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1) Planowany nabór: 

 

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie: 4 oddziały o łącznej liczbie miejsc 120 

Zespół Szkół Zawodowych 

w Lublińcu

Technikum nr 3

(jeden oddział)

Te – technik elektryk
Ts- technik pojazdów 

samochodowych

Tg- technik żywienia

i usług gastronomicznych 

Branżowa Szkoła 1 stopnia Nr 2

(trzy oddziały)

1 wz

10 osób

przedmioty 

w zakresie 
rozszerzonym:

matematyka, 
fizyka

10 osób

przedmioty 

w zakresie 
rozszerzonym:

matematyka, 
język obcy

10 osób

przedmioty 

w zakresie 
rozszerzonym:

biologia, 

język obcy

90 osób

odział 
wielozawodowy*

(np.: sprzedawca, 
kucharz, fryzjer, 

elektryk, mechanik 
pojazdów 

samochodowych)

http://www.zsz.lubliniec.pl/
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DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Łącznie: 4 oddziały o łącznej liczbie miejsc 120 
 

 

 

*w ramach oddziałów  wielozawodowych  możliwość kształcenia we wszystkich  zawodach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodową np.: 

kucharz, blacharz, elektronik i inne. 
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2) Nauczane języki obce : 

język angielski i język niemiecki   

 

3) Praktyki zawodowe :  

Szkoła organizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w firmach handlowych, 

produkcyjnych, usługowych i spedycyjnych na terenie powiatu lublinieckiego. 

 

4) Baza dydaktyczna szkoły: 

Szkoła posiada klasopracownie: gastronomiczną (3 stanowiska do egzaminów zawodowych  

przeprowadzanych przez OKE), elektryczną ( 4 stanowiska do egzaminów zawodowych 

przeprowadzanych przez OKE ) handlową ( 4 stanowiska do egzaminów zawodowych)   

2 pracownie komputerowe, bibliotekę z centrum multimedialnym, siłownię, salę 

gimnastyczną,  boisko o syntetycznej nawierzchni oraz sklepik szkolny.  

 

5) Oferowane zajęcia pozalekcyjne m.in. 

• zajęcia sportowe: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, crossfit 

• kółko gastronomiczne, kółko przedsiębiorczości,  zajęcia dziennikarskie, kółko literacko 

– filmowe,  koło PCK, koło wolontariatu, 

• zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminów zewnętrznych;  

• wyjazdy do teatru, kina;  

• wycieczki zawodowe i krajoznawcze; 

• udział w warsztatach zawodowych np. warsztatach baristycznych, carvingu; 

• wymiana międzynarodowa młodzieży ze szkołą w Rheinfelden w Niemczech;  

• Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (niekomercyjne kino, spotkania z gośćmi, 

multimedialne prelekcje, dyskusje i warsztaty) 

 

 

6) Osiągnięcia szkoły : 

• Certyfikat „Szkoła Zawodowa – Najwyższej Jakości" (2018) 

• II miejsce w wojewódzkim etapie XXIV Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego 

Ucznia w Zawodzie Piekarz  (2019 r.) 

• III miejsce w wojewódzkim etapie XXI Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego 

Ucznia w Zawodzie Cukiernik ( 2018 r.) 

• I miejsce w XI edycji Regionalnego Konkursu Fryzjerskiego  o Puchar Starosty 

Lublinieckiego (2017) 

 

Szkoła  wspiera  uczniów w  wszechstronnym rozwoju zainteresowań, umiejętności i zdolności.  

O naszych osiągnięciach znajdziesz informacje na: www.zsz.lubliniec.pl oraz na FACEBOOK-u.  

 

7) Współpraca z innymi szkołami, instytucjami, udział w programach: 

• Od roku szkolnego 2000/2001 szkoła prowadzi międzynarodową wymianę młodzieży  

z Gewerbeschule w Rheinfelden – szkołą o podobnym profilu nauczania. Corocznie 

młodzież uczestniczy w tygodniowych wyjazdach do Niemiec. Działania   

w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży polsko-niemieckiej zostały wyróżnione 

przez Kuratorium Oświaty w Katowicach jako przykład Dobrych Praktyk.  

• Szkoła współpracuje z Opolskimi Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej, której 

efektem są comiesięczne spotkania filmowe.  

• Placówka realizowała projekty finansowane przez UE, np. Comenius: "Młodzież krajów 

europejskich wobec tradycyjnego jedzenia a fast food" oraz  Erasmus+ „ Europa kształci 

zawodowo”. W ramach projektów odbyły się wyjazdy do miast partnerskich takich jak  

Włochy, Rumunia, Turcja, Niemcy, Wielka Brytania .  

http://www.zsz.lubliniec.pl/


• Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 

odbywają zagraniczne praktyki m.in. w Rimini  we Włoszech. 

• Szkoła organizuje warsztaty dla uczniów kształcących się w zawodzie cukiernik, piekarz, 

kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych w firmie „Polmarkus w Pyskowicach 

– lider na rynku polskim w zakresie doradztwa, dystrybucji i kompleksowej obsługi firm 

produkujących żywność.   

• Dzięki współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości uczniowie biorą udział 

w programach: "Otwarta firma”, „Dzień Przedsiębiorczości”.  Celem programów jest 

przygotowanie młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie 

młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiającym realizację 

planów zawodowych.  

• Szkoła współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami  m.in. : Elhand Transformatory, 

Lentex S.A, EthosEnergy Poland, Piekarnia-Ciastkarnia „ Kampa „Studio Fryzur Ann 

Hair Anna Kołtuńska”, „Koki , Loki i Fantazje” Małgorzata Wieczorek,  „Piekarnia 

Cukiernia  Brzezina”, „EJOT Polska”, Restauracja „RAJSKA”, Restauracja 

„ANTARES”, „Piekarnia Cukiernia Łubowski”, którzy  zapewniają uczniom praktykę 

i oferują miejsca pracy dla najlepszych absolwentów. Dodatkowo uczniowie mają 

możliwość udziału w atrakcyjnych warsztatach i wycieczkach zawodowych, gdzie poznają 

nowoczesne techniki    i technologie związane z kształconym zawodem oraz nabywają 

niezbędne umiejętności  potrzebne na rynku pracy. 

• W ramach porozumienia z Fundacją Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych    

„ SZTURMAN” młodzież uczestniczy w ciekawych wyjazdach i szkoleniach 

o charakterze militarnym.  

•  Współpracujemy z  Państwową Inspekcją Pracy oddział w Częstochowie realizując 

projekt „Prawa i obowiązki młodocianego pracownika”, Zakładem Karnym w Lublińcu 

– projekt  „Pasja czytania”, Przedszkolem „Wyspa szkrabów” w Lublińcu, gdzie 

realizowane są warsztaty „Od Smyka do Elektryka”, Powiatowym Doradcą Zawodowym, 

Policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

• Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika uczniowie otrzymują dyplom Europass 

w języku polskim i angielskim potwierdzający kwalifikacje zawodowe  

we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  

• W ramach nauki zawodu mechanik pojazdów samochodowych uczniowie uczestniczą 

w bezpłatnym kursie prawa jazdy kat. B. 

• Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom przez wewnętrzny i zewnętrzny monitoring,  

 


