacji zajęć dydaktycznych, historii szkoły i innych.
Z wyrazami szacunku
Dyrektor ZST w Łańcucie
Marek Miezin
str. 34

str. 35

OFERTA EDUKACYJNA
TECHNIKUM
Technik pojazdów samochodowych
Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.
W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę
jazdy, uprawniającą do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy
kategorii B.

Technik architektury krajobrazu
Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły posiada wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji, zarówno
współczesnych, jak i historycznych obiektów zieleni.
W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę
jazdy, uprawniającą do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy
kategorii T i B.

Technik budownictwa
Technik budownictwa kieruje robotami budowlanymi, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe
oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane. Analizuje dokumentację techniczną i organizacyjną robót budowlanych oraz wykonuje rysunki budowlane. Określa właściwości materiałów budowlanych. Wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu
robót budowlanych. Kieruje pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie oraz
organizuje przebieg prac.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się użytkowaniem, obsługą
i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Zawód ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w rolnictwie, poznania sprzętu rolniczego, wykorzystywanego
w produkcji roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej, a także możliwość obsługi i naprawy
pojazdów oraz maszyn rolniczych. W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy, uprawniającą do przystąpienia do
państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B i T.

Technik geodeta
Geodezja ma szczególne znaczenie w rozwoju wielu dziedzin społeczno-gospodarczych kraju. Geodeci uczestniczą w procesach planistycznych, projektowych
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i budowlanych, w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych
i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują
pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację
powykonawczą.
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik pojazdów samochodowych naprawia i dokonuje przeglądu samochodów
i innych pojazdów mechanicznych. Kontroluje pojazd i omawia z klientem rodzaj i zakres uszkodzenia lub niesprawności. Podnosi pojazd, używając podnośnika hydraulicznego, w celu oceny technicznej części mechanicznych. Regeneruje części, używając
sprzętu do obróbki skrawaniem i spawania. Wymienia przewody w obwodach elektrycznych, klocki hamulcowe i reguluje hamulce, naprawia i wymienia amortyzatory.
W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę
jazdy, uprawniającą do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy
kategorii B.

Kierowca mechanik
W toku 3-letniej nauki w branżowej szkole I stopnia uczeń zdobywa wykształcenie
ogólne i zawodowe, a po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu, potwierdzającego
kwalifikację w zakresie eksploatacji środków transportu drogowego, uzyskuje tytuł
zawodowy – kierowcy mechanika. W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy, uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach
budowlanych: montaż suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty
posadzkarskie i okładzinowe. Przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin; dokonuje przedmiaru tych robót, obliczając
zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych instaluje w samochodach urządzenia
elektryczne i elektroniczne, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe.
Przeprowadza naprawy lub regeneruje uszkodzone urządzenia elektryczne, posługując się amperomierzami, woltomierzami, urządzeniami diagnostycznymi, kluczami dynamometrycznymi.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Do liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi – piłka nożna i koszykowa
– zapraszamy uczniów szkół podstawowych, którzy uprawiają sport wyczynowo,
uczęszczają do klas sportowych lub młodzież aktywną fizycznie, która chciałaby
rozwijać i poszerzyć swoje umiejętności sportowe. Program kształcenia obejmuje
wszystkie zajęcia edukacyjne opisane w podstawie programowej kształcenia ogól-
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nego dla liceum ogólnokształcącego oraz zwiększenie ilości godzin wychowania fizycznego do 10 godzin tygodniowo.

OPINIE UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW
Wracając wspomnieniami do 4 lat, jakie spędziłam w murach ZST w Łańcucie, od razu pojawia mi się uśmiech na
twarzy. Przypominają mi się chwile spędzone na szkolnych
korytarzach, czekając na kolejną dawkę wiedzy. Godziny
spędzone na próbach szkolnego koła artystycznego, które
pomagały wyluzować się i zapomnieć na chwilę o masie
nauki, jaka czekała w domu. Ach, ile przy tym było śmiechu! Nasza praca i determinacja w dążeniu do perfekcji opłacała się, gdyż po spektaklu otrzymywaliśmy gromkie brawa, co napawało nas siłą do tworzenia nowych przedstawień. Angażowanie
się w życie szkolne, pomoc i uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach, nauczyło
mnie dobrej organizacji i zaradności, która przydaje się w dorosłym życiu. Mimo że
skończyłam szkołę 2 lata temu, z chęcią do niej wracam. Aż chce się zaśpiewać: Lubię
wracać tam, gdzie byłam już...
Klaudia Litwin
Jestem uczniem Klasy 1c Technikum w zawodzie
Technik Architektury Krajobrazu. Wybór szkoły był dla
mnie prosty, ponieważ od dawna miałem sprecyzowane
plany, dotyczące wyboru kierunku kształcenia. Po 3 miesiącach pobytu w szkole mogę stwierdzić, że dokonałem
właściwego wyboru. Atmosfera w klasie i szkole jest
bardzo miła, serdeczna. Nauczyciele są opiekuńczy,
sprawiedliwi, starają się nam pomagać, jak tylko mogą. Z całą odpowiedzialnością
mogę polecić tę szkołę moim młodszym kolegom, zastanawiającym się nad wyborem
placówki, w której będą się kształcić.
Mikołaj Surowiec

Wiem, że trafiłam na wielu wspaniałych nauczycieli,
bardzo mocno zaangażowanych w naszą edukację.
Mogliśmy czuć się w pełni przygotowani, zarówno do
matury, jak i do egzaminów zawodowych. Widzę teraz, z jaką pasją i oddaniem przekazywali nam potrzebną wiedzę. Kontynuując przygodę z Architekturą
Krajobrazu na Uniwersytecie Rzeszowskim, często
mam zdecydowanie lżej w nauce czy tworzonych projektach. Wracając myślą do
szkoły średniej, nie mogę pominąć Szkolnego Koła Artystycznego. Poprzez wszelkie
występy mogłam się rozwijać również artystycznie, a przy tym dobrze się bawić.
Czas spędzony na próbach, spektaklach, udział w różnych rodzajach konkursów
spowodował, że poznałam wiele ciekawych osób. Nabrałam większej odwagi i dystansu, głównie do samej siebie. Doznałam wielu ciekawych przygód, które zbudowały miłe wspomnienia. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie niesie ze sobą wiele
perspektyw. Widzę to po sobie i moich znajomych ze szkoły, którzy często kontynuują zapoczątkowaną tu ścieżkę. Jest to świetna droga do rozwijania się nie tylko
w jednym, określonym kierunku, ale szansa, otwierająca niejedne drzwi.
Gabriela Fus
Jestem uczniem klasy pierwszej Technikum. Wybrałem kierunek Technik Pojazdów Samochodowych, ponieważ jest to moim zdaniem bardzo interesujący kierunek, co widać po pierwszych dniach szkoły. Szkoła jest
bardzo miła, przyjazna i wesoła, każdy, kto przyjdzie
do szkoły, na pewno znajdzie kolegę i koleżankę. W naszej szkole można rozwijać swoje pasje i zainteresowania m.in. w ostatnio powstałej
orkiestrze dętej. Zostałem również zaangażowany do kółka teatralnego. Ktoś zapyta, jacy są nauczyciele? Nauczyciele są bardzo przyjaźni i otwarci na wszelkiego
rodzaju propozycje. Można z nimi porozmawiać o wielu dręczących nas problemach.
O ostatecznej decyzji wyboru szkoły zadecydowały dni otwarte, jak i targi edukacyjne. Polecam wszystkim przybycie do naszej cudownej szkoły.
Kacper Pelc

DANE KONTAKTOWE
Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie
ul. Armii Krajowej 51A
37-100 Łańcut
tel. (17) 225 22 86
fax (17) 225 68 93
e-mail: szkola@zstlancut.pl

Ukończyłam Architekturę krajobrazu w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie.
Dziś, kilka lat później, widzę, jak wiele dały mi cztery lata spędzone w tej szkole.

Adres strony: www.zstlancut.pl
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CENTRUM
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W ŁAŃCUCIE

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie jest placówką
kształcącą młodzież szkół branżowych
oraz technikum na zajęciach praktycznych. Nasza wykwalifikowana
kadra nauczycielska oraz nowocześnie wyposażone pracownie doskonale przygotowują młodzież do podjęcia
pracy lub dalszego kształcenia.
Kształcimy
młodzież
szkolną
w kilkudziesięciu zawodach oraz
dorosłych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Placówka posiada 25 nowoczesnych pracowni
i laboratoriów odzwierciedlających
rzeczywiste warunki pracy występujące u pracodawców.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Z poważaniem
Dyrektor Centrum – Józef Skomra
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OFERTA EDUKACYJNA
Centrum Kształcenia Zawodowego kształci w branżach:
• mechanicznej,
• lotniczej,
• samochodowej,
• budowlanej,
• rolniczej.
Realizuje nauczanie praktyczne w następujących zawodach:
• technik mechanik,
• technik mechanik lotniczy,
• technik pojazdów samochodowych,
• technik architektury krajobrazu,
• technik budownictwa,
• technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Prowadzimy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (dla dorosłych i młodzieży):
• operator obrabiarek skrawających (CNC),
• rolnik.
W ramach zajęć pozalekcyjnych uczeń może zrealizować następujące kursy:
• spawacza (MMA, MAG, TIG),
• operatora wózków widłowych,
• operatora CNC,
• programowania CNC,
• florystyki.

Posiadamy ośrodek egzaminacyjny akredytowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) w Krakowie.
W szkołach branżowych kształcimy w zawodach:
• operator obrabiarek skrawających (CNC),
• mechanik pojazdów samochodowych,
• mechanik pojazdów motocyklowych,
• elektromechanik pojazdów samochodowych,
• ślusarz.

Dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych organizujemy zajęcia ogólnotechniczne oraz robotyki w ramach
Akademii Młodego Technika.

W ramach zajęć uczniowie mogą zdobyć prawo jazdy kat. B i T.
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NASZE PRACOWNIE
Pracownia budownictwa

Pracownia samochodowa

Pracownia architektury

WSPÓŁPRACA

Centrum szkoleniowe EME Aero

Nasza oferta kształcenia dostosowana jest do potrzeb rynku pracy.
Ściśle współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami i instytucjami w celu organizacji staży zawodowych uczniów przygotowujących ich do podjęcia pracy oraz podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Naszymi partnerami są wiodące firmy i instytucje Podkarpacia:
– branża lotnicza
– branża narzędziowa
– branża meblowa
– branża mechaniki i automatyki
– branża drzewna

Pracownia obrabiarek CNC 1

Pracownia obrabiarek CNC 2

– branża automatyki i sterowania
– branża motoryzacyjna
– POLITECHNIKA RZESZOWSKA – uczelnia wyższa

IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA – budownictwo
HIPAR – branża mechaniczna
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„Pomagając innym, realizujemy siebie”

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŁAŃCUCIE
Zapewniamy specjalistyczną pomoc
psychologiczno-pedagogiczną
oraz
logopedyczną dzieciom i młodzieży
(w wieku 0–18 lat) oraz rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek znajdujących się na terenie powiatu łańcuckiego.
Z naszej pomocy mogą korzystać
także dzieci i młodzież nieuczęszczająca
do przedszkoli i szkół, a zamieszkująca
nasz powiat.

Podpisanie porozumienia z Podkarpacką Podpisanie porozumienia pomiędzy EME
Izbą Inżynierów Budownictwa
AERO a Powiatem Łańcuckim

Jesteśmy placówką
ogólnodostępną, a korzystanie z usług naszych specjalistów nie
wymaga skierowania,
jest dobrowolne i nieodpłatne.

Podpisanie porozumienia z Politechniką Rzeszowską

DANE KONTAKTOWE
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie
ul. Armii Krajowej 51
37-100 Łańcut
tel. (17) 225 27 16

W naszej placówce
pracuje wykwalifikowana i doświadczona
kadra
specjalistów:
psycholodzy,
psychoterapeuci,
oligofrenopedagodzy,
pedagodzy,
logopedzi,
socjoterapeuci, specjaliści do pracy z dzieckiem z autyzmem, neurologopeda, surdopedagog, tyflopedagod, doradca zawodowy.

tel./fax (17) 225 63 78

Dyrektor – Elżbieta Dolata

e-mail: ckplancut@interia.pl
Adres strony: http://www.pckpiez-lancut.pl/
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OFERUJEMY:
• DIAGNOZĘ:
– trudności w nauce, w tym specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji,
dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii,
– zaburzeń mowy,
– uzdolnień i predyspozycji zawodowych.
• TERAPIĘ:
– psychologiczną – zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych,
– pedagogiczną – trudności w nauce czytania i pisania,
– logopedyczną – zaburzeń i wad wymowy,
– rodzinną – relacji rodzinnych, coaching rodzicielski.
• ORZECZNICTWO:
– o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnościami, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie,
– o potrzebie indywidualnego nauczania.
• OPINIOWANIE:
– o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
– o różnych sprawach szkolnych.
• WARSZTATY:
– rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla młodzieży np. „Apteczka
pierwszej pomocy emocjonalnej”,
– uczące aktywnych metod wyboru zawodu i poszukiwania pracy dla młodzieży,
– podnoszące kompetencje wychowawcze dla rodziców: „Warsztaty dla dobrych
rodziców” oraz dla nauczycieli.
• ZAJĘCIA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:
– profilaktyczno-wychowawcze,
– stymulujące rozwój, m.in. metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
– artykulacyjno-dykcyjne,
– rozwijające myślenie twórcze dla uczniów wybitnie uzdolnionych,
– indywidualne treningi neurorozwojowe metodą EEG BIOFEEDBACK.
• DORADZTWO I WSPARCIE:
– dla nauczycieli: pomoc w wyborze najskuteczniejszych metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,
– dla rodziców: pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
– dla młodzieży: pomoc w rozwiązywaniu problemów dorastania, dokonywania
wyboru ścieżki kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.
• INDYWIDUALNE PORADY I KONSULTACJE:
– psychologiczne,
– pedagogiczne,
– logopedyczne.
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ZESPÓŁ PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH
W ŁAŃCUCIE
Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie mieści się w budynku, którego
tradycja jako placówki opiekuńczo-wychowawczej sięga 65 lat. Budynek oddany do użytku w 1955 r. pełnił pierwotnie funkcję internatu. W 1999 r.
został przekształcony w Bursę Szkolną.
W 2015 r. w Łańcucie powołano Zespół
Placówek Oświatowych z siedzibą w budynku Bursy, w skład którego wchodzą:
Bursa Szkolna, Schronisko Młodzieżowe oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

DANE KONTAKTOWE
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
Józef Ruszel
Bursa Szkolna

ul. Mickiewicza 3
37-100 Łańcut
tel./fax (17) 225 33 07
tel. kom. 508 848 576
e-mail: poradniapplancut@gmail.com
Adres strony: www.ppplancut.pl

JEŻELI CHCESZ UZYSKAĆ POMOC W SZUKANIU ODPOWIEDZI
NA NURTUJĄCE CIĘ PROBLEMY
ZAPRASZAMY, PRZYJDŹ, POMOŻEMY!

Bursa Szkolna jest doskonałym rozwiązaniem dla uczniów mieszkających z dala
od szkół, gdzie codzienny dojazd jest utrudniony lub czasami wręcz niemożliwy.
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Ale nie tylko – swoją ofertę kieruje również do uczniów mieszkających na miejscu
lub w pobliskich miejscowościach, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji rodzinnej,
mieszkaniowej czy materialnej.
Priorytetem dla działań opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w placówce jest
zapewnienie bezpieczeństwa, wychowanie zdrowotne, przygotowanie do samodzielności, aktywności, stworzenie optymalnych warunków do zdobycia wykształcenia,
prawidłowego i wszechstronnego rozwoju umysłowego i fizycznego wychowanków.
Bursa Szkolna oferuje zakwaterowanie w pokojach 2-, 3- i 4-osobowych, zapewnia
całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę, odpowiednie warunki do nauki, wypoczynku i rozwijania swoich zdolności, umiejętności, pasji, zainteresowań i zamiłowań poprzez uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań.

Bursa posiada stołówkę, w której zarówno mieszkający tu uczniowie, jak i dochodzący mogą korzystać z posiłków.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Celem działalności Schroniska jest
przede wszystkim: zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży szkolnej, upowszechnianie krajoznawstwa
i turystyki jako aktywnych form wypoczynku, przekazywanie informacji o walorach turystycznych regionu.
Schronisko oferuje 70 miejsc noclegowych, węzeł sanitarny, kuchnię samoobsługową, stołówkę wraz z zapleczem
kuchennym, świetlicę, parking dla samochodów osobowych.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest placówką wychowania pozaszkolnego o charakterze nieferyjnym. Ognisko realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne,
opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne poprzez:
• prowadzenie zespołów artystycznych lub kół zainteresowań umożliwiających
dzieciom i młodzieży rozwijanie umiejętności i talentów,
• umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej,
• rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku,
• uprawianie wybranych dyscyplin sportowych,
• organizowanie zajęć sprzyjających rozwojowi fizycznemu,
• organizowanie obozów i warsztatów oraz imprez kulturalnych.
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W ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej działa: Zespół Taneczny „Gracja”, Chór i Orkiestra Kameralna „Nicolaus” oraz Powiatowy Koordynator Sportu.
Zespół taneczny „Gracja” promuje placówkę i Powiat Łańcucki na terenie całej
Polski i Europy. „Gracja” swoimi występami uświetnia wiele imprez kulturalnych
i uroczystości lokalnych, osiąga liczne sukcesy ogólnopolskie i międzynarodowe.
W międzynarodowych przeglądach tanecznych zespół był wielokrotnie nagradzany,
kilka razy zdobył Mistrzostwo Świata i Europy.

NICOLAUS należy do najlepszych chórów i orkiestr amatorskich w Polsce, jest znany i ceniony
w świecie artystycznym i przez publiczność. Od
lat jest artystycznym ambasadorem regionu.
NICOLAUS to kapitalne połączenie talentu muzycznego i śpiewaczego oraz przebojowości. Można śmiało określić go jako muzyczny fenomen.
NICOLAUS został bardzo szybko dostrzeżony
w Powiecie Łańcuckim i poza regionem. Dziś podróżuje po całej Polsce i Europie, wielokrotnie
odbywał tournée artystyczne po Włoszech, gdzie
wystąpił m.in. w Bazylice Św. Piotra w Rzymie.
Koncertował w Austrii, we Francji, w Bułgarii, Mołdawii, wielokrotnie na Ukrainie
i w Polsce. Był oklaskiwany na prestiżowych festiwalach. Jego występy przyjmowane są z wielkim uznaniem przez publiczność oraz znawców tej dziedziny muzyki.
Powiatowy koordynator sportu realizuje działalność zgodnie z rocznym kalendarzem Podkarpackiego Szkolnego Związku Sportowego. Organizuje zawody szkolne
dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na szczeblu powiatowym. Każdego
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roku na poziomie dwóch etapów kształcenia rozgrywane są finały powiatowe w wielu dyscyplinach sportowych.
Tradycją stały się Powiatowe Rajdy Rowerowe, które każdego roku organizowane są
pod innym hasłem inspirowanym charakterystyką regionu, przez który przebiega
jego trasa.

Corocznie w powiatowych imprezach sportowych bierze udział kilka tysięcy uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Łańcuckiego.

DANE KONTAKTOWE
Zespół Placówek Oświatowych
ul. Armii Krajowej 51D
37-100 Łańcut
tel. (17) 225 69 34
e-mail: bursa@bursa.itl.pl
tel. do schroniska: 533 865 739
e-mail do schroniska: schronisko@bursa.itl.pl
Adres strony: http://www.bursa.itl.pl/

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA
Z OFERTY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W ŁAŃCUCIE
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W Zespole Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka funkcjonuje również Medyczna
Szkoła Policealna, która swoją ofertę kieruje do absolwentów szkół średnich..

MEDYCZNA SZKOŁA
POLICEALNA
W ŁAŃCUCIE
Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie
jest szkołą o długoletniej tradycji kształcenia
w zawodach medycznych. Przygotowuje profesjonalną kadrę do pracy w placówkach
ochrony zdrowia, opieki społecznej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej
w sektorze medyczno-społecznym i usługowym. Jesteśmy szkołą promującą zdrowie.
W sposób elastyczny i otwarty podchodzimy
do potrzeb naszych słuchaczy, przygotowujemy ofertę edukacyjną dostosowaną do oczekiwań rynku pracy. Nasi absolwenci cieszą się dużym uznaniem u pracodawców
i z powodzeniem realizują swoje zadania zawodowe w kraju i za granicą.

ATUTY SZKOŁY
Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?:
• jest bezpłatna,
• nie wymaga matury,
• wystawia zaświadczenia do ZUS,
• organizuje atrakcyjne praktyki zawodowe,
• przygotowuje do egzaminów zawodowych,
• oferuje kształcenie w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym,
• posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną, bogaty księgozbiór.

OFERTA EDUKACYJNA
W roku szkolnym 2020/2021 oferujemy naukę w następujących zawodach:

Przygotowujemy do:
• świadczenia usług w zakresie terapii
zajęciowej,
• planowania indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej,
• prowadzenia terapii zajęciowej różnymi
metodami.
TECHNIK ORTOPEDA – nauka trwa 2 lata w systemie dziennym lub stacjonarnym (nauka 3–4
dni w tygodniu)
Przygotowujemy do:
 projektowania, wykonywania oraz dobierania
ortez i protez,
 wykonywania i dobierania przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych,
 wykonywania obuwia ortopedycznego, eksploatowania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA – nauka trwa 2 lata w systemie
zaocznym
Przygotowujemy do:
• świadczenia usług z zakresu ochrony
osób i mienia,
• konwojowania,
• samoobrony i technik interwencyjnych,
• zabezpieczenia imprez masowych,
• bezpiecznego posługiwania się bronią palną.
TECHNIK MASAŻYSTA – nauka trwa 2 lata w systemie dziennym lub stacjonarnym (nauka 3–4 dni w tygodniu)
Przygotowujemy do:
 wykonywania masażu medycznego,
 wykonywania masażu sportowego,
 wykonywania masażu kosmetycznego
i profilaktycznego.

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY – nauka trwa 2 lata w systemie dziennym lub stacjonarnym (nauka 3–4 dni w tygodniu)
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TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
– nauka trwa 2 lata w systemie zaocznym lub na kwalifikacyjnym kursie
zawodowym
Przygotowujemy do:
• wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy i ciała,
dłoni i stóp,
• wykonywania zabiegów kosmetycznych
twarzy i ciała, dłoni i stóp.
OPIEKUNKA DZIECIĘCA – nauka trwa
2 lata w systemie stacjonarnym lub kwalifikacyjnym kursie zawodowym
Przygotowujemy do:
 planowania pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej do 4. roku
życia dziecka,
 prowadzenia zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka,
 zaspokajania potrzeb biologicznych
i psychospołecznych dziecka,
 stosowania zabiegów profilaktycznych i prostych zabiegów leczniczych.

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ – nauka trwa 1 rok w systemie zaocznym
Przygotowujemy do:
• wykonywania dezynfekcji
i sterylizacji medycznej,
• dobierania metody dezynfekcji lub sterylizacji,
• wykonywania mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
• dokumentowania procesu
mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej.
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OPIEKUN MEDYCZNY – nauka
trwa 1 rok w systemie zaocznym
lub na kwalifikacyjnym kursie
zawodowym
Przygotowujemy do:
• świadczenia usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej,
• planowania,
organizowania
i wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
u osoby chorej i niesamodzielnej,
• planowania, organizowania i wykonywania czynności opiekuńczych nad osobą
chorą i niesamodzielną.
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – nauka trwa 1 rok na kwalifikacyjnym
kursie zawodowym
Przygotowujemy do:
 udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych
form kompleksowej rehabilitacji,
 świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych,
 pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 motywowania osób niepełnosprawnych do aktywności społecznej i zawodowej.

SZKOŁA PROWADZI KURSY:
•
•
•
•

medyczne,
pierwszej pomocy,
kosmetyczne,
masażu.
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DANE KONTAKTOWE
Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie

SPIS TREŚCI

ul. Grunwaldzka 11
37-100 Łańcut
tel. (17) 225 36 74
fax (17) 225 28 26

SŁOWO WSTĘPNE STAROSTY ŁAŃCUCKIEGO

1

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail: medyk-lancut@wp.pl
Adres strony: www.msp-lancut.cba.pl

W Zespole Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka działa także Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 1.
Całkowicie bezpłatne, zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych planuje nabór na rok szkolny 2020/2021:
• semestr I – absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum, czas
trwania nauki: 8 semestrów (4 lata),
• semestr III – absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej, czas trwania nauki: 4 semestry (2 lata).
Zaliczenie przedmiotu w sesji egzaminacyjnej pod koniec semestru, nauka w soboty
i niedziele.
Z racji, iż szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, każdy jej słuchacz może
otrzymać zaświadczenie potwierdzające fakt kształcenia się w szkole działającej
w systemie oświaty, celem przedłożenia w dowolnej instytucji (np. ZUS, KRUS)
przyznającej różnego rodzaju zasiłki. Zaświadczenia wydawane są bezpłatnie.

DANE KONTAKTOWE
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1
ul.Grunwaldzka 11
37-100 Łańcut
tel. (17) 225 36 74
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