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jako absolwenci szkół podstawowych stajecie przed ważnym 

wyborem dalszej drogi kształcenia. Niezwykle ważne jest, by wy-

bór ten umożliwił Wam realizację marzeń, przygotowywał Was do 

budowania kariery zawodowej.

Zapraszam Was do zapoznania się z ofertą szkół ponadpod-

stawowych powiatu łańcuckiego. Oferujemy tu kierunki zgodne 

z Waszymi zainteresowaniami, przygotowujące młodych ludzi do 

wykonywania zawodów poszukiwanych na rynku pracy. Powia-

towe szkoły współpracują z uczelniami wyższymi oraz wiodącymi 

przedsiębiorstwami, realizują projekty, które pozwalają na pogłę-

bianie wiedzy oraz kompetencji językowych (np. w czasie zagranicznych wyjazdów). Bardzo dobra 

kadra pedagogiczna, ciągle doskonalona baza dydaktyczna, wielość form aktywności pozalekcyj-

nych umożliwiają osiąganie wysokich wyników w nauce. Nasi absolwenci podejmują studia na 

najlepszych uczelniach w kraju.

Powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów oraz wyrównywania szans 

edukacyjnych pozwala na przyznawanie stypendiów najzdolniejszym uczniom oraz częściowe 

refundowanie kosztów biletów autobusowych dla dojeżdżającej młodzieży.

Zmiana szkoły nie jest łatwa. W razie problemów z nauką, aklimatyzacją w nowym środowi-

sku, stresem można skorzystać z bezpłatnej diagnozy, terapii i pomocy w naszej Poradni Psycho-

logiczno-Pedagogicznej. Doradcy zawodowi pomogą Wam też określić predyspozycje i wybrać 

odpowiedni kierunek kształcenia. Z kolei dla uczniów mających trudności z dojazdem do szkół 

Bursa Szkolna oferuje nocleg, wyżywienie i całodobową opiekę. 

Możliwości są duże. Mam nadzieję, że informator, który trzymacie w rękach, ułatwi Wam wybór 

odpowiedniej dla Was szkoły.
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH 
I TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW 
O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 
ZNAJDZIESZ POD ADRESEM:
www.nabor.pcss.pl/lancut/szkolaponadpodstawowa/

Nabór elektroniczny 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 oddziałów. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych: 
czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stop-
nia na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa podkarpackiego:

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 
W ŁAŃCUCIE
ul. A. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut
tel. 17/ 225 29 61
e-mail: dyrektor@lo-lancut.pl 
Adres strony: www.lo-lancut.pl

Drodzy Uczniowie klas ósmych! 

Przed Wami jeden z najważniejszych wyborów w życiu. Niezależnie od sytuacji, w której obec-
nie wszyscy się znajdujemy, wcześniej lub później tę decyzję trzeba będzie podjąć. Decyzję ważną 
i odpowiedzialną – wybór szkoły ponadpodstawowej, w której będziecie realizować kolejny etap 
edukacyjny. 

Jaką szkołę średnią wybrać i jak zrobić to mądrze? – to pytanie na pewno zadaje sobie ter-
az wielu z Was. Najlepsze wybory to te, dzięki którym będziecie mogli spełnić swoje marzenia, 
rozwijać zainteresowania i pasje oraz realizować życiowe plany. Warto, aby podjęta przez Was 
decyzja była zgodna z Waszymi zainteresowaniami, predyspozycjami, znajomością zarówno swoi-
ch mocnych stron, jak i ograniczeń, a także z uwzględnieniem znajomości rynku pracy i oferty 
edukacyjnej.

Dobry wybór szkoły to proces. Aby dobrze zaplanować swoją przyszłość edukacyjno-
-zawodową, trzeba przede wszystkim poznać siebie. Określić swoje zainteresowania, umiejętności, 
sprecyzować uzdolnienia, poznać swoje możliwości. To są zasoby, które każdy posiada, trzeba je 
tylko w sobie odkryć! Liceum wybierają osoby, które myślą o edukacji raczej w dłuższej perspekty-
wie! Oznacza to, że po ukończeniu szkoły średniej będą kontynuować naukę na studiach wyższych, 
w szkole policealnej albo na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Drogi Ósmoklasisto!
• Jeśli szukasz szkoły, w której możesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności oraz zastanowić 

się nad wyborem zawodu,
• jeśli chcesz uczyć się w szkole, w której rozwiną się Twoje zainteresowania i spełnią się Twoje 

edukacyjne marzenia, 
• jeśli pragniesz szkoły, w której jest miło, przyjaźnie i bezpiecznie – 

wybierz 
I Liceum Ogólnokształcące

im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie!

Jest to szkoła, która łączy w sobie tradycję i nowoczesność, wysoki poziom nauczania i in-
dywidualne podejście do uczniów. Mury naszej szkoły corocznie opuszczają liczne rzesze ma-
turzystów, którzy z powodzeniem studiują na wybranych przez siebie kierunkach. Najważniejszy 
rezultat pracy naszych nauczycieli to uczący się uczniowie, a właściwie uczące się społeczeństwo 
budowane przez absolwentów naszego liceum.

Wybór zależy od Ciebie, ale… wybieraj z głową! To znaczy tak, abyś miał poczucie, że na 
kolejnym etapie edukacyjnym jesteś tam, gdzie chciałeś być. Maria Buk-Kalinowska

Dyrektor I LO w Łańcucie 
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ATUTY SZKOŁY

 �  Corocznie prawie stuprocentowa zdawalność matur.

 �  Efektywna praca z uczniami, przekładająca się na wysokie wyniki egzaminów 
maturalnych, powyżej średniej miasta, powiatu, województwa i kraju.

 �  Zajęcia dodatkowe i konsultacje z nauczycielami, przygotowujące do matury. 

 �  Wysokie miejsca w rankingu liceów ogólnokształcących w Polsce – srebrne 
i brązowe tarcze. 

 �  Klasa uniwersytecka o pro�lu biologiczno-chemicznym – wykłady i ćwiczenia 
laboratoryjne prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu 
Rzeszowskiego.

 �  Testy kompetencji językowych kwali�kujące do grup zaawansowania znajomości 
języka angielskiego. 

 �  Nauka w systemie jednozmianowym.

 �  W ofercie edukacyjnej języki obce do wyboru: francuski, hiszpański, niemiecki 
i rosyjski.

 �  Szeroka oferta zajęć dodatkowych – język angielski w biznesie i medycynie, język 
łaciński w terminologii medycznej, ekonomia w praktyce, ratownictwo medyczne, 
prawoznawstwo, robotyka. 

 �  Do dyspozycji uczniów biblioteka z czytelnią multimedialną.

 �  Udział w projektach Erasmus+, mobilność uczniów i kadry pedagogicznej, kursy 
językowe i metodyczne.

 �  Wymiany międzynarodowe. 

Wspierające relacje międzyludzkie i profesjonalizm to wyznaczniki naszej pracy.
Pozostając szkołą z tradycjami, pracujemy w sposób nowatorski i efektywny.

I Liceum od lat cieszy się renomą w środowisku łańcuckim ze względu na poziom nauczania 
i znakomite wyniki maturalne (srebrne i brązowe tarcze przyznane przez opiniotwórcze Perspek-
tywy). Niezbywalnym atutem szkoły jest szacunek do tradycji. W roku 2022 I Liceum obchodzi 
115-lecie powołania tego cesarsko-królewskiego gimnazjum przez rajców miejskich, na czele 
z Bolesławem Żardeckim. Znakomici profesorowie uczący skutecznie i z pasją, wychowanie pa-
triotyczne i obywatelskie zaowocowały świetnymi absolwentami, którzy, gdy ojczyzna była w po-
trzebie, stawali do jej obrony, a w czasie pokoju wielu spośród nich stawało się luminarzami nauki, 
działaczami społecznymi, twórcami kultury i sztuki. Krzepiąca jest świadomość pięknej historii tej 
Szkoły, która radością i nadzieją napawa współczesność.

Sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, osiągnięcia sportowe i artystyczne 
sytuują Sienkiewiczaków wśród dobrych liceów Podkarpacia. Organizacja renomowanych wo-
jewódzkich zawodów matematycznych (Konkurs im. Prof. J. Marszała), konkursów przedmioto-
wych (m.in. Językomaniak to ja, Dyktando o Złote Pióro, Biologiczno-Ekologiczny, Wielki Konkurs 
Geograficzny) pozwala w szlachetnej rywalizacji wyłonić i uhonorować uzdolnionych w różnych 
dziedzinach uczniów szkół podstawowych i średnich.

Niepowtarzalną sienkiewiczowską atmosferę tworzy również kreatywny i prężny samorząd 
uczniowski. Konkursy klas, koncerty i dni tematyczne, wolontariat, zaangażowanie w Dzień Patrona, 
wystrój szkolnych wnętrz – to tylko niektóre inicjatywy młodzieżowych władz I Liceum. Sukcesy 
w pozyskiwaniu grantów (np. Erasmus+) wpływają nie tylko na podnoszenie kompetencji kadry, 
ale też doposażają szkołę w nowoczesny sprzęt.

Cieszy fakt, że oprócz łańcucian i absolwentów szkół najbliższych okolic, coraz wię-
cej uczniów podejmujących tu naukę pochodzi z powiatu przeworskiego oraz samego 

Przeworska.

WYBIERAJĄC LICEUM, MUSISZ WYBRAĆ PROFIL

Zanim to zrobisz, poznaj, jakie możliwości oferuje w roku szkolnym 2022/2023 

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie.
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Klasa Przedmioty rozszerzone Języki obce Przedmioty punktowane 
w rekrutacji

N
au

k 
śc

is
ły

ch

1) matematyka
2) język angielski
3) fizyka/informatyka/chemia

hiszpański, 
niemiecki,
rosyjski,
francuski

język polski, matematyka, 
język angielski
fizyka/informatyka/chemia

M
at

em
at

yc
zn

o-
-g

eo
gr

afi
cz

na

1) matematyka
2) geografia
3) język angielski

hiszpański, 
niemiecki,
rosyjski,
francuski

język polski, matematyka 
geografia i język angielski

U
ni

w
er

sy
te

ck
a 

– 
m

ed
yc

zn
a 

1) biologia 
2) chemia
3) język angielski 
Dodatkowa biologia z URz

hiszpański, 
niemiecki,
rosyjski,
francuski

język polski, matematyka 
język angielski
biologia (bdb)

Atrakcyjność tego profilu to m.in. udział uczniów klasy uniwersyteckiej w zajęciach laboratoryjnych 
organizowanych na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego, prowadzonych przez kadrę akademicką. 
Poznanie najnowszych technik inżynierii genetycznej w praktyce, wyjazdy edukacyjne do parków 
narodowych i rezerwatów przyrody, gdzie zajęcia będą prowadzone przez przewodników  
i pracowników ochrony przyrody. 

Ponadto: „Lekcja w terenie”, „Angielski w naukach biologicznych”, warsztaty z mnemotechnik. 
Realizacja semestralnych projektów dotyczących problemów współczesnej biologii, 
współzawodnictwo w wewnątrzszkolnym konkursie o tytuł Sienkiewiczowskiego Mistrza 
Biologii. Indywidualizacja pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Udział w Olimpiadzie 
Biologicznej, Olimpiadzie Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Konkursie 
BrainBee.

Bi
ol

og
ic

zn
o-

 
-c

he
m

ic
zn

a

1) biologia 
2) chemia
3) matematyka 

hiszpański, 
niemiecki,
rosyjski,
francuski

język polski, matematyka 
biologia/chemia
język angielski

H
um

an
is

ty
cz

no
- 

-ję
zy

ko
w

a

Profil humanistyczny:
1) język polski
2) wos/język polski
3) historia/biologia

Profil językowy:
1) język polski
2) język angielski

hiszpański, 
niemiecki,
rosyjski,
francuski

Profil humanistyczny:
język polski, matematyka
język angielski/wos
historia/biologia

Profil językowy:
język polski, matematyka,
język angielski, drugi język obcy

Pierwszy język obcy – język angielski (obowiązkowy) wg poziomu zaawansowania, 

drugi język obcy nowożytny do wyboru: hiszpański, niemiecki, rosyjski, francuski.

GWARANCJA EDUKACYJNA 

Wybierając pro�le, w których rozszerzone przedmioty to matematyka, fizyka, informaty-

ka lub geografia (klasa nauk ścisłych oraz matematyczno-geogra�czna), masz do wyboru: 

studia inżynierskie, menedżerskie, matematyczno-finansowe, turystyczno-hotelarskie, transport, 

innowacyjną gospodarkę, kierunki prawno-ekonomiczne, logistykę, matematykę, podatki, finan-

se i rachunkowość, budownictwo, ekologiczne źródła energii, energetykę, kryminologię, turysty-

kę, geodezję, geologię, geografię, kartografię, geoinformatykę, handel i marketing, bankowość, 

informatykę, nawigację, informatykę w biznesie, gospodarowanie surowcami odnawialnymi  

i mineralnymi.

Pro�le biologiczno-chemiczne przygotowują do studiów na kierunkach: lekarski, lekarsko-

-dentystyczny, farmacja, analityka medyczna, biotechnologia medyczna, elektroradiologia, audio-

fonologia, optyka okularowa, optometria, fizjoterapia, dietetyka, psychologia zdrowia, kosmeto-

logia, pielęgniarstwo, położnictwo, chemia medyczna, ratownictwo medyczne, biologia sądowa, 

inżynieria biomedyczna, mechaniczno-medyczna, materiałowa, kognitywistka, towaroznawstwo, 

menedżer produktu, weterynaria, technologie energii odnawialnej, medycyna roślin, biznes  

chemiczny.

Wybierając pro�l humanistyczno-językowy, możesz podjąć studia na wszystkich filo-

logiach, m.in. polskiej, angielskiej, niemieckiej, romanistyce, amerykanistyce, europeistyce, ibe-

rystyce, sinologii, arabistyce, indologii, judaistyce. Możesz także studiować na kierunkach hu-

manistycznych, prawniczych i społecznych, takich jak: prawo, administracja, dziennikarstwo, 

stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, pedagogika, psychologia, filozofia, historia 

sztuki, archeologia, bezpieczeństwo narodowe, historia, humanistyka drugiej generacji, logisty-

ka mediów, polityka społeczna, architektura informacji, publikowanie sieciowe i cyfrowe, prawo  

europejskie.
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ROZWIJAMY PASJE I ZAINTERESOWANIA!

I LO w Łańcucie Złotą Szkołą NBP

W ramach edukacji ekonomicznej przysposabiamy naszych uczniów do niełatwych zadań, 

które dotyczą planowania i kontroli wydatków oraz zarządzania własnymi pieniędzmi, odkładania 

ich na wyznaczony cel, pomnażania oszczędności, zakładania pierwszych kont bankowych, kon-

trolowania długów, dokonywania bezpiecznych zakupów i ubezpieczeń. 

Sport w I LO w Łańcucie 

To ważny element życia szkoły. Prowadzone są zajęcia z koszykówki, piłki siatkowej, piłki ręcz-

nej. Organizowane są liczne turnieje i zawody szkolne. Nasi uczniowie osiągają sukcesy na are-

nach sportowych. Nasze siatkarki to mistrzynie, a koszykarze to wielokrotni medaliści Licealiady 

Wojewódzkiej.

Szachy w I LO w Łańcucie 

To zarówno tradycja, jak i teraźniejszość. Największy sukces naszych uczniów to VI miejsce 

w Ogólnopolskiej Licealiadzie. Najważniejszy jest jednak dzień dzisiejszy. To w naszym liceum 

możesz w czasie wolnym zagrać z innymi uczniami i nauczycielami w specjalnie przygotowanych 

miejscach. Można rozwijać swoją szachową pasję, a także uczyć się podstaw gry podczas dodatko-

wych zajęć, wieczorów szachowych, turniejów. Zapraszamy do rodziny szachowej I LO w Łańcucie!

Wymiana międzynarodowa w I LO

Bardzo ważnym elementem edukacji i wychowania naszej szkoły jest współpraca 

międzynarodowa. W tradycję I LO wpisała się wymiana polsko-niemiecka z Gesamt-

schule Reichshof w Eckenhagen. W czasie 20 lat jej trwania blisko 600 młodych Polaków 

i Niemców zrealizowało około 40 projektów. Były to programy naukowo-przyrodnicze, spo-

łeczno-kulturalne, historyczne, sportowe i językowe. Uczniowie w ramach wymiany spędza-

ją wspólnie dwa tygodnie, jeden tydzień w Polsce, jeden w Niemczech, razem mieszkają 

i realizują projekt. Jest to doskonały sposób na rozwijanie znajomości języków obcych, zdobywanie 

nowych doświadczeń, poznawanie różnych kultur, poszerzanie horyzontów, otwarcie na ludzi 

i świat. Przygotowujemy się także do wymiany ze szkołą w Kazachstanie. 

Realizujemy projekty ogłaszane przez Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności – mobilność 

uczniów i kadry pedagogicznej, w sektorze Edukacji szkolnej.
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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŁAŃCUCIE 

NASZE LICEUM WARTO WYBRAĆ,

ponieważ:

 �  98% absolwentów naszej szkoły zdaje maturę z dobrymi wynikami 
i z powodzeniem kontynuuje naukę na renomowanych wyższych uczelniach.

 �  Myślimy innowacyjnie. 

 �  Wdrażamy eksperymenty edukacyjne.

 �  Mamy wiedzę i doświadczenie. 

 �  Jesteśmy efektywni i skuteczni, dbamy o rozwój każdego ucznia. 

 �  Rozwijamy pasje – nasi uczniowie osiągają sukcesy naukowe i sportowe.

 �  Dysponujemy dobrą bazą dydaktyczną. 

 �  Bierzemy udział w Olimpiadach.

 �  Organizujemy mnóstwo konkursów.

 �  Mamy Stypendystów – Prezesa Rady Ministrów, Starosty Łańcuckiego.

 �  Wyjeżdżamy do Szkoły Liderów – EuroWeek.

 �  Zapraszamy na lekcje ciekawych ludzi, m.in. Bartka Machowskiego z programu 
„Z głową w gwiazdach”, Macieja Rędziniaka z IPN.

 �  Jesteśmy szkołą z tradycjami. 

 �  Uroczyście obchodzimy Dzień Patrona.

 �  Sprzyjamy wolontariatowi. 

 �  U nas jest zawsze miło i bezpiecznie. 

 �  Z nami zwiedzisz świat – organizujemy wyjazdy zagraniczne. 

 �  Łatwo jest do nas dojechać. 

Liceum Sienkiewicza to przede wszystkim 
uczniowie i nauczyciele 
oraz łącząca ich więź!

Liceum Sienkiewicza
to niezwykła atmosfera, wspierający nauczyciele, 

liczne projekty edukacyjne oraz nauka poprzez działanie!

PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ!
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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 Łańcu-
cie, w którym stawiamy na zdobywanie wiedzy, rozwijanie pasji i talentów. 

II Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie to ponad 120 lat tradycji. Szkoła mieści się w okaza-

łym, 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 suk-

cesy. Wśród nich są też laureaci i finaliści olimpiad, konkursów przedmiotowych i zawodów spor-

towych. Naszą wysoką pozycję na rynku edukacyjnym regionu ugruntowały osiągnięcia w wie-

lu 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 dziedzi-

nach. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami na poziomie lokalnym, krajowym i międzyna-

rodowym. 

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! Małgorzata Kupis
Dyrektor II LO w Łańcucie

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA
W ŁAŃCUCIE 
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut
tel./fax 17/ 225 28 26, 17/225 36 74
e-mail: sekretariat@2lolancut.pl
Adres strony: www.2lolancut.pl
Facebook: www.facebook.com/2lolancut

SZKOŁA W OCZACH ABSOLWENTÓW

MACIEJ SENIW – absolwent I LO w Łańcucie 

Kariera zawodowa: Kierownik Działu Programowego Departamentu Tańca w Narodowym 

Instytucie Muzyki i Tańca; Starszy specjalista w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

Organizator pracy artystycznej w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego. 

„Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć gdzie się zatrzymać i co wspominać. 

I LO w Łańcucie jest dla mnie właśnie takim miejscem, do którego zawsze mogę powracać 

i które dało mi przyjaźnie oraz wspomnienia na całe życie. To tam zyskałem „solidne korzenie” 

wiedzy. Możliwość międzypokoleniowych spotkań z absolwentami do dzisiaj pokazuje mi, że jako 

społeczność Sienkiewiczaków tworzymy rodzinę, która zawsze może na siebie liczyć”.

Maciej Seniw, matura 2010

ARTUR BALAWENDER – absolwent I LO w Łańcucie 

Lektor oraz tłumacz języka rosyjskiego, nauczyciel akademicki. Stypendysta Instytutu Ję-

zyka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie. Lektor Szkoły Języka Rosyjskiego „Katiusza” 

w Warszawie. 

„Liceum z mojej perspektywy? To przede wszystkim ludzie, uczniowie, jak i nauczycie-

le. Każdy inny i oryginalny na swój sposób! Czego nauczyło mnie liceum? Wyciągać wnioski 

z lekcji, których z różnych przyczyn nie odrobiłem.

Kiedyś, dawno, dawno temu organizując dzień otwarty w LO, napisałem wiersz, który prof. 

Cebulak – którą wspominam fantastycznie, zaakceptowała

I Liceum Ogólnokształcące,

O dobrym poziomie od lat słynące,

Ósmoklasistów serdecznie zaprasza,

Gdyż dzień otwarty w kwietniu ogłasza.

Dużo się wtedy rzeczy dowiecie,

O naszym liceum, tak słynnym w powiecie.

Artur Balawender, rocznik matury 2002
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ATUTY SZKOŁY

Certy�katy, medale, wyróżnienia:

 � Tytuł Brązowej Szkoły (Brązowa Tarcza), 

 � Miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich PERSPEKTYWY 2019, 

 � Tytuł Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności RP w 2020 roku  
w IX Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim COPTIOSH,

 � Odznaka Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2017 roku  
w VI Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim COPTIOSH, 

 �  Szkoła Przyjazna Utalentowanym Uczniom,

 � Szkoła w Chmurze, 

 � 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, 

 � wysokie miejsca w rankingach 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, geogra�a – współpraca z SGGW w Warszawie, 

 � „Problemy prawa? – prosta sprawa” – lekcje online w Ministerstwie Sprawiedliwości, 

 � „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”,

 � konferencje, warsztaty, projekty realizowane we współpracy z Wyższą Szkołą 
Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP),

 � różnotematyczne projekty w Centrum Edukacji Ekologicznej Spohns Haus 
w Gersheim (Niemcy) we współpracy ze szkołami z Ukrainy i Niemiec, 

 � „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 2 LO” w tym Dzień Matematyki, „Dzień 
Języków Obcych”, „Dzień życzliwości”, „Szkolny dzień sportu”, konferencje z cyklu 
„Wiem co jem”, 

 � konkursy tematyczne kierowane do uczniów szkół podstawowych: „Bądź Poliglotą”, 
„Konkurs geogra�czny”, „Rubikuj – Konkurs Gier i Łamigłówek Logicznych” i inne.

Baza dydaktyczna: 

nowoczesna pracownia komputerowa, ekrany interaktywne, tablice interaktywne i projektory 
multimedialne w pracowniach, nowe wyposażenie w sali gimnastycznej, nowoczesna i funk-
cjonalna czytelnia i biblioteka szkolna, nowe wyposażenie pracowni przedmiotów przyrod-
niczych.

Ponadto: 

 � jednozmianowy rozkład zajęć,

 � dobra lokalizacja,

 � wsparcie w uzyskaniu pomocy 
materialnej,

 � dostęp do pomocy przedlekarskiej 
i stomatologicznej,

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W ŁAŃCUCIE
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 � automat z gorącymi napojami,

 � różnorodne programy pro�laktyczne, 

 � skuteczne doradztwo zawodowe, 

 � atrakcyjne wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy sportowo-rekreacyjne (rajdy 
rowerowe, spływy kajakowe, narty, łyżwy), 

 � do 8 godzin języków obcych w tygodniu w grupach o różnych poziomach 
zaawansowania, 

 � zajęcia sportowe (siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, piłka ręczna, piłka nożna, 
basen, szachy), 

 � szkolne radio,

 � szkoła dostosowana dla uczniów niepełnosprawnych (podjazdy, winda),

 � organizacje i koła zainteresowań, m.in.: Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Caritas, 
koło dziennikarskie, 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.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W ŁAŃCUCIE

OFERTA EDUKACYJNA

PROFILE KLAS
KLASY MATEMATYCZNE

Ta oferta jest dla Ciebie, jeżeli interesujesz się przed-
miotami ścisłymi, wiążesz swoją przyszłość z kierunkami 
ekonomicznymi, takimi jak: ekonomia biznesu, informa-
tyka w biznesie, zarządzanie i inżynieria produkcji, ra-
chunkowość i controlling; politechnicznymi: automatyka 
i robotyka, telekomunikacja, budownictwo, architektura, 
informatyka i informatyka techniczna oraz przyrodniczymi, np. geodezja, ochrona środowiska, 
inżynieria środowiska, zarządzanie procesami przemysłowymi, geoinformatyka. 

KLASY BIOLOGICZNE 

Ta klasa jest dla Ciebie, jeżeli interesujesz się biologią, 
chemią, przyrodą, genetyką, biochemią, �zjologią czło-
wieka oraz botaniką. 

Odbywają się w niej dodatkowe zajęcia z kosmeto-
logii realizowane we współpracy z Uniwersytetem Rze-
szowskim, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania oraz 
Medyczną Szkołą Policealną w Łańcucie.

Oferta tej klasy skierowana jest dla tych, którzy w przyszłości chcą studiować na kierun-
kach: biochemia, medycyna, farmacja, biotechnologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medycz-
ne, �zjoterapia, chemia, ochrona środowiska, analiza medyczna.

KLASA JĘZYKOWA 

Ta oferta jest dla Ciebie, jeżeli masz zainteresowania językowe i hu-
manistyczne, jesteś otwarty na świat i kontakty międzynarodowe, chcesz 
dobrze opanować języki obce.

Będziesz miał możliwość uczestniczenia w wymianie młodzieży 
z naszymi szkołami partnerskimi w Niemczech i na Ukrainie. 

Dodatkowo na zajęciach proponujemy udział w spektaklach i pro-
jekcjach �lmów anglojęzycznych, czytanie oryginalnych tekstów litera-
ckich i użytkowych, elementy kultury krajów anglojęzycznych. 

Klasa językowa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach: 
�lologia angielska i �lologie obce, geogra�a, lingwistyka stosowana, 
kulturoznawstwo, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, stosunki międzynarodowe, handel mię-
dzynarodowy oraz do studiów w języku angielskim.
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KLASA DWUJĘZYCZNA

Jeśli znajomość języka angielskiego jest Two-
ją mocną stroną i chcesz wykorzystać go jako na-
rzędzie do poznawania świata, to jest to klasa dla 
Ciebie. 

Dwujęzyczność polega na nauczaniu wybra-
nych przedmiotów zarówno w języku polskim, 
jak i angielskim. W tym oddziale w ramach dwóch 
przedmiotów (do wyboru spośród: matematyka, 
geogra�a oraz historia) wiodącym językiem nauczania pozostaje język polski, a tylko niektóre 
treści realizowane są w języku angielskim.

Zwiększona liczba godzin języka angielskiego da Ci możliwość solidnego przygotowania 
się do matury na poziomie dwujęzycznym, co daje korzystny przelicznik procentowy w pro-
cesie rekrutacyjnym na każdą uczelnię. 

Nauka w klasie dwujęzycznej pozwoli Ci na codzienny kontakt z językiem, co ułatwi jego 
przyswajanie. Przyczyni się to do rozwoju Twojej kariery zawodowej w Polsce i za granicą.

KLASA AKADEMICKA – KRYMINALISTYKA I NAUKI POKREWNE

Oferta jest dla Ciebie, jeżeli potra�sz działać niestan-
dardowo, 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, mu-
sisz mieć wiedzę z wielu dziedzin, takich jak: kryminalisty-
ka, 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 dziedzinach, tj. prawo, socjologia, resocjalizacja.

KLASY HUMANISTYCZNE

Ta oferta jest dla Ciebie, jeżeli jesteś zainteresowany 
przedmiotami humanistycznymi, literaturą, sztuką i �lo-
zo�ą lub zagadnieniami związanymi z prawem.

Dodatkowe zajęcia z dziennikarstwa rozwijają precy-
zyjne posługiwanie się językiem polskim, uczą warsztatu 
dziennikarskiego, tworzenia własnych tekstów przezna-
czonych do publikacji prasowych i internetowych.

W ramach zajęć i projektów uczniowie mają możliwość poznania elementów prawa i funk-
cjonowania instytucji związanych z tymi zagadnieniami.

Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na kierunkach: dziennikarstwo, �lo-
logia polska i klasyczna, historia, historia sztuki i ochrona dóbr kultury, edytorstwo, public 
relations, kulturoznawstwo, teatrologia, �lmoznawstwo, politologia, prawo, stosunki między-
narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, cyberbezpieczeństwo.

KLASA PEDAGOGICZNA

Klasa ta jest dla uczniów, którzy chcieliby zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu psycholo-
gii, ochrony zdrowia, sposobów przygotowania i prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. Roz-
wijanie pasji pedagogicznych pod kierunkiem m.in. 
nauczycieli Medycznej Szkoły Policealnej umożliwia 
współpraca z różnymi instytucjami, takimi jak: przed-
szkola, szkoły podstawowe, świetlice, biblioteki.

Uczniowie tej klasy mogą także nabywać prak-
tyczne umiejętności poprzez organizowanie teatrzy-
ków, zajęć plastycznych i muzycznych.

Klasa przygotowuje w szczególności do podjęcia studiów na kierunkach pedagogicznych, 
psychologicznych, opiekuńczych, terapeutycznych, ochrony zdrowia.

KLASA SPORTOWA

Jeśli od zawsze towarzyszyła Ci aktywność �zyczna, a Twoją 
pasją jest rywalizacja i sportowy rozwój pod okiem wykwali�kowanej 
kadry trenerów i instruktorów, to ta oferta jest właśnie dla Ciebie. 
Wybór tej klasy to najlepsze warunki doskonalenia umiejętności 
piłkarskich, siatkarskich lub taneczno-akrobatycznych oraz solid-
nego przygotowania do egzaminu maturalnego w ramach wybranych przedmiotów rozsze-
rzonych. Zajęcia na krytej pływalni, stadionie, boiskach ORLIK, halach sportowych, siłowniach 
oraz terenach zielonych to gwarancja nie tylko kompleksowego rozwoju sprawnościowego, 
ale i doskonałej zabawy. Uczniowie tego oddziału mogą liczyć na codzienny posiłek regene-
racyjny, oddzielne szafki na sprzęt sportowy oraz dogodnie ułożony plan zajęć.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W ŁAŃCUCIE
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SZKOŁA W OCZACH UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW

Wybór szkoły średniej powinien być zdominowany opiniami o indywidualnym wkładzie danej 

szkoły w rozwój ucznia. Dobre liceum to nie takie, które przekaże wiedzę i na tym skończy swoją 

rolę. Prawdziwe dobre liceum pomoże (…) odkrywać i poszerzać pasje, oferując wychodzenie 

poza schematyczne formy nauczania. Tak też wybierając 2LO w Łańcucie, nie zawiodłam się. Uwa-

żam, iż to właśnie dzięki tej szkole mogę realizować się w moich humanistycznych zainteresowa-

niach. (…) Wraz z nadejściem nauki zdalnej w 2 liceum nie zakończyły się zajęcia pozalekcyjne. 

Okazało się, że inne warunki absolutnie nie przeszkodziły nam w zdobywaniu ponadprogramowej 

wiedzy. (…) Każdy dzień w 2 liceum, zalogowanie się na e-lekcje jest przygodą pełną pozytywnych 

niespodzianek.

Aurelia, uczennica kl. IIIe

W październiku 2019 r. miałam okazję uczestniczyć w kursie języka hiszpańskiego w szkole 

Ail Madrid. Była to niezapomniana przygoda, dzięki której mogłam pogłębić swoją wiedzę języ-

kową, jednocześnie poznając kulturę i najbardziej znane zakątki Hiszpanii. Mieszkając u rodzin 

goszczących, miałam możliwość zobaczyć, jak wygląda życie w hiszpańskich domach. Gdybym 

miała okazję, z pewnością powtórzyłabym tę przygodę.

Ola 

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 lau-

reatką 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. (…) 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. (…) W II LO spotkałem nauczycieli z prawdziwą pasją oraz zaangażowa-

niem w przekazywanie uczniom wiedzy oraz kształtowanie odpowiednich wzorców i postaw. Bę-

dąc uczniem II LO, odniosłem sukcesy w olimpiadach z zakresu nauk humanistyczno-społecznych, 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W ŁAŃCUCIE

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 wykorzy-

staniem 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 szko-

le i przyjaźniach zawiązanych w ciągu tych 3 lat. Wszystko to sprawia, że z tym większą przyjem-

nością wracam pamięcią do czasów nauki w II LO.

Kamil 

Jestem absolwentką z Korczaka i był to dla mnie trafny wybór. Myślę, że gdybym miała wy-

bierać drugi raz, to byłby ten sam wybór. Studiuję na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 

i najbardziej brakuje mi rzetelnego, solidnego tłumaczenia matematyki na poziomie rozszerzonym, 

tak jak to było na lekcjach matematyki w moim liceum. Gdyby można było sklonować panią pro-

fesor Dorotę, to byłoby super. Pozdrawiam II LO w Łańcucie!

Ola 

Jestem studentką teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i absolwentką 2LO 

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 

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 zagrani-

cy (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 
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W roku szkolnym 2022/2023 oferujemy naukę 
w następujących zawodach:

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY – nauka trwa 2 lata 
w systemie dziennym lub stacjonarnym (nauka  
3–4 dni w tygodniu).

Przygotowujemy do:

 Â świadczenia usług w zakresie terapii 
zajęciowej,

 Â planowania indywidualnej i grupowej terapii 
zajęciowej,

 Â prowadzenia terapii zajęciowej różnymi metodami.

TECHNIK ORTOPEDA – nauka trwa 2 lata w systemie dziennym lub stacjonarnym (na-
uka 3–4 dni w tygodniu).

Przygotowujemy do:

 Â projektowania, wykonywania oraz dobierania 
ortez i protez,

 Â wykonywania i dobierania przedmiotów 
ortopedycznych oraz środków pomocniczych,

 Â wykonywania obuwia ortopedycznego, 
eksploatowania przedmiotów ortopedycznych 
i środków pomocniczych.

TECHNIK MASAŻYSTA – nauka trwa 2 lata w systemie dziennym lub stacjonarnym (nauka 
3–4 dni w tygodniu).

Przygotowujemy do:

 Â wykonywania masażu medycznego,

 Â wykonywania masażu, kosmetycznego, 
sportowego,

 Â wykonywania masażu kosmetycznego 
i pro�laktycznego.

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA 
W ŁAŃCUCIE
ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut
tel./ fax 17/ 225 29 84
tel./fax 17/ 225 36 74
e-mail: sekretariat@2lolancut.pl, medyk-lancut@wp.pl
Adres strony: www.msp-lancut.cba.pl

W Zespole Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka funkcjonuje również Medyczna Szkoła Policealna 

w Łańcucie, która swoją ofertę kieruje do absolwentów szkół średnich.

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 dostosowa-

ną 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,

 � oferuje kształcenie w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym,

 � posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną, bogaty księgozbiór.



24 25www.msp-lancut.cba.pl www.msp-lancut.cba.pl

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W ŁAŃCUCIE

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH – nauka trwa  
2 lata w systemie zaocznym.

Przygotowujemy do:

 Â wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych 
i upiększających twarzy i ciała, dłoni i stóp,

 Â wykonywania zabiegów kosmetycznych twarzy 
i ciała, dłoni i stóp.

PODOLOG – nauka trwa 2 lata w systemie dziennym lub stacjonarnym (nauka 3–4 dni 
w tygodniu).

Przygotowujemy do: 

 Â wykonywania zabiegów podologicznych 
pro�laktyczno-leczniczych na stopach u osób 
chorujących na cukrzycę,

 Â zakładania klamer podologicznych, 

 Â usuwania odcisków i modzeli,

 Â korekty wrastających paznokci.

OPIEKUNKA DZIECIĘCA – nauka trwa 2 lata w systemie stacjonarnym lub kwali�kacyj-
nym kursie zawodowym.

Przygotowujemy do:

 Â planowania pracy opiekuńczej, 
pielęgnacyjnej i wychowawczej do 
4. roku życia dziecka,

 Â prowadzenia zabaw i zajęć 
stymulujących rozwój dziecka,

 Â zaspokajania potrzeb 
biologicznych 
i psychospołecznych dziecka,

 Â stosowania zabiegów 
pro�laktycznych i prostych 

 Â zabiegów leczniczych.

OPIEKUN MEDYCZNY – nauka trwa 1,5 roku w systemie stacjonarnym (3–4 dni w tygodniu).

Przygotowujemy do:

 Â świadczenia usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, 

 Â planowania, organizowania i wykonywania czynności higienicznych 
i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej,

 Â wykonywania czynności z zakresu wybranych zabiegów medycznych m.in. 
pobieranie krwi do badań, wykonywanie wstrzyknięć podskórnych.

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – nauka trwa 1 rok na kwali�kacyjnym kursie 
zawodowym.

Przygotowujemy do:

 Â udzielania pomocy osobie 
niepełnosprawnej w korzystaniu 
z różnych form kompleksowej 
rehabilitacji,

 Â świadczenia opieki osobie 
niepełnosprawnej w zakresie 
czynności higienicznych 
i pielęgnacyjnych,

 Â pomagania w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego, motywowania osób niepełnosprawnych do aktywności 
społecznej i zawodowej.
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Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych 

Informacje zawarte w dalszej części to 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. At-

mosfera 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.

Bogusław Blajer
Dyrektor ZS Nr 2 w Łańcucie

ATUTY SZKOŁY

Nowoczesna baza dydaktyczna, na którą 
składają się pracownie:

 � pomiarów elektrycznych 
i elektronicznych,

 � komputerowe z najnowszym 
oprogramowaniem,

 � rysunku technicznego,

 � urządzeń techniki komputerowej,

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W ŁAŃCUCIE
ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut
tel. 17/ 225 25 82
e-mail: sekretariat@zs2lancut.pl
Adres strony: www.zs2lancut.pl 

 � mechatroniczna (wyposażona w stanowiska �rmy FESTO, umożliwiające szybki 
montaż elementów układów pneumatycznych i hydraulicznych oraz 
oprogramowanie służące do symulacji obwodów pneumatycznych, hydraulicznych, 
elektrycznych oraz wizualizacji urządzeń mechatronicznych),

 � obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,

 � PRACOWNIA – HANGAR – SERWISOWANIA SILNIKA TURBOWENTYLATOROWEGO.

Zajęcia praktyczne uczniów technikum odbywają się w przyszkolnych warsztatach Po-
wiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego, w pracowniach wyposażonych w nowoczesny 
sprzęt. Uczniowie kierunku technik mechanik lotniczy odbywają zajęcia praktyczne w przy-
szkolnych warsztatach Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego, w pracowniach 
wyposażonych w stanowiska diagnostyczne i naprawcze silników lotniczych oraz w pracow-
niach Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce.

Uczniowie klas wojskowych korzystają ze sprzętu wojskowego, będącego własnością 
szkoły oraz mają możliwość szkolenia na sprzęcie jednostki wojskowej 21 Brygady Strzelców 
Podhalańskich w Rzeszowie, policyjnych – Powiatowej oraz Wojewódzkiej Komendy Policji.

Współpraca 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. W czasie zajęć praktycznych uczniowie poszerzają wiedzę w zakresie daktylosko-
pii oraz sporządzania fotogra�i. Słuchacze mogą się tu dowiedzieć, jakie są rodzaje śladów linii 
papilarnych oraz rodzaje metod ujawniania śladów daktyloskopijnych.
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Współpraca z zakładami patronackimi

Dzięki podpisanej umowie patronackiej z �rmą 
EME-AERO z Jasionki, uczniowie klasy technikum 
w zawodach mechanik lotniczy mają możliwość 

kształcenia się pod okiem specjalistów z dziedziny serwisowania silników lotniczych oraz pod-
jęcia dobrze płatnej pracy w �rmie EME-AERO.

Podpisana przez szkołę umowa partnerska z �rmą RS Technology w Gniewczynie umoż-
liwia uczniom kierunku technik mechanik podjęcie praktyk zawodowych w tej �rmie. Właści-
cielem tej �rmy jest absolwent naszej szkoły.

Zespół Szkół nr 2 podpisał porozumienie z �rmą OPTeam w Rzeszowie mające na celu 
kształcenie uczniów w zawodzie technik programista.

Dajemy możliwość zdobycia dodatkowych kwali�kacji poprzez udział w kursach:

 � Rysunek techniczny wspomagany komputerowo – technik mechanik lotniczy,
 � Projektowanie CAD/CAM – technik informatyk,
 � Kurs wózków widłowych, obrabiarek CNC, kurs spawacza – technik mechatronik, 

elektromechanik pojazdów samochodowych – szkoła branżowa,
 � Kurs teoretyczny na prawo jazdy kat. B odbywający się w ramach zajęć lekcyjnych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAŃCUCIE

Oferujemy ciekawe zajęcia dodatkowe:

 � modelowanie bryłowe z wykorzystaniem 
oprogramowania SolidWorks,

 � projektowanie, programowanie 
i wykonywanie minirobotów 
z wykorzystaniem drukarki 3D,

 � rozwijanie sprawności na kursach 
samoobrony,

 � uczestnictwo klas mundurowych 
na zajęciach w terenie, na strzelnicy oraz 
wyjazdach na poligon wojskowy,

 � zajęcia ruchowo-taneczne w grupie mażoretek,
 � rozwijanie zdolności muzycznych w szkolnej orkiestrze,
 � poszerzanie wiadomości na kołach przedmiotowych. 

Erasmus Plus

Zrealizowaliśmy międzynarodowy projekt stażowy w ramach programu Erasmus+ „Młodzi 
technicy z równymi szansami zawodowymi w UE” we współpracy z �rmą Educare et Labora 
z Ostrawy.

W tym roku szkolnym młodzież naszej szkoły również uczestniczy w programie Erasmus+ 
i na wiosnę uczniowie klas technikum wyjadą na 3-tygodniowe staże zawodowe do Włoch 
lub Hiszpanii.

Wycieczki przedmiotowe, tematyczne i zajęcia 
pro�laktyczne

 � Muzeum Auschwitz i lekcja historii 
w miejscu zagłady.

 � Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
 � Ośrodek Kształcenia Lotniczego 

w Jasionce, zakład lotniczy EME-AERO.
 � Zakład Astor Robotics Center w Krakowie.
 � Zajęcia pro�laktyczne prowadzone  

w ZK Rzeszów oraz program 
pro�laktyczny realizowany we współpracy 
z KPP Łańcut.

Działalność charytatywna i społeczna

 � Zajęcia dla przedszkoli i ośrodków 
opiekuńczych.

 � Pokazy damskiej musztry paradnej 
z udziałem mażoretek.



30 31www.zs2lancut.pl www.zs2lancut.pl

 � Udział w uroczystościach patriotycznych miejskich, powiatowych i wojewódzkich.

 � Pomoc w organizacji imprez dla mieszkańców Łańcuta i innych miejscowości 
województwa, działając wspólnie z władzami samorządowymi, para�ami czy Caritasem.

 � Coroczne organizowanie dla uczniów szkół podstawowych powiatu łańcuckiego 
turnieju piłkarskiego Młodzi nie tylko kibicują ale i grają.

 � Propagowanie przez nauczycieli ZS nr 2 w środowisku lokalnym wiedzy technicznej 
poprzez prowadzenie zajęć z pneumatyki i pokazów chemicznych w szkołach 
powiatu i spotkań naukowych dla młodzieży.

 � Udział w akcjach charytatywnych, takich jak 
„Szlachetna paczka”, „Góra grosza”, akcje Caritas 
i inne.

 � Współpraca uczniów z Ośrodkiem Opiekuńczo- 
-Wychowawczym w Mrowli.

 � W roku szkolnym 2018/19 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.

 � Akcje krwiodawstwa, DKMS.

 � Zbieranie funduszy na hospicja i domy pomocy 
społecznej.

 � W roku szkolnym 2019/2020 zorganizowaliśmy koncert charytatywny dla absolwenta 
naszej szkoły Karola Filipa, który uległ poważnemu wypadkowi i porusza się 
na wózku inwalidzkim. Koncert ten odbył się pod hasłem „Postawmy Karola na nogi”.

Doceniają nas instytucje

Za swoją działalność szkoła została odznaczona:

 � Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznanym przez Radę 
Ochrony Walk i Męczeństwa

 � Medalem „Pro Memoria” – przyznawanym przez Urząd Kombatantów i Osób 
Represjonowanych

 � Medalem za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych

 � Nagrodą Honorową – Świadek Historii przyznaną przez Instytut Pamięci Narodowej

 � 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

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAŃCUCIE

Odnosimy sukcesy sportowe i naukowe
Uczniowie naszej szkoły są �nalistami konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich.

 � W roku szkolnym 2019/2020 Karol Saj został �nalistą XIII Ogólnopolskiej Olimpiady 
Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego...” im. mjr. Marka Gajewskiego 
oraz laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Polska Niepodległa”.

 � W roku 2020 Klaudia Balawender i Martyna Walat zostały laureatkami konkursu 
z wiedzy prawnej.

 � W roku 2020 Karol Szlęk – uczeń naszej szkoły i zawodnik UKS „Akrobata” z Łańcuta 
zajął I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Akrobatyce Sportowej 
w kategorii dwójek mieszanych.

 � W roku 2022 II miejsce Darii Dobranowicz i Dominika Witka w X edycji 
Wojewódzkiego Konkursu „Pamięć i tożsamość. Stan wojenny”.

 � W roku szkolnym 2021/2022 nasza drużyna brała udział w powiatowych zawodach 
w drużynowych w przełajowych biegach sztafetowych. Zawodnicy świetnie 
się spisali, odnosząc pewne zwycięstwo i tym samym uzyskali awans do �nału 
województwa.

 � Odnosimy również sukcesy jako drużyna 
siatkarzy. Nasi uczniowie zdobyli w 2021 
tytuł Mistrza Powiatu.

 � Cieszymy się również z osiągnięć 
koszykarzy, którzy uhonorowani zostali 
w 2022 r. tytułem Wicemistrza Powiatu 
Łańcuckiego.

OFERTA EDUKACYJNA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Pro�le:
 � wojskowy
 � policyjny

W szkole funkcjonują klasy LO o pro�lach 
wojskowym, policyjnym. Uczniowie klas woj-
skowych realizują zatwierdzony przez MON 
program obejmujący m.in. szkolenie strzele-
ckie, taktyczne, chemiczne, łącznościowe i survivalowe. Część zajęć programowych prowa-
dzą żołnierze 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich, które odbywają się na terenie jednostki 
wojskowej w Rzeszowie oraz podczas corocznego poligonu w Trzciańcu.

Klasy policyjne objęte są patronatem Politechniki Rzeszowskiej, a młodzież tego pro�lu 
uczy się podstaw prawa karnego, daktyloskopii i technik kryminalistycznych oraz zdobywa 
wiedzę z zakresu ratownictwa, strzelectwa i samoobrony.
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TECHNIKUM

Kierunki:

 � technik mechatronik

Mechatronika łączy wiedzę z dziedzi-
ny elektroniki, automatyki i informatyki. 
Kształcenie w tym zawodzie obejmuje 
umiejętności projektowania, wytwarza-
nia, programowania i eksploatacji urzą-
dzeń mechatronicznych. Technik mecha-
tronik znajdzie zatrudnienie w zakładach 
przemysłowych przy montażu, instalacji 
i eksploatacji takich urządzeń oraz na sta-
nowiskach odpowiadających za ich nad-
zór techniczny.

kwali�kacje:

•	 montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,

•	 eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

 � technik informatyk

Informatyk jest na liście zawodów najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców zarów-
no w Polsce, jak i pozostałych krajach Europy. Technik informatyk zajmuje się programowa-
niem, projektowaniem baz danych oraz 
tworzeniem witryn internetowych, jest 
specjalistą w zakresie eksploatacji oraz 
kon�guracji sprzętu komputerowego 
i oprogramowania. Absolwent znajdzie 
zatrudnienie w �rmach instalujących 
oprogramowanie i sieci komputerowe, 
w punktach serwisowych sprzętu kom-
puterowego oraz �rmach zajmujących 
się administrowaniem bazami danych 
i systemami przetwarzania informacji.

kwali�kacje:

•	 montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,

•	 programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami 
danych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAŃCUCIE

 � technik programista

Programista to jeden z najlepiej zarabiających 
i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawo-
dów. Programowanie to nie tylko pieniądze, to cie-
kawa pasja dająca m.in. możliwość pisania gier 3D, 
aplikacji mobilnych i desktopowych.

Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku, zdobędą wiedzę teoretyczną 
i umiejętności praktyczne z kwali�kacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych 
i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy 
w najpopularniejszych obecnie językach, tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości 
innych języków, tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych).

kwali�kacje:

•	 tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami 
danych,

•	 projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

 � technik mechanik lotniczy

Uczniowie tego kierunku będą szkolić się w zakresie 
obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych. Tech-
nik mechanik lotniczy będzie się zajmować kontrolą stanu 
technicznego samolotów oraz ich serwisowaniem. Kieru-
nek ten znajduje się pod patronatem �rmy EME-AERO, 
na terenie której uczniowie będą odbywać praktyki i uzy-
skają możliwość zatrudnienia po zakończeniu nauki.

kwali�kacje:

•	wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych.

 � technik mechanik
Technik mechanik to specjalista w zakresie wytwarza-

nia części, montażu i obsługi maszyn, w tym obrabiarek 
sterowanych numerycznie CNC oraz organizowania i nad-
zorowania procesu produkcji. Znajdzie on zatrudnienie 
w zakładach przemysłowych budujących urządzenia pro-
dukcyjne, warsztatach naprawczych oraz w placówkach 
handlowych branży mechanicznej.

kwali�kacje:

•	montaż i obsługa maszyn i urządzeń,

•	wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

•	organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
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SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Kierunki:

 � elektromechanik pojazdów samochodowych

kwali�kacje:

•	obsługa i diagnozowanie oraz naprawa 
elektrycznych i elektronicznych układów 
pojazdów samochodowych.

 � ślusarz

kwali�kacje:

•	wykonywanie i naprawa elementów maszyn, 
urządzeń i narzędzi.

OPINIE ABSOLWENTÓW O NASZEJ SZKOLE

3 lata nauki w ZS nr 2 kojarzy mi się z pełnym wyzwań czasem, pomocnymi i bardzo cierp-
liwymi nauczycielami, a przede wszystkim z najwspanialszą Wychowawczynią. Dla mnie to był 
magiczny czas, kiedy żyło się beztrosko, a jedynymi problemami była jedynka z polskiego za nie-
przeczytane lektury lub brak możliwości pomalowania paznokci. Na zawsze pozostaną mi wspo-
mnienia z wyjazdów na zajęcia wojskowe, wyjść do lasów na tzw. manewry, gdzie trzeba było 
wykazać się znajomością kompasu, wycieczki na ranczo, gdzie największą atrakcją był zjazd na ty-
rolce i okazja, aby po pas zanurzyć się w błocie. Kiedy wspominam spotkania z niepełnosprawnymi 
dziećmi, wspólne gotowanie grochówki w ogromnym wojskowym kotle, układ taneczny, który 
z pasją układałyśmy z dziewczynami z zespołu mażoretek, to aż ciepło robi się na sercu i chciałoby 
się przenieść do przeszłości i przeżyć to jeszcze raz.

Katarzyna

Mam na imię Patryk i jestem absolwentem kierunku technik informatyk o specjalności woj-
skowej przy Zespole Szkół nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie. Jako 16-latek nie miałem spre-
cyzowanych planów życiowych, co chciałbym robić i kim zostać, jednak połączenie wojskowo-
ści z informatyką wydawało mi się słusznym krokiem, dającym optymistyczną wizję przyszłości. 
W pamięci pozostają: apele, przysięgi, parady jazdy konnej z okazji świąt patriotycznych, spotkania 
z żołnierzami zawodowymi. Ach! Niezapomniane chwile! Miłość szkolna trwa nadal, bowiem ożeni-
łem się z koleżanką z klasy. Dostałem się na Szkołę Podoficerską Sił Powietrznych i obecnie pracuję  
w 3 Sandomierskim Batalionie Radiotechnicznym jako żołnierz zawodowy w korpusie podoficer-
skim. Zespół Szkół nr 2 w Łańcucie wskazał mi drogę mojego życia i uformował osobowość. Dziś 
jestem szczęśliwym człowiekiem, spełniam się w tym, co lubię. Mam satysfakcję z tego, że udało 
mi zrealizować swoje marzenia i znalazłem swoją oazę.

Patryk

Za kilka miesięcy minie 15 lat od chwili, kiedy opuściłem mury ZS nr 2 w Łańcucie jako absol-
went Liceum o profilu wojskowym. Pisząc ten tekst, nasuwa się wiele wspaniałych wspomnień 
i chwil spędzonych w tej szkole, chciałbym wiele o tym napisać, lecz wtedy zapewne ten tekst 
miałby rozmiar dość pokaźnej książki. To w Liceum Wojskowym miałem swoje początki z mun-
durem, to tu kształtował się mój charakter, osobowość i inne cechy przyszłego żołnierza, a także 
pogłębiał się głęboki patriotyzm. To tutaj uświadomiłem sobie, że jest to moja droga życiowa. Dziś 
jako Oficer Wojska Polskiego mogę tylko zachęcić wszystkich młodych ludzi do wstąpienia w szeregi 
Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie. Należy tu wspomnieć, że szkoła to nie miej-
sce czy tylko budynek, a ludzie, którzy ją tworzą, ludzie z pasją i oddaniem, którzy wiele poświęcają, 
aby spełnić oczekiwania przyszłych „mundurowych”. W tym miejscu dziękuję całej kadrze dydak-
tycznej, dzięki której wiele osiągnąłem jako człowiek. To oni przygotowali mnie do bycia żołnierzem 
i dzięki nim z dumą noszę mundur.

Łukasz, absolwent ZS nr 2 z 2006 r.

Jestem absolwentem ZS nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie – rocznik 99. Z wielką 

przyjemnością piszę, że szkoła, do której chodziłem, nauczyła mnie, jak postępować w dorosłym 

życiu. Nauka była wspaniałą przygodą młodego człowieka, który na początku nie wiedział, cze-

go w życiu chce. Czas spędzony w szkole zmienił moje poglądy i podejście do życia. Z dużym 

szacunkiem mówię tu o moim wychowawcy i innych nauczycielach. Teraz mój syn chodzi do tej 

szkoły. Dziękuję za czas, naukę i cierpliwość przez te wszystkie lata, kiedy byłem uczniem. Polecam 

wszystkim wybór właśnie tej szkoły.

Pozdrawiam wszystkich absolwentów – Marek

Wybór kierunku kształcenia nie był dla mnie prosty, jednak ostatecznie zdecydowałem się 

na „mechatronikę”, ponieważ był to bardzo przyszłościowy kierunek rozwoju (co na przestrzeni 

kilkunastu lat sprawdziło się w zupełności). Przyjazne nastawienie nauczycieli i atmosfera w szkole 

motywowała mnie do stawiania sobie ambitnych celów. W największym stopniu przyczynił się 

do tego mój wspaniały Wychowawca. Wszystko to poskutkowało m.in. otrzymaniem stypendium 

ministra edukacji narodowej oraz wygraniem wycieczki do Londynu, co jeszcze bardziej zmoty-

wowało mnie do cięższej pracy. Szkoła wykształciła we mnie potrzebę ciągłego doskonalenia się 

i zdobywania kolejnych kwalifikacji i umiejętności. Następstwem tego było ukończenie techni-

kum z wysokimi wynikami egzaminu zawodowego oraz egzaminu dojrzałości. To, co zaszczepiła 

we mnie moja szkoła, zaowocowało w niezwykły sposób i doprowadziło mnie do rozpoczęcia 

przygody z lotnictwem, zaraz po otrzymaniu tytułu inżyniera w 2017 roku. Jestem pewien, że 

sukces ten zawdzięczam w bardzo dużej mierze właśnie mojej szkole ZS2 Łańcut. Jestem dumny 

z bycia Absolwentem szkoły ZS2 Łańcut i jeśli miałbym tylko taką możliwość, to powtórzyłbym tę 

wspaniałą przygodę, jednocześnie z pełną odpowiedzialnością rekomenduję i polecam podjęcie 

nauki właśnie w tej szkole.

Tomasz (lata nauki 2009–2013)

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAŃCUCIE
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Szanowni Państwo,
Rodzice i Uczniowie szkół podstawowych

Przed Wami ważne i trudne wybory życiowe. Wybór szkoły średniej zawsze budzi emocje. Doskona-
le rozumiem Wasze rozterki i wątpliwości. Drodzy Uczniowie, rozmawiajcie z rodzicami, wychowawcami, 
nauczycielami, ze starszymi kolegami. Przeglądajcie strony internetowe czy portale społecznościowe szkół 
średnich. Idealnie byłoby skorzystać z dni otwartych, targów edukacyjnych lub odwiedzić przyszłą szkołę.

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 (kurs wizażu, pielęgancji twarzy, dekoltu i szyi, tworzenie e-sklepu, operator 
wózków widłowych, fotografia reklamowa i in.),

 � patronat wyższych uczelni (Instytut Ekonomii i Finansów 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 odbyło 4-tygodniowe 
staże zawodowe w Irlandii, a w marcu 2022 r. 17 uczniów wylatuje to Szwecji na staże w ramach 
Akredytacji Erasmus+),

 � pokazy i konkursy 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. Jacek Król

Dyrektor ZS Nr 3 w Łańcucie

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W ŁAŃCUCIE
ul. Farna 10, 37-100 Łańcut
tel. 17/ 225 40 80
e-mail: zszlancut@poczta.onet.pl
Adres strony: www.zsn3lancut.pl
www.facebook.com/zsn3lancut

OFERTA EDUKACYJNA
TECHNIKUM NR 2

TECHNIK REKLAMY 
Branża marketingowa i reklamowa podlega dynamicznym zmianom, które napędza roz-

wój cyfrowych technologii. Pracodawcy poszukują ludzi kreatywnych, innowacyjnych i goto-
wych na rozwój. 

Kwali�kacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 Â  wykonywanie przekazu reklamowego,
 Â  zarządzanie kampanią reklamową.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik 
reklamy będzie przygotowany do wykonywania zadań 
zawodowych w zakresie:

 Â  fotogra�i reklamowej,
 Â  gra�ki komputerowej,
 Â  technik poligra�cznych,
 Â  sporządzania budżetu kampanii reklamowej 

i promocyjnej,
 Â  planowania i dokonywania zakupu przestrzeni 

reklamowej w mediach, 
 Â  stosowania metody badań rynku reklamy,
 Â  przygotowywania elementów strategii 

reklamowej,
 Â  przygotowania elementów kreacji reklamowej,
 Â  produkcji reklamy,
 Â  organizowania sprzedaży reklamowej,
 Â  realizowania kampanii reklamowej,
 Â  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, biu-
rach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, 
studiach gra�cznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowa-
nia 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.
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TECHNIK HANDLOWIEC 

Usługi, handel to dziedzina, która rozwija się 
w naszym kraju. Współczesny rynek pracy potrze-
buje dobrze wykształconych handlowców. Przed-
siębiorstwa handlowe zgłaszają zapotrzebowanie 
na pracowników, których umiejętności przyczynią 
się do rozwoju �rmy. Analiza internetowych ofert 
pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl, 
wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo naj-
łatwiej znaleźć pracę, jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w bran-
ży „sprzedaż” skierowanych było do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, 
doradców czy też konsultantów.

Kwali�kacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 Â  prowadzenie sprzedaży,
 Â  prowadzenie działań handlowych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik 
handlowiec będzie przygotowany do wykonywania 
zadań zawodowych w zakresie:

 Â  przygotowania towarów do sprzedaży, 
 Â  obsługi klienta,
 Â  przyjmowania dostaw,
 Â  prowadzenia działań reklamowych 

i marketingowych,
 Â  organizowania działalności handlowej,
 Â  zarządzania działalnością handlową 

przedsiębiorstwa,
 Â  prowadzenia negocjacji handlowych,
 Â  tworzenia i prowadzenia sklepu 

internetowego.

Zatrudnienie

Osoby posiadające wykształcenie 
w zawodzie technik handlowiec mogą 
pracować na stanowiskach: specjalista 
ds. sprzedaży, obsługi klienta, zaopa-
trzenia, kupiec, akwizytor, merchandiser, 
kierownik działu handlowego lub prowa-
dzić 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: za-
biegi 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 nieustan-
nie, 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.

Kwali�kacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 Â  wykonywanie usług fryzjerskich,
 Â  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,
 �  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, charak-
teryzatorniach – w teatrze, telewizji lub na planie �lmowym, 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 kwali�kacjach zawodowych na wysokim poziomie, 
posiadających umiejętności zarządzania �rmą oraz kierowania zasobami ludzkimi. Najwięcej 
ofert dla techników usług fryzjerskich kierowanych jest do osób, niezależnie od płci, wykonują-
cych profesjonalnie zabiegi fryzjerskie i posiadających zdolności menadżerskie.



40 41www.zsn3lancut.pl www.zsn3lancut.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAŃCUCIE

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Zawód technik rachunkowości jest zawodem 
z wielkimi tradycjami i występuje niemal w każdym 
podmiocie gospodarczym. Zawód ten wymaga od pra-
cownika wysokich umiejętności, doświadczenia, szero-
kiego zakresu wiedzy z dziedziny ekonomii, �nansów, 
systemu podatkowego oraz umiejętności analizowania 
zachodzących zmian w procesie gospodarowania. Do 
najczęściej powierzanych im zadań należą prace zwią-

zane z prowadzeniem spraw księgowo-rozliczeniowych oraz prowadzenie spraw kadrowo-płaco-
wych. W powyższych pracach nieodzowne staje się stosowanie urządzeń techniki biurowej oraz 
wykorzystanie różnych aplikacji komputerowych.

Kwali�kacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 Â  prowadzenie spraw kadrowo-płacowych 
i gospodarki �nansowej jednostek 
organizacyjnych,

 Â  prowadzenie rachunkowości.

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 �nansowych 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 �nansowego,
 �  sporządzania jednostkowych sprawozdań 

�nansowych,
 �  prowadzenia analizy �nansowej wskaźnikowej.

Zatrudnienie
Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, prywatnych 

przedsiębiorstwach, jednostkach �nansów 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. 

Kandydat, który chce podjąć naukę w naszej szkole, musi podpisać umowę z pracodaw-
cą, u którego będzie realizował kształcenie praktyczne w danym zawodzie. Teoretyczne przed-
mioty 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 realizowa-
ne są w szkole. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminu w Izbie Rzemieśl-
niczej 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 pod-
piszą umowę o pracę. W klasie pierwszej dwa dni w tygodniu to zajęcia praktyczne u praco-
dawcy, natomiast w klasie drugiej i trzeciej to już trzy dni.

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

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II st.,  
zdając egzamin z kwali�kacji na poziomie technikum. Absolwent uzyskuje wykształce-
nie 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. 

Proponujemy następujące zawody:

 �  fryzjer

 �  sprzedawca

 �  kucharz 

 �  cukiernik

 �  stolarz

 �  lakiernik

 �  krawiec 

 �  piekarz

 �  fotograf 

 �  cieśla

 �  tapicer

 �  blacharz samochodowy
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SZKOŁA W OCZACH ABSOLWENTÓW

Mam na imię Julia, jestem absolwentką łańcuckiego Ekonomika, czyli Zespołu Szkół nr 3 w Łań-
cucie. Ukończyłam profil Technik Usług Fryzjerskich rocznik 2021. Lata spędzone w szkole oceniam 

jako najmilsze i najciekawsze lata szkolne w życiu. Tu oprócz nauki 
ogólnej uczyłam się i poznawałam tę dziedzinę zawodową, jaka 
mnie bardzo interesuje. Szkolna pracownia fryzjerska pozwoliła mi 
praktycznie zgłębić tajniki zawodu, pozwoliła oswoić się z narzę-
dziami, zasadami bhp. W szkole nauczyłam się, jak nawiązywać 
relacje z klientami, jak sprawić, aby chcieli do mnie wracać. Szkoła 
oprócz tradycyjnej nauki dała mi też szanse na poznawanie świata. 
Dzięki zdobywaniu przez szkołę funduszy europejskich miałam 
szansę odbyć praktyki zawodowe w Irlandii. To była przygoda 
życia, a dodatkowo doświadczenie zawodowe i językowe. Jako 
absolwentka 2021 podjęłam staż zawodowy i pracę w zawodzie 
od razu po zakończeniu szkoły. Z szukaniem pracy nie miałam 
żadnego problemu, gdyż absolwenci naszej szkoły są cenieni na 
rynku pracy. Obecnie pracuję w zawodzie i nie wyobrażam sobie, 

abym tego nie robiła. Zdobywam doświadczenie i rozwijam tę wiedzę, jaką dała mi moja szkoła. Po-
lecam Zespół Szkół nr 3 w Łańcucie każdemu, kto szuka dobrej szkoły, aby zdobyć swój wymarzony 
zawód. Tam znajdziecie miłą atmosferę, fajnych nauczycieli i solidne przygotowanie do zawodu. 

Julia Strzępka, absolwentka technikum w zawodzie technik usług fryzjerskich

Osobiście 4 lata spędzone w łańcuckim Ekonomiku były dla mnie bardzo owocne. W szkole pano-
wała zawsze bardzo przyjazna, wręcz rodzinna atmosfera. Z racji małej przestrzeni budynku praktycznie 
każdy każdego znał, dzięki czemu można było w każdej chwili liczyć na wsparcie drugiej osoby. Szkoła 
posiada bardzo bogate zaplecze techniczne, które umożliwiło mi zdanie egzaminu zawodowego na 
bardzo wysokim poziomie, jak również zdanie egzaminu dojrzało-
ści. Dzięki tym znakomitym wynikom udało mi się w bardzo szyb-
kim tempie uzyskać bardzo dobrą pracę w wyuczonym zawodzie. 
Dyrekcja oraz kadra pedagogiczna to bardzo wyrozumiałe osoby, 
w konsekwencji tego można było wyjść obronną ręką nawet z naj-
gorszej sytuacji. Warto również podkreślić, iż szkoła jako nieliczna 
w województwie, a prawdopodobnie jedyna w powiecie, posiada 
akredytację Erasmus+, która umożliwia odbycie miesięcznych praktyk zawodowych poza granicami 
naszego kraju. W szkole zawsze bardzo aktywnie działał samorząd uczniowski, który miał głowę pełną 
pomysłów. Organizował on bardzo ciekawe akcje tematyczne, konkursy, dzięki którym można było 
uzyskać bonifikatę w postaci dnia bez pytania, aczkolwiek osobiście najlepiej z działań SU wspominam 
bale na setki osób w Hotelu Łańcut oraz wycieczki krajoznawcze. Gdybym miał po raz kolejny wybrać, 
nie wahałbym się ani minuty, tylko wybrałbym łańcucki Ekonomik. Nie zastanawiaj się tak długo, wy-
bierz Ekonomik!

Rafał Marszał, absolwent technikum w zawodzie technik handlowiec,  
przewodniczący SU

Moja szkoła może i mała, ale właśnie to jest jej atutem. 
Nauczyciele są otwarci i wiemy, że możemy liczyć na ich po-
moc. 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, absolwentka technikum  
w zawodzie technik usług fryzjerskich

Bardzo miło wspominam czas, jaki spędziłam w tej szkole 
i żałuję, że tak szybko minął. Z pozoru mały budynek zawiera 
w sobie wiele życzliwych ludzi. Nauczyciele są wyrozumiali i po-
mocni w trudnych chwilach. Miałam możliwość odbyć praktyki 
w Irlandii, dzięki temu podszkoliłam swój język i zwiedziłam pięk-
ne miejsca. Polecam Ekonomik!

Wioletta Boroń, absolwentka technikum w zawodzie technik organizacji reklamy

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 żyje. Grono pedagogiczne zaskoczyło mnie swoim 
wsparciem, również w kwestiach pozaszkolnych. Nauczyciele bardzo przy-
chylnym okiem patrzyli na uczniów, którzy rozwijali się na różnych płasz-
czyznach, nie tylko tych naukowych. Dyrektor tej szkoły jest zawsze chętny 
do współpracy z uczniami w ciekawych inicjatywach. To dzięki niemu mie-
liśmy 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 25-latek żyję w Stanach Zjednoczonych i pracuję dla Mainline Lawn & Landsca-
ping, 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 utrzy-
muję kontakt, a także nauczycieli, którzy zawsze wyciągali pomocną dłoń w każdej sprawie. Jestem 
bardzo wdzięczny nauczycielom z tej szkoły, konsekwentnym i wymagającym, ale jednocześnie wy-
rozumiałym i przyjaznym. Początek mojej kariery świadczy o tym, że grono pedagogiczne ma kompe-
tencje, 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
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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie proponuje absolwentom szkół podstawowych bogatą 

ofertę kierunków kształcenia zawodowego, zarówno na poziomie technikum, jak i branżowej szko-

ły I stopnia. Szkoła corocznie dokonuje przeglądu kierunków kształcenia, wprowadza nowe, tak 

aby jej oferta edukacyjna wynikała z możliwości dydaktycznych szkoły – zapewniała odpowiednio 

wysoki poziom kształcenia zawodowego, realizacji aspiracji zawodowych młodzieży oraz możli-

wości zatrudnienia na rynku pracy. Obecnie kształcenie zawodowe obejmuje zawody z branży 

motoryzacyjnej, mechanicznej, budowlanej, spedycyjno-logistycznej i ogrodniczej. W tym roku 

szkolnym rozpoczęliśmy ścisłą współpracę z placówką kształcenia „EDU-IT”, która corocznie dla 

naszych uczniów będzie organizowała praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej w ramach 

projektu „ERAZMUS +”. Efektem tych działań jest na przełomie marca i maja 2022 r. wyjazd dwóch 

grup uczniowskich na trzytygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch.

W trosce o zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego, zdobycia przez uczniów 

dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 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 budow- 

lanym. 

Serdecznie zachęcam do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną. Dla  

uczniów zainteresowanych podjęciem nauki w szkole corocznie organizujemy Dni Otwartej Szkoły. 

Zapraszam również do odwiedzenia strony internetowej szkoły, na której znajduje się wiele infor-

macji dotyczących życia szkoły, kierunków kształcenia, organizacji zajęć dydaktycznych, historii 

szkoły i innych.
Marek Miezin

Dyrektor ZST w Łańcucie

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 
Adres szkoły: www.zstlancut.pl

OFERTA EDUKACYJNA 

TECHNIKUM:

 � technik pojazdów samochodowych
 � technik spawalnictwa
 � technik budownictwa
 � technik geodeta
 � technik architektury krajobrazu
 � technik logistyk

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

 � mechanik pojazdów samochodowych
 � elektromechanik pojazdów samochodowych
 � kierowca mechanik
 � monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

NASZE MOCNE STRONY:

 � nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie kształcenia ogólnego i zawodowego,
 � kompleks sportowy, w którego skład wchodzą pełnowymiarowa hala sportowa, 

siłownia sportowa z pomieszczeniem do ćwiczeń sportów walki, boisko do piłki nożnej, 
siatkowej i koszykowej ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, siłownia plenerowa,



46 47www.zstlancut.pl www.zstlancut.pl

 � możliwość uzyskania w trakcie kształcenia dodatkowych uprawnień poszerzających 
kwali�kacje zawodowe:

 Â prawa jazdy kategorii B i T,
 Â uprawnień spawacza,
 Â uprawnień operatora wózków widłowych,
 Â uprawnień operatora obrabiarek sterowanych numerycznie,
 Â uprawnień w zakresie �orystyki,
 Â uprawnień projektowania CAD/CAM,
 Â uprawnień w zakresie obsługi programu „GEONET”,

 � lokalizacja Bursy Szkolnej oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego 
w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły,

 � możliwość korzystania z miejsc parkingowych na terenie szkoły przez uczniów 
dojeżdżających na zajęcia własnymi pojazdami samochodowymi,

 � przystanki komunikacji zbiorowej w bezpośredniej bliskości szkoły,
 � możliwość rozwijania zainteresowań w sportach siłowych i sportach walki 

w Uczniowskim Klubie Sportowym „LUKS” Zieloni Łańcut oraz pasji artystycznych 
i muzycznych w Szkolnym Kole Artystycznym.

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŁAŃCUCIE

INFORMACJE O ZAWODACH – TECHNIKUM NR 3  
IM. JANA INGLOTA

TECHNIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH

 � obsługa, diagnozowanie 
oraz naprawa pojazdów 
samochodowych

 � organizacja 
i prowadzenie procesu 
obsługi pojazdów 
samochodowych

Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eks-
ploatacji 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

 � projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych 
obiektów architektury krajobrazu

 � organizacja prac oraz konserwacją obiektów małej 
architektury krajobrazu

Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończe-
niu szkoły posiada wiedzę i umiejętności z zakresu projektowa-
nia, wykonawstwa i pielęgnacji, zarówno współczesnych, jak 
i historycznych obiektów zieleni. 

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teore-
tyczną i praktyczną naukę jazdy, uprawniającą do przystąpienia 
do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii T i B. 
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TECHNIK BUDOWNICTWA

 � wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 � organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Technik budownictwa kieruje robotami budowlanymi, prowadzi dokumentację budo-
wy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, 
sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, spo-

rządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz 
wykonuje inwentaryzacje budowlane. Analizuje dokumentację 
techniczną i organizacyjną robót budowlanych oraz wykonuje 
rysunki budowlane. Określa właściwości materiałów budowla-
nych. Wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót 
budowlanych. Kieruje pracą brygady roboczej i robotami na 
obiekcie oraz organizuje przebieg prac. 

TECHNIK LOGISTYK

 � obsługa magazynów
 � organizacja transportu

Technik logistyk to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyob-
raźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania różnych przedsięwzięć. Zawód nowo-
czesny i wymagający, dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej 
pracy. Polecany dla uczniów otwartych na nowe rozwiązania i komunikatywnych w stosunkach 
międzyludzkich. To propozycja dla tych, którzy poszukują ciekawego, nowatorskiego kierunku 
gwarantującego pracę dzięki wszechstronności kształcenia. Absolwenci tego zawodu są bardzo 
poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potra�ące-
go szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

TECHNIK GEODETA

 � wykonywanie 
pomiarów sytuacyjnych, 
wysokościowych 
i realizacyjnych oraz 
opracowanie wyników tych 
pomiarów

 � wykonywanie prac 
geodezyjnych związanych 
z katastrem i gospodarką 
nieruchomościami

Geodezja ma szczególne znaczenie 
w rozwoju wielu dziedzin społeczno-
-gospodarczych kraju. Geodeci uczestniczą w procesach planistycznych, projektowych i bu-
dowlanych, w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, 
a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru terenu i inwestycji 
budowlanych, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą.

TECHNIK SPAWALNICTWA

 � wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 � organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

Obecnie w przemyśle ok. 80% połączeń wykonuje się za pomocą technik spawalniczych. 
W Polsce funkcjonuje ok. 7 tys. zakładów wykonujących wyroby i konstrukcje spawane oraz 
bliżej nieokreślona liczba przedsiębiorstw, gdzie spawanie jest procesem pomocniczym. Uczeń 
w trakcie pobytu w szkole uzyskuje kwali�kacji spawacza. Uzyskane przygotowanie pozwa-
la absolwentowi na podjęcie pracy w różnych przedsiębiorstwach, w których technologie 
spawania są wiodące albo pomocnicze. Może tam pełnić funkcję technologa albo kontrolera 
jakości. Nabyte przygotowanie zawodowe stanowi także dobre podstawy do podjęcia studiów 
wyższych oraz szkoleń z zakresu uprawnień personelu spawalniczego. Ministerstwo Edukacji 
Narodowej w „Prognozie krajowej” wydanej na rok 2021 uznało zawód – technik spawalnictwa za 
kluczowy dla rozwoju Państwa. Wynika to z prognoz szczególnie dużego zapotrzebowania rynku 
pracy na specjalistów w zakresie połączeń spawanych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŁAŃCUCIE
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŁAŃCUCIE

INFORMACJE O ZAWODACH –  
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 �  obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych naprawia i dokonuje przeglądu samochodów i in-
nych pojazdów mechanicznych. Kontroluje pojazd i omawia z klientem rodzaj oraz 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. 

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 � obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów 
samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych instaluje w samochodach urządzenia elek-
tryczne i elektroniczne, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe. Przeprowadza 
naprawy lub regeneruje uszkodzone urządzenia elektryczne, posługując się amperomierzami, 
woltomierzami, urządzeniami diagnostycznymi, kluczami dynamometrycznymi.

KIEROWCA MECHANIK

 � eksploatacja środków transportu drogowego

W toku 3-letniej nauki w branżowej szkole I stopnia uczeń zdobywa wykształcenie ogól-
ne i zawodowe, a po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu, potwierdzającego kwali�kację 
w zakresie eksploatacji środków transportu drogowego, uzyskuje tytuł zawodowy – kierow-
cy 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

 � Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach bu-
dowlanych: montaż suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkar-
skie i okładzinowe. Przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek 
i okładzin; dokonuje przedmiaru tych robót, obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz 
rozlicza koszty ich wykonania.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŁAŃCUCIE

OPINIE UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW

Wracając wspomnieniami do 4 lat, jakie spę-

dziłam w murach ZST w Łańcucie, od razu poja-

wia mi się uśmiech na twarzy. Przypominają mi 

się chwile spędzone na szkolnych korytarzach, 

czekając na kolejną dawkę wiedzy. Godziny spę-

dzone 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 determi-

nacja w dążeniu do perfekcji opłacała się, gdyż 

po spektaklu otrzymywaliśmy gromkie brawa, co napawało nas siłą do tworzenia nowych przed-

stawień. Mimo że skończyłam szkołę 2 lata temu, z chęcią do niej wracam. Aż chce się zaśpiewać: 

Lubię wracać tam, gdzie byłam już...

Klaudia Litwin

Ukończyłam Architekturę Krajobrazu w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie. Dziś, kilka 

lat później, widzę, jak wiele dały mi cztery lata spędzone w tej szkole. 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 Kra-

jobrazu na Uniwersytecie Rzeszowskim, często mam zdecydowanie lżej w nauce czy tworzonych 

projektach. 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

Wybrałem kierunek Technik Pojazdów Samochodowych, ponieważ jest to moim zdaniem bar-

dzo 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. Zosta-

łem 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

Jestem absolwentką technikum architektury 

krajobrazu. Bardzo miło wspominam czasy szkoły 

i często wracam wspomnieniami do tych lat, dni, 

wydarzeń, które przeżywałam będąc uczennicą…  

A jest ich bardzo dużo… Szkoła, jak i kierunek 

kształcenia spełniły moje oczekiwania. W szkole 

tej uczą bardzo dobrzy i pomocni pedagodzy, za-

wsze można było liczyć na ich pomoc i wsparcie.  

Pracownie wyposażone w pomocny sprzęt 

i przystosowane do kierunków. W szkole pozna-

łam wielu przyjaciół, i to nie tylko ze swojej klasy, tam można dogadać się z każdym. Dowodem na 

to jest obecnie organizowane spotkanie po latach, w którym uczestniczyć będą niemalże wszyscy 

uczniowie, jak i wielu nauczycieli. Szczerze polecam tę szkołę!!!

Wioletta Jurek
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Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie jest 

placówką kształcącą młodzież szkół branżowych pierwszego stopnia i techników oraz dorosłych 

na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie teoretycznego i praktycznego przygoto-

wania zawodowego. Nasza wykwalifikowana kadra nauczycielska oraz nowocześnie wyposażo-

ne pracownie doskonale przygotowują młodzież do podjęcia pracy w przemyśle w branżach:  

mechanicznej, motoryzacyjnej, lotniczej, budowlanej, rolniczej, jak i sektorze usługowym. Ucznio-

wie nasi często osiągają stuprocentową zdawalność w trakcie sesji egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe. Zajęcia w naszej placówce odbywają się w kilkunastu pracowniach wypo-

sażonych zgodnie z wysokimi wymaganiami stawianymi przez pracodawców, a zajęcia praktyczne 

odzwierciedlają rzeczywiste warunki pracy w przemyśle. 

Nieustannie doposażamy naszą jednostkę w pomoce naukowo-dydaktyczne, jak i poszerzamy 

ofertę edukacyjną. W 2021 roku oddaliśmy do użytkowania pracownię naprawy silników lotniczych 

wyposażoną dzięki firmie EME AERO w dwa silniki CF6-50 wraz z osprzętem, a w roku 2022 pra-

cownię obsługi statków powietrznych, pracownię budowy i eksploatacji statków powietrznych. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Andrzej Pilecki
Dyrektor Centrum

POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO W ŁAŃCUCIE
ul. Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut
tel. 17/ 225 27 16
tel./fax 17/ 225 63 78
e-mail: pckpiez@interia.pl
Adres strony: www.pckpiez-lancut.pl

OFERTA EDUKACYJNA

Centrum Kształcenia Zawodowego kształci 
w następujących branżach:

 Â mechanicznej,
 Â lotniczej,
 Â samochodowej,
 Â budowlanej,
 Â rolniczej.

CKZ realizuje nauczanie praktyczne w następujących zawodach:

 Â technik mechanik,
 Â technik mechanik lotniczy,
 Â technik pojazdów samochodowych,
 Â technik architektury krajobrazu,
 Â technik budownictwa,
 Â technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Kształcimy w szkołach branżowych w zawodach:

 Â operator obrabiarek skrawających (CNC),
 Â mechanik pojazdów samochodowych, 
 Â mechanik pojazdów motocyklowych,
 Â elektromechanik pojazdów samochodowych,
 Â ślusarz.

W ramach zajęć uczniowie mogą zdobyć prawo jazdy kat. B i T.

Prowadzimy Kwali�kacyjne Kursy Zawodowe (dla dorosłych i młodzieży):

 Â Operator obrabiarek skrawających (CNC)
 Â Rolnik

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczeń może 
zrealizować następujące kursy:

 Â spawacza (MMA, MAG, TIG), 
 Â operatora wózków widłowych,
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NASZE PRACOWNIE

 � Pracownia budownictwa

 � Pracownia architektury krajobrazu

 Â operatora CNC,
 Â programowania CNC,
 Â �orystyki. 

Posiadamy ośrodek egzaminacyjny akredytowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 
(OKE) w Krakowie.

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

POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŁAŃCUCIE
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POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŁAŃCUCIE

 � Pracownia obrabiarek CNC

 � Pracownia lotnicza

 � Pracownia samochodowa

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 kwali�kacji zawo-
dowych.

Naszymi partnerami są wiodące �rmy i instytucje Podkarpacia:

 – branża lotnicza 

 – branża narzędziowa 

 – branża meblowa

HIPAR  – branża mechaniczna

 – branża mechaniki i automatyki

 – branża drzewna

 – branża automatyki i sterowania

 – branża motoryzacyjna

IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA – budownictwo

 – POLITECHNIKA RZESZOWSKA – uczelnia wyższa
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Zapewniamy specjalistyczną pomoc psy-

chologiczno-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.

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

W naszej placówce pracuje wykwalifikowana i doświadczona kadra specjalistów: psycholodzy, 

psychoterapeuci, oligofrenopedagodzy, pedagodzy, logopedzi, socjoterapeuci, specjaliści do pra-

cy z dzieckiem z autyzmem, neurologopeda, surdopedagog, tyflopedagod, doradca zawodowy.

Elżbieta Dolata
Dyrektor 

OFERUJEMY:
 �  DIAGNOZĘ: 
•	  trudności w nauce, w tym specy�cznych trudności w uczeniu się – dysleksji, 

dysgra�i, dysortogra�i, dyskalkulii
•	  zaburzeń mowy
•	  uzdolnień i predyspozycji zawodowych

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-
-PEDAGOGICZNA W ŁAŃCUCIE

Pomagając innym realizujemy siebie

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

 �  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:
•	  pro�laktyczno-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 (w tym drogą internetową e-porady). 
Szczegóły naszej oferty zamieszczone są na stronie internetowej: www.ppplancut.pl 

JEŻELI CHCESZ UZYSKAĆ POMOC W SZUKANIU ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE CIĘ PROBLEMY
ZAPRASZAMY, PRZYJDŹ, POMOŻEMY!
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Bursa Szkolna jest doskonałym rozwiązaniem dla uczniów mieszkających z dala od szkół, 

gdzie codzienny dojazd jest utrudniony lub czasami wręcz niemożliwy. 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, wy-

chowanie zdrowotne, przygotowanie do samodzielności, aktywności, stworzenie optymalnych 

warunków do zdobycia wykształcenia, prawidłowego i wszechstronnego rozwoju umysłowego 

i fizycznego wychowanków.
Zdzisław Magoń 

Dyrektor

Bursa Szkolna oferuje zakwaterowanie, zapewnia cało-
dzienne wyżywienie, całodobową opiekę, odpowiednie wa-
runki do nauki, wypoczynku i do rozwijania swoich zdolności, 
umiejętności, pasji, zainteresowań i zamiłowań poprzez uczest-
nictwo w różnych kołach zainteresowań. Posiada stołówkę, 
w której zarówno mieszkający tu uczniowie, jak i dochodzący 
mogą korzystać z posiłków.

BURSA SZKOLNA
(Zespół Placówek Oświatowych 
w Łańcucie)
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: www.bursa.itl.pl

W Zespole Placówek Oświatowych funkcjonują również Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Ognisko jest placówką wychowania pozaszkolnego o charak-
terze nieferyjnym. Ognisko realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, opiekuń-
cze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne poprzez: prowadzenie zespołów artystycznych lub 
kół zainteresowań umożliwiających dzieciom i młodzieży rozwijanie umiejętności i talentów. 
W ramach ogniska działa Zespół Taneczny „Gracja”, Chór i Orkiestra Kameralna „Nicolaus” oraz 
Powiatowy Koordynator Sportu.
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