
INFORMATOR OŚWIATOWY
O F E R T A  S Z K Ó Ł  I  P L A C Ó W E K
P O W I A T U  B I Ł G O R A J S K I E G O

NA R OK SZKOLNY  2016/ 2017



WYDAWCA:
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

ul. Tadeusza Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 688 20 00, fax. 84 688 20 09

OPRACOWANIE GRAFICZNE, DRUK: 
HELVETICA

ul. Włosiankarska 13, 23-400 Biłgoraj
tel. (84) 686 63 35, 604 973 945, 696 472 393

www.helvetica.com.pl
e-mail: helvetica@helvetica.com.pl, zphelvetica@gmail.com



Drodzy Gimnazjaliści !

Chcąc pomóc w podjęciu  bardzo ważnej de-
cyzji jaką jest wybór kierunku dalszej edukacji od-
daję w Wasze ręce informator oświatowy zawie-
rający ofertę szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 
Biłgorajskiego. Mam nadzieję, że szkołą Waszych 
marzeń, będzie jedna ze szkół  zaprezentowanych 
w tym opracowaniu.

Chcę zapewnić, że nasza oferta oświatowa jest 
bardzo szeroka i może zainteresować każdego  
z Was. W tym roku jest ona dodatkowo wzboga-
cona o nowe kierunki i specjalności w zakresie 
kształcenia zawodowego takie jak np. związane  
z odnawialnymi źródłami energii, kreowaniem mody, instalacjami sanitarnymi czy też przygo-
towujące do wykonywania pokryć dachowych (dekarz) bądź  instalacji elektrycznych (elek-
tryk). 

Interesującą propozycją jest także pomysł zorganizowania klasy sportowej w bardzo po-
pularnej wśród młodzieży dyscyplinie jaką jest piłka nożna. Sygnalizując te nowości pragnę 
Drodzy Gimnazjaliści odesłać Was do informacji szczegółowych zawartych w niniejszym in-
formatorze. 

Chcę jednocześnie podkreślić, że oświata ponadgimnazjalna powiatu biłgorajskiego stano-
wi bardzo mocny punkt na mapie województwa lubelskiego i kraju.

Nasze licea i technika dają uczniom  wysoką gwarancję zdania egzaminu maturalnego. 
Świadczy o tym  7 miejsce naszych szkół w zakresie zdawalności matury na 24 powiaty i mia-
sta na prawach powiatu w województwie lubelskim. 

Tytuł Brązowej Szkoły Liceum ONZ i bardzo dobre miejsce wśród 200 liceów najlepiej na-
uczających przedmiotów ścisłych w rankingu STEM Perspektywy 2016-wśród 2800 liceów ob-
jętych oceną-gwarantuje, że uczeń z naszego powiatu nie musi szukać dobrej szkoły poza 
Biłgorajem.  

Znakomite wyniki egzaminów zawodowych uczniów techników przyniosły tytuły Złotej 
(Technikum Budowlane) i Brązowej Szkoły (Technikum Mechaniczno-Elektryczne) w rankingu 
Perspektyw 2016.

Jako organ prowadzący szkoły dbamy o rozwój i unowocześnianie infrastruktury eduka-
cyjnej. Przykładem tego jest budowa dwóch nowoczesnych boisk (RCEZ i ZSZiO), hali zajęć 
praktycznych (ZSBiO) oraz modernizacja budynku po Kolegium UMCS na siedziby dla Mło-
dzieżowego Domu Kultury i Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego. Wszystkie te prace będą miały 
swój finał w roku bieżącym. 

Oferta edukacyjna szkół Powiatu Biłgorajskiego jest niezwykle atrakcyjna i dlatego zachę-
cam, by oprócz lektury niniejszego informatora odwiedzać nasze szkoły, ich strony interneto-
we, rozmawiać z absolwentami, z zainteresowaniem odnieść się do spotkań z przedstawicie-
lami szkół w Waszych gimnazjach. 

Życzę Wam Drodzy Gimnazjaliści jak najlepszych wyników na świadectwach szkolnych  
i egzaminach gimnazjalnych oraz trafnych wyborów kierunków dalszej edukacji. 

          Marian Tokarski
              Starosta Biłgorajski
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Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
ul. Przemysłowa 23, 23-400 Biłgoraj
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•
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•

•

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju jest je-
dyną w regionie placówką o tak różnorodnych kierunkach kształcenia na po-
ziomie szkoły średniej. W skład zespołu szkół wchodzą: Technikum, Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa, Liceum dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna. 

Obecnie w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgo-
raju kształci się 691 uczniów, w 32 oddziałach. Młodzież bardzo chętnie ko-
rzysta z bogatej i dobrze  wyposażonej bazy dydaktycznej. Do jej dyspozycji 
są dwie pracownie gastronomiczne, pracownia hotelarska, dwie pracow-
nie fryzjerskie, trzy pracownie odzieżowe, warsztaty mechaniczne, cztery 
pracownie informatyczne, dwa centra multimedialne, skomputeryzowana 
biblioteka i czytelnia, trzy sale gimnastyczne oraz nowoczesna i bogato wy-
posażona siłownia.

W 2015 roku przyznano szkole tytuł „Szkoła Innowacji” oraz „Certyfikat 
Placówki Oświatowej Roku 2015 w kategorii Technikum roku 2015”. Uczen-
nica technikum odzieżowego Natalia Turowska zdobyła tytuł „Uczeń Lider 
Innowacji 2015”.

Dlaczego uczniowie gimnazjum powinni wybrać naszą szkołę?

Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym, w miłej i życzliwej at-
mosferze.
Proponujemy uczniom szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych zarówno dla 
uczniów uzdolnionych jak i słabych, aby mogli rozwijać swoje pasje i zain-
teresowania oraz wyrównywać ewentualne braki edukacyjne.
Posiadamy bogatą i nowoczesną bazę dydaktyczną do nauczania wszyst-
kich przedmiotów zawodowych. Zrealizowaliśmy pięć projektów eduka-
cyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
skierowanych do młodzieży różnych typów szkół. Były to: „Zainwestuj w 
swoją wiedzę”, „Szansa na sukces zawodowy”, „Wiedza i umiejętności klu-
czem do sukcesu”, „Czas na wiedzę” oraz „Staże u pracodawców - szansą 
na start zawodowy młodzieży Powiatu Biłgorajskiego”. Dzięki realizacji pro-
jektów unijnych szkoła wzbogaciła się o nowe pracownie zawodowe oraz 
specjalistyczne pomoce, a nasi uczniowie odbywali płatne staże zawodo-
we u pracodawców. 
Uczniowie w trakcie nauki w szkole wyjeżdżają na praktyki zagraniczne,  
w ramach których poszerzają wiedzę zawodową, doskonalą znajomość ję-
zyków obcych, poznają tradycje i życie innych narodów. Praktyki są w pełni 
finansowane ze środków unijnych – program Erasmus +, a młodzież która 
w nich uczestniczy otrzymuje dodatkowo kieszonkowe.
Organizujemy wycieczki dydaktyczne, w ramach których młodzież ma 
możliwość zwiedzenia hoteli i restauracji o wysokim standardzie obsługi.
Uczniowie kształcący się w zawodach: technik mechanik i ślusarz mogą 
uczestniczyć w bezpłatnym, profesjonalnym kursie spawacza kończącym 
się egzaminem państwowym nadającym uprawnienia honorowane w ca-
łej Unii Europejskiej.
Zapewniamy doskonałe warunki do uprawiania sportów, a zwłaszcza  
w nowoczesnej, bardzo dobrze wyposażonej siłowni.
Planowana jest modernizacja kompleksu boisk szkolnych co stworzy jesz-
cze lepsze warunki do rozwoju sportu szkolnego od 2017 roku.
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Organizujemy bezpłatne kursy kwalifikacyjne:
-  T.6   Sporządzanie potraw i napojów,
-  T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych,
-  A.12 Wykonywanie usług krawieckich.
Organizujemy wyjazdy  na Białą Szkołę w trakcie której uczniowie uczą się 
lub doskonalą umiejętność jazdy na nartach pod okiem profesjonalnych 
instruktorów.
Pomagamy potrzebującym, biorąc udział w licznych akcjach charytatyw-
nych.
Oferujemy naszym uczniom opiekę psychologa, pedagoga oraz pomoc 
socjalną.
Zapewniamy bezpieczeństwo dzięki systemowi monitoringu wizyjnego 
we wszystkich budynkach szkolnych.
Współpracujemy z wieloma instytucjami lokalnymi oraz uczelniami wyż-
szymi: Akademią Medyczną w Lublinie, Uniwersytetem Marii Curie - Skło-
dowskiej w Lublinie, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamo-
ściu, Politechniką Łódzką.
Corocznie przygotowujemy powiatowe obchody rocznicy utworzenia Ar-
mii Krajowej. Każdego roku w szkole odbywają się imprezy integracyjne: 
„Dzień Otwarty Szkoły”, „Dzień Sportu Szkolnego” oraz festiwal „Piosenka 
nie zna granic”.
Organizujemy liczne konkursy przedmiotowe i tematyczne, takie jak Po-
wiatowy Konkurs Zdrowego Żywienia, w którym chętnie biorą udział 
uczniowie gimnazjum z całego powiatu biłgorajskiego.
Uczniowie po ukończeniu naszej szkoły świetnie odnajdują się na rynku 
pracy i znajdują zatrudnienie jeszcze w trakcie nauki szkolnej.

•  

•

•

•

•

•

•

•

•

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
ul. Przemysłowa 23, 23-400 Biłgoraj

Nasi uczniowie uczestniczą w ogólnopolskich konkursach i olimpia-
dach osiągając znaczące sukcesy:

Tytuły laureata i finalisty Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności,
Tytuły laureata i finalisty Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej,
W roku szkolnym 2015/2016 cztery uczennice technikum odzieżowego 
zakwalifikowały się do finału „Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejęt-
ności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży”, 
Pierwsze miejsce w roku szkolnym 2014/2015 oraz drugie miejsce w roku 
szkolnym 2013/2014 naszej uczennicy w konkursie młodych projektantów 
mody: „Kreacje Prowokacje”.

•  
•
•

•

Młodzież mieszkająca poza Biłgorajem może korzystać z internatu, który 
posiada 150 miejsc noclegowych w pokojach trzyosobowych. Uczniowie 
mieszkający w internacie otrzymują całodobowe wyżywienie i mogą również 
korzystać ze świetlicy, biblioteki, czytelni oraz centrum multimedialnego.  
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Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
ul. Przemysłowa 23, 23-400 Biłgoraj

Technik żywienia i usług gastronomicznych – przygo-
towuje młodzież do prowadzenia własnej działalności lub 
podjęcia pracy w placówkach świadczących usługi w branży 
gastronomicznej. Absolwent nabywa pełną wiedzę w zakre-
sie obsługi konsumenta oraz organizacji zbiorowych imprez 
gastronomicznych.

Technik hotelarstwa – przygotowuje do pracy w hotelu lub 
innych obiektach bazy noclegowej, takich jak: ośrodki wypo-
czynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, mote-
le. Absolwenci nabywają także wiedzę i umiejętności potrzeb-
ne do prowadzenia własnego zakładu.

Technik kelner – absolwent jest przygotowany do prawidło-
wej, sprawnej i kulturalnej obsługi konsumenta oraz zna pod-
stawowe zasady organizacji pracy w zakładzie gastronomicz-
nym. Może prowadzić własną działalność gospodarczą lub 
podjąć pracę we wszystkich typach placówek świadczących 
usługi gastronomiczne.

Technik przemysłu mody – ukończenie kierunku pozwala 
na podjęcie pracy zawodowej w zakładach branży odzieżo-
wej na różnych stanowiskach, takich jak: projektant mody, 
konstruktor odzieży, stylista wizerunku, technolog. Absolwent 
może również rozpocząć własną działalność usługową lub 
handlową. 

Technik mechanik – kształci umiejętności naprawy maszyn 
i urządzeń technicznych. Absolwenci mogą podejmować 
pracę w takich dziedzinach gospodarki jak: transport, komu-
nikacja, budownictwo, rolnictwo czy górnictwo. Dzięki po-
znaniu procesów technologicznych i organizacji produkcji 
absolwenci mogą rozpocząć własną działalność usługową  
w branży mechanicznej lub naprawczej. Mogą dodatkowo 
nieodpłatnie uzyskać kwalifikacje spawacza.

Technik obsługi turystycznej – kształci umiejętności pla-
nowania i organizowania imprez turystycznych oraz nadzoru 
i koordynacji obsługi turystycznej. Absolwenci mogą znaleźć 
zatrudnienie w firmach zajmujących się ruchem turystycz-
nym, takich jak: biura podróży, agencje turystyczne, ośrodki 
informacji turystycznej lub rozpocząć działalność gospodar-
czą, np. w dziedzinie agroturystyki.

Technik organizacji reklamy – kształci umiejętności sku-
tecznego oddziaływania na odbiorcę oraz planowania kam-

panii reklamowej produktu lub osoby. Absolwenci mogą 
podjąć pracę w szeroko rozumianej reklamie jako projektanci, 
graficy lub menedżerowie reklamy.

Technik usług fryzjerskich – pozwala na zdobycie wiedzy 
i umiejętności potrzebnych do świadczenia usług fryzjerskich 
na wysokim poziomie. Przygotowuje absolwenta do nowo-
czesnego wykonywania zawodu oraz prowadzenia własnego 
zakładu fryzjerskiego według zasad bezpieczeństwa i stan-
dardów pracy. Absolwenci mogą podjąć pracę w salonach 
fryzjerskich lub samodzielnie prowadzić działalność gospo-
darczą.

Technik handlowiec - pozwala nabyć wiedzę z zakresu 
marketingu i sprzedaży. Młodzież uczy się podejmowania 
właściwych decyzji rynkowych oraz prowadzenia negocjacji 
handlowych. Poznaje podstawy prawne prowadzenia dzia-
łalności handlowej oraz reguły współpracy z kontrahentami. 
Absolwenci mogą podjąć pracę w promocji i marketingu lub 
prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. 

Kucharz – zasadnicza szkoła zawodowa: kształci umiejętności 
przygotowywania potraw oraz podawania ich w atrakcyjnej  
i wyszukanej formie. Absolwenci nabywają także umiejętno-
ści organizacyjne niezbędne w codziennym funkcjonowaniu 
zakładów gastronomicznych oraz przygotowaniu imprez 
okolicznościowych. Po zakończeniu nauki mogą podjąć pracę 
w zakładach branży gastronomicznej. 

Ślusarz – zasadnicza szkoła zawodowa: kształci podstawo-
we umiejętności związane z obróbką metali oraz naprawą, 
montażem lub demontażem mechanizmów wykonanych  
z metalu. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach 
usługowych naprawy sprzętu domowego, przemyśle meta-
lowym, obsłudze technicznej lub prowadzić własny zakład 
ślusarski. Mogą dodatkowo nieodpłatnie uzyskać kwalifikacje 
spawacza.

Klasa wielozawodowa – zasadnicza szkoła zawodowa: 
uczeń rozpoczynając naukę sam dokonuje wyboru zawodu, 
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, dlatego klasa skupia 
uczniów kształcących się w różnych zawodach. Szkoła orga-
nizuje naukę przedmiotów ogólnych, natomiast kształcenie 
praktyczne odbywa się na podstawie umowy o pracę 
u pracodawcy, specjalisty w danym zawodzie.

W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oferuje młodzieży gimnazjalnej 
następujące kierunki kształcenia:
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Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych  
i Ogólnokształcących w Biłgoraju:

Uczniowie o szkole:
Natalia Turowska - Klasa IV Technikum Odzieżowe

Nasza szkoła stwarza bardzo dobre warunki do rozwoju swoich pasji. Różno-
rodność kierunków pozwala na odnalezienie siebie w branży, która najbar-
dziej Ci odpowiada. Technikum Odzieżowe to nie monotonne przesiadywa-
nie przed maszyną. Świat mody jest obszerny, a Ty możesz w nim zaistnieć. 
Spełnieniem marzeń był dla mnie sukces w ogólnopolskim konkursie mody 
„Kreacje Prowokacje”.  I Ty możesz tworzyć własne kolekcje, kreować swój wi-
zerunek poprzez dobór kolorów, fasonów do figury i okoliczności. Marzysz  
o projektowaniu? Uważaj, świat mody otwiera przed Tobą swoje drzwi! Jest mi 
wręcz smutno, że mój czas w tej szkole dobiega końca... Natomiast Ty nie trać 
czasu, zapisz się już dziś!

Piotr Glina - klasa III Technikum Hotelarskie

W mojej szkole jest fajnie, każdy uczeń jest wyjątkowy. Szkoła motywuje do 
rozwijania swoich pasji i marzeń, które przecież każdy z nas posiada. Ja osobi-
ście wybrałem szkołę sugerując się opinią moich kolegów. Jestem bardzo za-
dowolony i nie żałuję tego wyboru, ponieważ spełniam swoje marzenia, tutaj 
czuję się ważny. Nauczyciele dla uczniów są zawsze chętni do pomocy. Nasza 
szkoła pozwala odkrywać i rozwijać talenty. Uczeń może rozwijać swoją wie-
dzę,  uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach. Każdy znajdzie tu coś dla 
siebie. Jako przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego mogę powiedzieć, że 
nowe i ciekawe pomysły z każdym rokiem staramy się wcielać w życie szko-
ły. Bardzo wygodnym rozwiązaniem dla uczniów spoza Biłgoraja jest możli-
wość zamieszkania w internacie, położonym na terenie szkoły. Podejmij naukę  
w naszej szkole! Do zobaczenia!
 
Barbara Grzywna - klasa II Technikum Gastronomiczne

Moja szkoła ciągle się rozwija i zaskakuje nowościami. Możliwości rozwo-
ju są ogromne. Mamy do wyboru wiele kół zainteresowań, kursów, pro-
jektów unijnych. Często organizowane są wyjazdy edukacyjne i wycieczki. 
Nauczyciele doskonale przygotowują nas do egzaminów maturalnych 
i zawodowych, także na zajęciach dodatkowych. Ta szkoła to doskonały 
wybór dla każdej duszy artystycznej, która pragnie rozwinąć swoje umie-
jętności. Ja interesuję się teatrem, a nauczyciele wspierają mnie w realiza-
cji pasji. W naszej szkole wielu uczniów ma możliwość aktywnego udziału  
w życiu szkoły, angażując się w działalność różnych organizacji młodzieżo-
wych. Uczestnicząc w akcjach charytatywnych uczniowie uwrażliwiają się na 
los drugiego człowieka, zauważają sens podejmowanych działań, czują się 
potrzebni, w dobry i pożyteczny sposób spędzają wolny czas. 

Aleksandra Wierzbowska - klasa II Technikum Usług Fry-
zjerskich

To szkoła z tradycją, mająca na celu rozwijanie umiejętności i zainteresowań 
wszystkich uczniów. Doświadczona kadra nauczycielska i ciekawe zajęcia 
sprawiają, że można tu się poczuć naprawdę dobrze. Dlatego też zachęcam 
gorąco was gimnazjaliści do nauki w naszej szkole, bo w tym miejscu możesz 
poczuć się naprawdę sobą. Tutaj jesteś ważny! Uczęszczam do technikum fry-
zjerskiego i jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru. Młodzież chętnie 
korzysta z bogatej bazy dydaktycznej, nowoczesnych pracowni i sprzętu pozy-
skanego w ramach realizacji projektów unijnych. Poza nauką szkoła organizu-
je wiele ciekawych wyjazdów integracyjnych. 

Lp. Typ szkoły Kierunek

1. Technikum
Technik żywienia i usług  

gastronomicznych

2. Technikum Technik kelner

3. Technikum Technik hotelarstwa

4. Technikum Technik obsługi turystycznej

5. Technikum Technik usług fryzjerskich

8. Technikum Technik handlowiec

9. Technikum Technik mechanik

10. Technikum Technik przemysłu mody

11. Technikum Technik organizacji reklamy

12. Zasadnicza szkoła zawodowa Wielozawodowa

13. Zasadnicza szkoła zawodowa Ślusarz

14. Zasadnicza szkoła zawodowa Kucharz

15. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
Rozszerzenie programowe: 

biologia, matematyka

16. Szkoła policealna Technik administracji

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
ul. Przemysłowa 23, 23-400 Biłgoraj

Damian Ćwikła - Klasa III Technikum Mechaniczne

Każdy w naszej szkole może czuć się bezpiecznie. Nauczyciel jest z nami wszę-
dzie. Wsparcie i pomoc to codzienność. Chcesz się realizować? Spełniać swo-
je marzenia? Chcesz zostać fryzjerem? Kucharzem? Kelnerem? Projektantką 
mody? Mechanikiem? A może planujesz karierę hotelarską lub turystyczną? 
Lepiej trafić nie mogłeś. Spełnij swoje marzenia razem z ZSZiO! Wybrałem tech-
nikum mechaniczne, w którym zdobywam potrzebne umiejętności naprawy 
maszyn i urządzeń technicznych. Tutaj uwierzyłem w siebie. W przyszłości pla-
nuję rozpocząć działalność usługową w branży mechanicznej.

Grzegorz Tworek - Klasa III Technikum Mechaniczne

Dlaczego na Twoim miejscu wybrałbym właśnie tę szkołę? Bo nie ma lepsze-
go wyboru! Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących to strzał w dzie-
siątkę! Moim zdaniem to najlepsza szkoła w mieście. Posiada bogatą bazę  
i życzliwych nauczycieli. Czuję się tutaj ważny. Zdanie ucznia jest cenione i sza-
nowane. Otrzymuję wsparcie i możliwości rozwijania swoich zainteresowań. 
To najlepszy okres w moim życiu. Poznaję nowych ludzi, uczę się samorządno-
ści, rozwijam się zawodowo i osiągam sukcesy na miarę moich możliwości. 
Przyjdź i sam się przekonaj!

W przypadku dużej liczby kandydatów do któregokolwiek 
oddziału istnieje możliwość utworzenia dodatkowej klasy
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Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących
im. J. Dechnika w Biłgoraju
ul. Cegielniana 24, 23-400 Biłgoraj

tel./fax: (84) 688  06 36
www.zsbio.lbl.pl

e-mail: sekretariatzsb@wp.pl

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dech-
nika to szkoła z 50-letnią tradycją w kształceniu ogólnym i zawodowym. 
Szkoła stara się łączyć wieloletnią tradycję z nowoczesną ofertą edukacyj-
ną, w myśl hasła promocyjnego „Budowlanka – sukces murowany”. Pro-
ponowane przez szkołę kierunki kształcenia wychodzą naprzeciw oczeki-
waniom absolwentów gimnazjów, dają możliwość wykonywania zawodu 
poszukiwanego na rynku pracy oraz kontynuacji nauki na wyższych uczel-
niach. 
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących to szkoła o pięknych 
tradycjach, szlachetnych nauczycielskich i uczniowskich postawach oraz 
osiągnięciach, z których jesteśmy i zawsze będziemy dumni. Jesteśmy 
szkołą, która z sukcesem realizuje założenia pozwalające przygotować 
młodzież do życia w rzeczywistości XXI wieku.

Złota Szkoła 2016 dla Technikum Budowlanego w rankingu techników 
organizowanym przez „Perspektywy”
Srebrna Szkoła 2015 dla Technikum Budowlanego w rankingu techni-
ków organizowanym przez „Perspektywy”
II miejsce w Polsce w rankingu egzaminów zawodowych w zawodzie 
technik budownictwa  oraz  III miejsce w województwie w rankingu 
ogólnym techników organizowanym przez „Perspektywy” 2016
Liderzy przyszłości – najlepsza drużyna I Mistrzostw Debat Oksfordz-
kich 2015
Certyfikat Wiarygodne Technikum 2014

nowocześnie wyposażone pracownie do kształcenia ogólnego i zawodowego,
trzy pracownie komputerowe: jednoosobowe stanowiska komputerowe, Inter-
net, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, sprzęt audiowizualny, skanery,
bardzo dobre zaplecze sportowe: dwie sale gimnastyczne, siłownia, boisko, basen,
Szkolne Centrum Multimedialne - do dyspozycji młodzieży stanowiska kompu-
terowe, Internet, drukarki, ksero, skaner,
biblioteka z bogatym, ciągle aktualizowanym księgozbiorem, fachową prasą 
przedmiotową i zawodową,
specjalistyczne pracownie zawodowe z nowoczesnym, profesjonalnym wypo-
sażeniem,
internat usytuowany na terenie kompleksu szkolnego, zapewniający bardzo do-
bre  warunki mieszkaniowe,
stołówka szkolna dla wszystkich uczniów oferująca smaczne i tanie posiłki.

Jakość kształcenia potwierdzają zdobyte nagrody

ATUTY SZKOŁY: Nowoczesna infrastruktura

Jesteśmy szkołą posiadającą własną nowoczesną bazę
dydaktyczno - socjalną:

•  

•

•

•

•

•  

•
•

•

•

•

•
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Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących
im. J. Dechnika w Biłgoraju
ul. Cegielniana 24, 23-400 Biłgoraj

Jesteśmy szkołą, posiadającą wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która 
pracuje z pasją i tym samym zdolna jest motywować młodzież do intelektual-
nego wysiłku, do wyszukiwania i przetwarzania informacji oraz stosowania ich 
w praktyce.
Uczymy  efektywnie, co przekłada się na wysoką zdawalność egzaminu matu-
ralnego oraz 100%  zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w za-
wodach:  technik budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie, murarz - tynkarz.
Realizujemy  programy Unii Europejskiej podnoszące kompetencje ucznia i jego 
atrakcyjność na rynku pracy.
Współpracujemy z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Medycznym, Uniwer-
sytetem Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lu-
belskim, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Wyższą Szkołą Zarządzania  
i Administracji w Zamościu.
Pomagamy w organizacji praktyk zawodowych u pracodawców.

Szansa na nowoczesny proces dydaktyczny

•  

•

•

•

•

Sukcesy edukacyjne
Jesteśmy szkołą, w której wielu uczniów bierze udział i osiąga sukcesy w olimpiadach 
oraz konkursach przedmiotowych. Oto kilka przykładów z ostatnich dwóch lat:

Laureatka centralnego etapu XIX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
I miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym Geo – Planeta
II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych 
na najlepszy esej. Konkurs organizowany przez Uniwersytet Papieski w Krakowie
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Wybieram Bibliotekę”
II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie na miniaturę literacką w języku angielskim
Laureat konkursu IPN „ Literacki obraz zbrodni totalitaryzmów”
Finalista etapu diecezjalnego XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej
Trzech uczniów zakwalifikowanych do finału Ogólnopolskiej Olimpiady o „Dia-
mentowy Indeks AGH” z geografii, matematyki i fizyki - finał marzec 2016
Uczennica zakwalifikowana do drugiego stopnia Olimpiady Matematycznej

•  
•
•

•
•
•
•
•

•

Mistrzostwa  Polski Szkół Budowlanych w piłce nożnej - V miejsce 2015/2016,
Mistrz Województwa Lubelskiego w halowej piłce nożnej - Licealiada 2014/2015,
Wicemistrz Województwa Lubelskiego w halowej piłce nożnej - Licealiada 
2015/2016,
Mistrz Powiatu w szachach drużynowych oraz indywidualnych - 2015/2016,
Mistrz Rejonu w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt - Licealiada 
2015/2016,
Mistrz Powiatu i Rejonu w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt - Licealiada 
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016,
Mistrz Powiatu  w pływaniu chłopców - Licealiada 2014/2015,
Mistrz Powiatu w piłce ręcznej chłopców - Licealiada  2014/2015, 2015/2016,
Mistrz Powiatu w lekkiej atletyce dziewcząt  - Licealiada 2015/2016.

Sukcesy sportowe 
Doskonała baza sportowa umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań i zdolności 
sportowych uwieńczonych licznymi sukcesami i tytułami.

•  
•
•

•
•

•

•
•
•
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Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących
im. J. Dechnika w Biłgoraju
ul. Cegielniana 24, 23-400 Biłgoraj

Szkoła przyjazna uczniom

Jesteśmy szkołą dającą uczniom poczucie podmiotowo-
ści, inspirującą do szukania wewnętrznej siły pozwalającej 
realizować się na różnych płaszczyznach:  intelektualnej, 
duchowej, artystycznej, społecznej i sportowej. 
Umożliwiamy uczniom rozwijanie zainteresowań w ko-
łach przedmiotowych, organizacjach szkolnych a także 
sekcjach sportowych.
Zapraszamy pasjonatów kultury do pracy w grupach ar-
tystycznych i twórczych: zespół muzyczny, koło teatralne, 
koło literackie, koło fotograficzne.
Zachęcamy do korzystania z bogatej bazy sportowej  
i rozwijania zainteresowań sportowych poprzez zajęcia 
pozalekcyjne, udział w zawodach sportowych oraz wyjaz-
dach na „Białą szkołę” do Zakopanego.
Oferujemy naukę 2 - 3 języków obcych spośród 4 propo-
nowanych: angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski.
Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w licznych im-
prezach i uroczystościach szkolnych i powiatowych, spek-
taklach teatralnych, koncertach, spotkaniach z ciekawymi 
ludźmi, debatach, wycieczkach, biwakach.
Jesteśmy szkołą, w której prężnie działa Samorząd 
Uczniowski inicjujący wiele ciekawych przedsięwzięć.
Działamy charytatywnie angażując się w liczne akcje or-
ganizowane przez Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło 
Wolontariatu, Szkolne Koło Caritas i PCK. 
Oferujemy pomoc pedagoga szkolnego, zapewniamy 
opiekę i pomoc przedlekarską. 
Gwarantujemy bezpieczeństwo - monitoring w szkole,  
internacie i na parkingu.
Zapraszamy do korzystania ze sklepiku szkolnego oferują-
cego zdrową żywność.

•  

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Rozszerzenia i specjalności dostosowane do potrzeb 
rynku pracy

Proponujemy przedmioty w zakresie rozszerzonym 
umożliwiające dobre przygotowanie do podjęcia dalszej 
nauki na atrakcyjnych kierunkach studiów.
Kształcimy fachowców w zawodach poszukiwanych na 
krajowym i światowym rynku pracy.
Zapewniamy naszym uczniom możliwość realizowania 
ciekawych praktyk zawodowych.

•  

•

•

Łączenie teorii z praktyką
Jesteśmy szkołą kładącą nacisk na samodzielne zdobywa-
nie przez ucznia wiedzy, co pozwala nam osiągnąć jeden 
z podstawowych celów, jakim jest wyrobienie w młodzie-
ży samodzielnego określania swoich życiowych i zawodo-
wych celów. 

Zajęcia i ćwiczenia z pracownikami naukowymi z AGH.
Wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników 
naukowych Uniwersytetu Medycznego w laboratoriach 
uczelni.
Warsztaty dla uczniów prowadzone przez wykładowców 
KUL w ramach programu „Polonistyka w podróży”
Wyjazdy na targi i wystawy branżowe oraz współpraca  
z firmami budowlanymi umożliwiająca poznanie nowo-
czesnych technologii w budownictwie.

•  
•

•

•

Uczniowie o szkole:
Marcelina Szewczyk I e LO

Chciałam wybrać szkołę, w której będę czuła się dobrze, a rówieśni-
cy i pracownicy szkoły będą traktowali mnie z życzliwością. Postawi-
łam na ZSBiO. Myślę, że jest to najtrafniejszy wybór w moim życiu. Mie-
rząc się z codziennymi problemami zawsze mogę liczyć na zrozumienie  
i pomoc. Dzięki tej szkole mogę się rozwijać intelektualnie, a także pod wzglę-
dem umiejętności sportowych. Polecam ZSBiO każdemu, kto zechciałby 
zmienić swoje życie na lepsze i zapewnić sobie dobry start  w dorosły świat.

Piotr Barczyński IV a TB

Wybrałem szkołę ZSBiO, ponieważ podczas rekrutacji wydała mi się najko-
rzystniejszą ofertą dla mnie. Drugim kryterium jakim się kierowałem przy 
wyborze była rozmowa z  rodzicami, którzy uczęszczali do tej szkoły.  Trzecie 
i ostatnie kryterium to różnorodny wybór kierunków kształcenia, jak również 
wielu znajomych, którzy wybierali się do tej placówki edukacyjnej. Lubię 
moją szkołę dlatego, że mam tu wielu znajomych. Wykwalifikowana kadra 
nauczycieli przedmiotów zawodowych, jak również przedmiotów ogólno-
kształcących przyczyniły się do pokochania „Budowlanki”.

Aleksandra Kapuśniak I a LO
 
Wybrałam „Budowlankę” i dzięki tej szkole dużo dobrych rzeczy wydarzyło 
się w moim życiu.  Szkoła zapewniła mi rozwój intelektualny i sportowy. Od 
pierwszych tygodni zaczęłam brać udział w zawodach lekkoatletycznych. 
Odkryłam swoje możliwości i zaczęłam odnosić sukcesy.  „Budowlanka” to 
szkoła, która pomaga się rozwijać i spełniać marzenia.
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Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących
im. J. Dechnika w Biłgoraju
ul. Cegielniana 24, 23-400 Biłgoraj

oczekiwania absolwentów gimnazjów,
najmocniejsze strony naszej szkoły,
najczęściej wybierane przez absolwentów kierunki studiów,
prognozy dotyczące zmian zachodzących na rynku pracy,
doświadczenia z poprzednich rekrutacji.

Proponujemy następujące profile kształcenia:

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Tworząc ofertę edukacyjną na rok szkolny 2016/2017 brali-
śmy pod uwagę:

•  
•
•
•
•

OFERTA EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH NA ROK 
SZKOLNY 2016/2017

Dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej 
- forma stacjonarna

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Semestr Przedmioty nauczane w zakresie 
rozszerzonym Języki obce

III
geografia 

wiedza o społeczeństwie

jeden język 
do wyboru 

(angielski, niemiecki, 
rosyjski)

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa
Przedmioty 

nauczanew zakre-
sie rozszerzonym

Przedmioty 
punktowane Języki obce

Ia
humanistyczno 

- językowa

j. polski 
j. angielski 

historia

j. polski 
matematyka 

historia 
j. angielski

j. angielski 
j.  hiszpański 

j. rosyjski

Ib

ekonomiczna 
z grupą sportową 

dla chętnych 
i zainteresowa-

nych piłką nożną

geografia 
matematyka 

j. angielski 
lub j. niemiecki 

lub j. rosyjski

Specjalność: 
piłka nożna 

7 godzin dodatkowo 
wychowania 
fizycznego

j. polski 
matematyka 

geografia 
j. angielski

j. angielski 
j. niemiecki 

j. rosyjski

Ic medyczna
biologia 
chemia 

j. angielski

j. polski 
matematyka 

biologia 
j. angielski

j. angielski 
j. niemiecki 

j. rosyjski

Id politechniczna
matematyka 

fizyka 
informatyka

j. polski 
matematyka 
informatyka 
j. angielski

j. angielski 
j. niemiecki 

j. rosyjski

W przypadku dużej liczby kandydatów do któregokolwiek 
oddziału istnieje możliwość utworzenia dodatkowej klasy

TECHNIKUM  BUDOWLANE

Klasa Zawód

Przedmioty 
nauczane 
w zakresie 

rozszerzonym

Przedmioty 
punktowane Języki obce

Ia
technik 

budownictwa
matematyka 

fizyka

j. polski 
matematyka 
informatyka 
j. angielski

j. angielski 
j. niemiecki 

j. rosyjski

Ib 
1/2 

oddziału

technik 
budownictwa

matematyka

geografia

j. polski 
matematyka 

geografia 
j. angielski

j. angielski 
j. niemiecki 

j. rosyjski

Ib 
1/2 

oddziału

technik 
urządzeń 

sanitarnych

matematyka

fizyka

j. polski 
matematyka 
informatyka 
j. angielski

j. angielski 
j. niemiecki 

j. rosyjski

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Klasa Zawód Przedmioty 
punktowane Języki obce

Ia 
1/2 

oddziału

murarz 
-tynkarz

j. polski, j. obcy 
matematyka 
informatyka

jeden język do wyboru 
(angielski, niemiecki, rosyjski)

Ia 
1/2 

oddziału
dekarz

j. polski, j. obcy 
matematyka 
informatyka

jeden język do wyboru 
(angielski, niemiecki, rosyjski)

Ib

monter zabudo-
wy i robót wy-

kończeniowych 
w budownictwie

j. polski, j. obcy 
matematyka 
informatyka

jeden język do wyboru 
(angielski, niemiecki, rosyjski)

W przypadku dużej liczby kandydatów do któregokolwiek 
oddziału istnieje możliwość utworzenia dodatkowej klasy

W przypadku dużej liczby kandydatów do któregokolwiek 
oddziału istnieje możliwość utworzenia dodatkowej klasy

Technik drogownictwa - forma zaoczna

SZKOŁA  POLICEALNA  DLA  DOROSŁYCH 

Semestr Zawód Kwalifikacje

I

technik 
drogownictwa

(B.2.) Wykonywanie robót drogowych  
(B. 30) Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowy-

wanie dokumentacji przetargowej 
(B.32) Organizacja robót związanych  z utrzymaniem 

dróg i obiektów mostowych
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Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
ul. Kościuszki 98, 23-400 Biłgoraj

tel. (84) 686 79 78
fax. (84) 686 02 54

www.rcezbilgoraj.lbl.pl
e-mail: rcezbilgoraj@lbl.pl

Jesteśmy dużym i znanym w regionie zespołem szkół kształcących  
w wielu atrakcyjnych zawodach. Nasi uczniowie i słuchacze zdobywają 
wiedzę i kwalifikacje zawodowe w:
- Technikum Mechaniczno - Elektrycznym w siedmiu zawodach,
- Zasadniczej Szkole Zawodowej w trzech zawodach,
- Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach, w których 
szkoła kształci.

Zapewniamy wysoki poziom kształcenia, czego efektem jest uzyskanie 
wielu wyróżnień. Zostaliśmy laureatem godła: Technikum Roku 2014 
oraz Technikum Roku 2015. Posiadamy certyfikat Wiarygodna Szkoła  
w kategorii Technikum. W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimna-
zjalnych uzyskaliśmy tytuły: Złotej Szkoły w 2014 roku, Srebrnej Szkoły 
w 2012 i 2015 r. oraz Brązowej Szkoły w 2013 i 2016 r. W 2014 r. w ran-
kingu egzaminów zawodowych nasze technikum zajęło XII miejsce w kra-
ju oraz VII miejsce w zawodzie technik pojazdów samochodowych. W la-
tach 2014 – 2016 w zawodzie technik mechatronik jesteśmy klasyfikowani  
w pierwszej dziesiątce najlepszych techników w Polsce. Za wyniki w turniejach 
zawodowych w 2012 r. zdobyliśmy tytuł Samochodowa Placówka Roku.

Kształcimy w atrakcyjnych zawodach, poszukiwanych na krajowym i eu-
ropejskim rynku pracy
Uczymy przedsiębiorczości, przygotowując absolwentów do założenia 
własnej firmy i prowadzenia działalności gospodarczej
Zapewniamy naszym uczniom płatne staże zawodowe u pracodawców, 
co pozwala zdobyć tak ważne przy poszukiwaniu pracy doświadczenie 
zawodowe
Posiadamy najnowocześniejszą w regionie bazę dydaktyczną
Organizujemy wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy, na targi i wy-
stawy branżowe
Umożliwiamy uczniom opanowanie umiejętności zawodowych poprzez 
naukę indywidualną lub w małych grupach
Rozwijamy różnorakie zainteresowania i pasje uczniów (koła: fotograficz-
no-filmowe, informatyczne, sportowe, zespół wokalno-instrumentalny)
Prowadzimy zajęcia lekcyjne na jednej zmianie
Od 1 września br. wzbogacimy się o nowoczesny kompleks boisk spor-
towych

Nasze atuty:

•  

•

•

•
•
•

•

•

•
•
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Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017
TECHNIKUM MECHANICZNO - ELEKTRYCZNE
Jest to szkoła czteroletnia kształcąca w zawodach:

Zawód Przedmioty nauczane 
w zakresie rozszerzonym Języki obce

Przedmioty 
punktowane 
w rekrutacji

technik elektronik matematyka i fizyka

Dwa do wyboru:

j. angielski

j. niemiecki

j. rosyjski

język polski,

matematyka,

język obcy,

fizyka lub 
informatyka

technik elektryk matematyka i fizyka

technik informatyk matematyka i informatyka

technik mechatronik matematyka i fizyka

technik pojazdów 
samochodowych

matematyka i fizyka

technik urządzeń 
i systemów energetyki 

odnawialnej
matematyka i fizyka

technik ekonomista matematyka i geografia

Nauka w technikum zapewnia zdobycie wiedzy ogólnej koniecznej do 
uzyskania świadectwa dojrzałości, co umożliwi dalszą naukę na studiach, 
oraz wyposaża w wiedzę i umiejętności zawodowe, niezbędne do po-
twierdzenia kwalifikacji w wybranym zawodzie i uzyskania tytułu technika.

Technik elektronik jest przygotowany do wykonywania instalacji alar-
mowych, monitoringu, telewizji kablowej i satelitarnej, do instalowania, 
użytkowania oraz naprawy urządzeń elektronicznych. Może znaleźć za-
trudnienie w zakładach, które produkują, stosują lub naprawiają urządze-
nia elektroniczne, firmach instalujących urządzenia i systemy elektronicz-
ne i placówkach handlowych zajmujących się ich sprzedażą.

Technik elektryk potrafi montować oraz uruchamiać maszyny, urządze-
nia i instalacje elektryczne, lokalizować i usuwać w nich uszkodzenia, oce-
niać stan techniczny, montować i naprawiać układy sterowania, regulacji 
i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych. Może pracować w fir-
mach wykonujących instalacje elektryczne i alarmowe, w zakładach, które 
wykorzystują lub naprawiają maszyny i urządzenia elektryczne oraz elek-
tryczny sprzęt gospodarstwa domowego, w hurtowniach elektrycznych.

Technik informatyk jest przygotowany do montowania oraz użytkowa-
nia komputerów i urządzeń współpracujących, wykonywania lokalnych 
sieci komputerowych i administrowania nimi, projektowania baz danych, 
tworzenia stron www. Może podjąć pracę na stanowiskach: instalatora  
i konserwatora sprzętu komputerowego, instalatora i administratora sys-
temów operacyjnych, administratora sieci komputerowych, projektanta, 
administratora i programisty baz danych.

W przypadku dużej liczby kandydatów do któregokolwiek oddziału istnieje 
możliwość utworzenia dodatkowej klasy
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Technik mechatronik potrafi projektować, montować, 
programować i eksploatować urządzenia mechatroniczne 
(sterowniki i roboty przemysłowe, zaawansowany sprzęt 
gospodarstwa domowego, zautomatyzowane linie pro-
dukcyjne). Może podjąć pracę na stanowiskach: konstruk-
tora, technologa, mistrza, kierownika działu eksploatacji  
i napraw, diagnosty i serwisanta sprzętu mechatroniczne-
go powszechnego użytku.

Technik pojazdów samochodowych jest przygotowany 
do diagnozowania, obsługiwania i naprawiania pojazdów 
samochodowych. Może podjąć pracę w zakładach napra-
wy samochodów, stacjach diagnostycznych oraz stacjach 
obsługi i kontroli pojazdów, zakładach produkujących po-
jazdy samochodowe oraz ich części zamienne, przedsię-
biorstwach transportu samochodowego, zakładach me-
chaniki pojazdowej.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawial-
nej jest przygotowany do organizowania i wykonywania 
prac związanych z montażem, konserwacją oraz naprawą 
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (kolektorów 
słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, urzą-
dzeń wykorzystujących biomasę), kontroli ich pracy oraz 
sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących 
systemów energetyki odnawialnej.

Technik ekonomista jest przygotowany do planowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania po-
datków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowa-
dzenia rachunkowości, wykonywania analiz i sporządzania 
sprawozdań z działalności, wykonywania prac biurowych, 
prowadzenia działań marketingowych. Może prowadzić 
własną działalność lub pracować na wielu stanowiskach  
w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usłu-
gowych oraz bankach i jednostkach sektora budżetowego.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2
Jest to szkoła trzyletnia kształcąca w zawodach:

Zawód Języki obce
Przedmiot 

punktowane 
w rekrutacji

elektryk

jeden język 
do wyboru: 

j. angielski 
j. rosyjski

język polski, matematyka, 
język obcy, fizyka 
lub informatyka

mechanik pojazdów 
samochodowych

elektromechanik pojazdów 
samochodowych

Szkoła wyposaża w wiedzę i umiejętności praktyczne nie-
zbędne do potwierdzenia kwalifikacji w wybranym zawodzie. 
Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę w li-
ceum ogólnokształcącym dla dorosłych (2-letnim dla ab-
solwentów zsz) i zdać maturę oraz na kwalifikacyjnych kur-
sach zawodowych i po potwierdzeniu nowych kwalifikacji 
uzyskać tytuł technika.

Elektryk może być zatrudniony w zakładach wykonują-
cych instalacje elektryczne, zakładach stosujących maszy-
ny i urządzenia elektryczne przy ich instalowaniu, urucha-
mianiu i konserwacji, zakładach naprawiających maszyny  
i urządzenia elektryczne oraz elektryczny sprzęt gospodar-
stwa domowego.

Mechanik pojazdów samochodowych może podjąć 
pracę w zakładach naprawiających pojazdy samochodowe, 
stacjach obsługi i kontroli pojazdów przy diagnozowaniu, 
obsłudze i naprawie podzespołów pojazdów samochodo-
wych.

W przypadku dużej liczby kandydatów do któregokolwiek 
oddziału istnieje możliwość utworzenia dodatkowej klasy
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Bardzo dobre przygotowywanie do egzaminu zawodowe-
go i przyszłej pracy – każdego roku zdawalność egzaminu 
zawodowego naszych uczniów jest wyższa niż w kraju
Bardzo dobre wyniki naszych absolwentów na maturze 
oraz wysoka edukacyjna wartość dodana EWD (przyrost 
wiedzy) z matematyki, która lokuje nas jako szkołę suk-
cesu
Sukcesy uczniów w olimpiadach, turniejach i konkur-
sach: tytuły laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy 
Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Olimpia-
dy Techniki Samochodowej, Ogólnopolskiego Konkursu 
Mechanicznego, Ogólnopolskiego Konkursu Motoryza-
cyjnego Castrol, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samo-
chodowej w kategorii zasadniczych szkół zawodowych, 
Konkursu Matematycznego „Matematyka w Technice dla 
Technika”, laureatów Lubelskiego Międzyszkolnego Kon-
kursu Zawodowego „Rok przed dyplomem” (corocznie 
nasza szkoła zbiera połowę nagród z województwa lubel-
skiego)
Udział reprezentacji szkoły po raz trzeci z rzędu w finale 
Centralnych Zawodów w Biegach Przełajowych

Nasze mocne strony:

•  

•

•

• Dodatkowe informacje znajdziecie na naszej stronie inter-
netowej www.rcezbilgoraj.lbl.pl

Uczniowie o szkole:
Łukasz Mróz – uczeń III klasy – technik elektronik:

Od dziecka interesowałem się elektroniką. Żarówka i bateria sprawiały mi 
większą przyjemność niż inne zabawki dla dzieci. Miasto, w którym miesz-
kam, nie dało mi szansy kształcić się w tym zawodzie. Chęć zdobywania wie-
dzy była tak silna, że wybrałem Biłgoraj i od trzech lat codziennie dojeżdżam 
do szkoły z Janowa Lubelskiego. Elektronikę uważam za szansę na bardzo 
dobrze płatną pracę i zapewnienie godziwego życia dla mojej przyszłej ro-
dziny. W dzisiejszych czasach z elektroniką mamy styczność wszędzie, na 
każdym kroku. Po ukończeniu tej szkoły mogę podjąć pracę w zakładach, 
które naprawiają urządzenia elektroniczne oraz w firmach je instalujących. 
Na naukę trzeba poświęcić sporo czasu, ale mam nadzieję, że zaowocuje to 
w przyszłości dobrze płatną i wymarzoną pracą. RCEZ to bardzo dobra szko-
ła i nie zamieniłbym jej na żadne liceum.

Agnieszka Dziwura – uczennica IV klasy – technik pojaz-
dów samochodowych

Jestem uczennicą IV klasy „samochodówki” w RCEZ w Biłgoraju. Wybrałam 
tę szkołę ze względu na dobry poziom przygotowania do egzaminów za-
wodowych oraz maturalnych. W nauce bardzo pomagają nauczyciele oraz 
bogato wyposażone pracownie. Najbardziej interesujące były zajęcia prak-
tyczne, w czasie których mogłam „własnoręcznie” weryfikować swoją wie-
dzę teoretyczną. Odbyłam też miesięczny staż (w ramach projektu unijnego) 
potwierdzony stosownym certyfikatem. Dzięki temu zdałam trzy egzaminy 
potwierdzające kwalifikacje zawodowe, osiągając bardzo dobre wyniki. 
Mam swój wymarzony zawód oraz  poczucie dobrze wykorzystanego cza-
su spędzonego w szkole. No i jestem jedną z nielicznych kobiet w powiecie, 
które umieją toczyć na tokarce, spawać, szlifować oraz naprawić instalację 
elektryczną w samochodzie.

Daniel Dolina – uczeń IV klasy – technik elektryk:

Postanowiłem zostać technikiem elektrykiem, bo możliwości zatrudnienia 
po ukończeniu szkoły są duże. Mogę podjąć pracę w firmach, które wyko-
nują instalacje elektryczne i alarmowe oraz w wielu zakładach jako konser-
wator maszyn i urządzeń elektrycznych. Oczywiście elektryk może pracować 
na swój rachunek, zakładając własną firmę. Krótko mówiąc – miejsce pracy 
elektryka jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z prądem. Jako uczeń 
przystąpiłem do egzaminu z trzech kwalifikacji i uzyskałem tytuł technika 
elektryka. Uczestniczyłem w projekcie unijnym, który mi i moim kolegom 
umożliwił odbywanie w czasie ferii i wakacji staży zawodowych u różnych 
pracodawców. Dzięki temu zdobyliśmy doświadczenie w swoim zawodzie, 
a za pracę otrzymaliśmy wynagrodzenie. Warto dodać, że RCEZ nie tylko 
dobrze przygotowuje do wykonywania zawodu, ale daje również solidne 
podstawy do podjęcia nauki na studiach. 

Elektromechanik pojazdów samochodowych może 
znaleźć zatrudnienie w zakładach naprawiających pojazdy 
samochodowe, stacjach obsługi i kontroli pojazdów przy 
ocenianiu stanu technicznego i naprawie układów elek-
trycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.

RCEZ od wielu lat realizuje projekty finansowane z fundu-
szy europejskich. To dzięki nim wzbogaca i unowocześnia 
swoją bazę dydaktyczną. W ten sposób pozyskaliśmy do 
naszych pracowni zawodowych wiele nowoczesnych ma-
szyn, urządzeń i sprzętu diagnostycznego, stosowanych 
również u pracodawców. Uczniowie najpierw zapoznają 
się z tym sprzętem w szkole, przygotowują się do staży za-
wodowych a następnie w ramach projektu odbywają staże 
u pracodawców i otrzymują wynagrodzenie za staż. Dzięki 
realizacji projektów unijnych szkoła pozyskała sprzęt war-
tości 2 mln zł, zaś uczniowie mogą nabywać dodatkowe 
umiejętności, które wykraczają poza program nauczania 
a są oczekiwane przez pracodawców i ułatwiają podjęcie 
pracy. 
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tel./fax. (84) 686 04 42
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e-mail: loonz@lbl.pl

Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
ul. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj

Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych jest jedną z najstarszych szkół  powiatu biłgorajskiego. Bogata histo-
ria, tradycja oraz nowoczesność wyróżniają nas wśród innych placówek 
województwa. W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 
organizowanym przez „Perspektywy” nasza szkoła  należy do najlepiej 
kształcących liceów w Polsce. W roku 2016 zostaliśmy uhonorowani tytu-
łem „Brązowa Szkoła”,  natomiast za rok szkolny 2014/2015 otrzymaliśmy 
Honorowy Certyfikat Jakości potwierdzający bardzo wysoką jakość pracy 
dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej   nadany przez Lubelskiego 
Kuratora Oświaty.  W Rankingu Liceów STEM Perspektywy 2015 LO im. 
ONZ znajduje się w gronie 200 wyróżnionych liceów w Polsce, które naj-
lepiej przygotowują kandydatów do studiów na kierunkach inżynierskich  
i w naukach ścisłych.
 W uznaniu za nowatorskie działania służące wszechstronnemu rozwojowi 
uczniów szkoła otrzymała także  inne prestiżowe wyróżnienia: „Szkoła Od-
krywców Talentów”, „Mistrz Odkrywania Talentów”,  „Szkoła najlepiej uczą-
ca języka rosyjskiego w Polsce”, „Szkoła – Lider Innowacji”, „Szkoła Dialogu”. 
Według wskaźnika EWD Liceum Ogólnokształcące 
im. ONZ jest szkołą sukcesu.

wysoki poziom nauczania, bardzo dobre przygotowanie do matury  
i podjęcia studiów na różnych kierunkach,
nowoczesną bazę dydaktyczną: pracownie komputerowe, sale lekcyjne 
wyposażone w tablice interaktywne i sprzęt multimedialny,
naukę 2-3 języków obcych spośród 6 proponowanych: język angielski, 
język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język francuski i język ła-
ciński,
dostęp do skomputeryzowanej biblioteki w skład której wchodzą: cen-
trum multimedialne, czytelnia, zbiory obcojęzyczne: Biblioteka Angiel-
ska, Biblioteka Niemiecka, pierwsza w Polsce Biblioteka Rosyjska im. Sier-
gieja Michałkowa,
możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, internatu, poradni medycy-
ny szkolnej, sklepiku szkolnego,
bogato wyposażoną bazę sportową: kompleks boisk wielofunkcyjnych, 
halę sportową, 2 salki gimnastyczne, siłownię, możliwość korzystania  
z zajęć na basenie,
pomoc psychologa i pedagoga szkolnego,
przyjazną i życzliwą atmosferę oraz bezpieczeństwo.

Szkoła zapewnia uczniom:

•  

•

•

•

•

•

•
•

uzyskują na egzaminie maturalnym bardzo wysokie wyniki i uczestniczą 
w dodatkowych zajęciach przygotowujących do matury z różnych 
przedmiotów,
podejmują studia na renomowanych uczelniach publicznych w kraju  
i za granicą,

Nasi uczniowie:

•  

•



18

Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
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•  

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

osiągają sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach międzyna-
rodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich,
biorą udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych: 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wojkowej Akademii Technicznej 
w Warszawie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Akademii Me-
dycznej w Lublinie, Instytutu Filologii Polskiej UMCS, Instytutu Historii, In-
stytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, Instytutu Filologii Angielskiej UMCS, 
Instytutu Filologii Germańskiej KUL,
doskonalą znajomość języków obcych, poznają tradycję, kulturę i życie 
innych narodów poprzez udział w wymianach międzynarodowych ze 
szkołami w Niemczech i Bułgarii, obozach językowych i projektach mię-
dzynarodowych,
mają możliwość wyjazdu na stypendia językowe do Niemiec fundowane 
przez Gimnazjum Alberta Schwietzera w Crailsheim,
rozwijają swoje zdolności i zainteresowania w różnych kołach: Koło Przy-
jaciół Biblioteki, Szkolny Klub Europejski, Szkolny Klub Filmowy, Koło Fo-
tograficzne „FLESZ”, Szkolne Koło Wolontariatu, Szkolne Koło PCK, Szkolne 
Koło PTTK, Szkolne Koło Sportowe, Szkolne Koło Strzeleckie, Szkolny Klub 
UNESCO, Uczniowski Fundusz Oświaty i inne, 
biorą udział w projektach rozszerzających wiedzę ogólną i kompetencję 
językowe np.: Comenius, e Twinning, Business English i innych, 
zwiedzają Polskę i Europę podczas  wycieczek krajowych i zagranicznych 
np.: do Izraela,  Hiszpanii, Włoch, Monako, Wielkiej Brytanii, Francji, Nie-
miec,
uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych z historii, biologii, geografii, fi-
zyki, chemii, wyjeżdżają do muzeów, kin i teatrów,
odnoszą znaczące sukcesy w zawodach strzeleckich i sportowych:  
w lekkiej atletyce, pływaniu, siatkówce i koszykówce, mają możliwość zdo-
bywania nowych umiejętności na „Białych Szkołach” w Zakopanem i we 
Włoszech(nauka jazdy na snowboardzie), w „Klasach pod Żaglami”(nauka 
żeglugi i windsurfingu),
są nagradzani za bardzo dobre wyniki w nauce, 100% frekwencję oraz 
sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, otrzymują 
stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego, Starosty Biłgorajskiego, 
Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
mają możliwość poszerzenia wiedzy poprzez udział w zajęciach e-learnin-
gowych na platformie edukacyjnej Moodle,
posiadają indywidualne konta dostępu do szkolnej sieci komputerowej, 
korzystają z Internetu za pomocą hotspota na terenie szkoły,
pomagają innym, angażując się w działalność charytatywną i społecz-
ną(pomagają w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wspierają w nauce 
dzieci za świetlic socjoterapeutycznych, organizują akcje charytatywne).
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Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
ul. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj

Uczniowie o szkole:
Alicja Chołyst, klasa III E

Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju jest renomowaną szkołą w naszym powiecie. 
Właśnie dlatego wybrałam to liceum. Już prawie jako absolwentka mogę z pewnością stwier-
dzić, iż był to dobry wybór. LO im. ONZ dysponuje bogatym zapleczem naukowym, ale daje 
także szanse do zaprezentowania swoich pasji i zainteresowań. Dzięki dobrej atmosferze, 
jaka panuje w tej szkole, utworzyłam grupę programu „Profilaktyka a Ty”, dzięki której promu-
jemy w społeczności lokalnej modę na życie bez uzależnień wśród młodzieży. Mogłam także 
zaprezentować swoje umiejętności wokalne podczas akademii szkolnych organizowanych 
z różnych okazji. Jeżeli jesteś uczniem gimnazjum i zastanawiasz się, jakie liceum wybrać, to 
serdecznie polecam LO im. ONZ w Biłgoraju. 

Martyna Okoń, klasa III E

Liceum im. ONZ trzy lata temu poleciła mi starsza siostra. Teraz zbliżam się już do końca 
mojej nauki i gdybym miała wybrać po raz drugi, bez wątpienia wybrałabym tę szkołę. Po-
znałam tutaj wielu dobrych przyjaciół. Brałam udział w wymianie uczniowskiej, dzięki czemu 
udało mi się zwiedzić Niemcy i nawiązać nowe, interesujące znajomości. Brałam też udział 
w zawodach sportowych, np. pływackich, a nasze drużyny zawsze osiągały duże sukcesy.  
W 2015 r. czteroosobowa drużyna, w skład której wchodziłam, zapewniła naszej szkole wygraną  
w ogólnopolskim konkursie „Polska Marynarka Wojenna, a Historia Wybrzeża Polskiego”.  
W LO im. ONZ zawsze panuje przyjemna atmosfera, dlatego polecam tę szkołę.

Patrycja Obszyńska kl. I H 

Jako uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju jestem bardzo zadowolona 
z dokonanego wyboru dotyczącego szkoły średniej. Jest to szkoła, która oferuje szeroki wy-
bór klas o różnych profilach. Funkcjonuje tu wiele kół zainteresowań, np. koło fotograficzne, 
Koło Przyjaciół Biblioteki czy sportowe. Nasze liceum stawia na wysoki poziom nauczania, ale 
także na rozwijanie pasji ucznia. Oferuje wiele konkursów z różnych  dziedzin nauki czy też 
wyjazdów edukacyjnych. Na lekcjach nie uczymy się tylko teorii, ale także praktyki poprzez 
obserwacje mikroskopowe na lekcjach biologii, a także wykonywanie doświadczeń chemicz-
nych. Nauczyciele są wymagający, ale również bardzo życzliwi. Jest to szkoła, która pomaga 
nam w rozwijaniu swoich skrzydeł! Wszystkim osobom, które zastanawiają się nad wyborem 
szkoły zdecydowanie polecam to liceum! Jest to duża szansa na naszą przyszłość!
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Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
ul. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Od 2001 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących funkcjonuje Powiatowe Gimnazjum. 
W roku szkolnym 2016/2017 planowany jest nabór do dwóch klas pierwszych.

współpraca z uczelniami:

Liceum Ogólnokształcące im. ONZ to Tradycja, Nowoczesność, Aktywność”

W przypadku dużej liczby kandydatów do któregokolwiek oddziału istnieje możliwość utworzenia dodatkowej klasy

NAZWA KLASY PRZEDMIOTY NAUCZANE  
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM 

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE 
I DODATKOWE

JĘZYKI OBCE W CYKLU 
NAUCZANIA I-III PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

I A 
architektoniczna

matematyka, fizyka 
grafika komputerowa  

lub projektowanie zintegrowane

I – j. angielski 
II – j. niemiecki / j. rosyjski  
j. francuski / j. hiszpański

j. polski, matematyka, 
fizyka, j. obcy

I B 
politechniczna

matematyka, fizyka, informatyka 
lub język angielski

I – j. angielski 
II – j. niemiecki / j. rosyjski  
j. francuski / j. hiszpański

j. polski, matematyka, 
fizyka, j. obcy

I C 
klasa akademicka 

SGH

matematyka, geografia,  
język angielski

I – j. angielski 
II – j. niemiecki / j. rosyjski  
j. francuski / j. hiszpański

j. polski, matematyka, 
geografia, j. obcy

I D 
ekonomiczna

matematyka, geografia,  
język angielski

I – j. angielski 
II – j. niemiecki / j. rosyjski  
j. francuski / j. hiszpański

j. polski, matematyka, 
geografia, j. obcy

I E  
humanistyczna 
z rozszerzonym 

j. angielskim

język polski, historia,  
język angielski

dziennikarstwo
I – j. angielski 

II – j. niemiecki / j. rosyjski  
j. francuski / j. hiszpański

j. polski, matematyka, 
historia, j. obcy

I F  
prawnicza

język polski, historia,  
wiedza o społeczeństwie

język łaciński  
I – j. angielski,  

II – j. niemiecki / j. rosyjski 
 j. francuski / j. hiszpański,

j. polski, matematyka, 
historia, j. obcy

I G 
I H 

medyczne 
z rozszerzonym 

j. angielskim

biologia, chemia,  
język angielski

I – j. angielski 
II – j. niemiecki / j. rosyjski  
j. francuski / j. hiszpański

j. polski, matematyka, 
biologia, j. obcy

I i 
medyczna  

z rozszerzoną 
matematyką

biologia, chemia, matematyka fizyka w medycynie
I – j. angielski 

II – j. niemiecki / j. rosyjski  
j. francuski /  j. hiszpański

j. polski, matematyka, 
biologia, j. obcy
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NASZYM UCZNIOM OFERUJEMY BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE:

                        KURS PILARZA

                        KURS OPERATORA ŻURAWIA LEŚNEGO

                        KURS PRAWA JAZDY KAT. T
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tel./fax. (084) 689 93 46
www.zsarozaniec.republika.pl

e-mail: zsarozaniec@op.pl
facebook.com/zsarozaniec

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Różańcu

Różaniec Pierwszy 94, 23 - 420 Tarnogród

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Wi-
tosa w Różańcu to szkoła o wieloletniej i bogatej tradycji. Jej misją jest 
efektywność i skuteczność nauczania oraz zapewnienie bezpieczeństwa  
i  przyjaznego wewnętrznego klimatu. Organem prowadzącym placówkę 
jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

oferujemy naukę w systemie jednozmianowym w przyjaznej atmosferze
kształcimy w zawodach poszukiwanych na europejskim rynku pracy
mamy atrakcyjną lokalizację-wolną od zgiełku wielkomiejskiego
zapewniamy zakwaterowanie w przyszkolnym internacie ze stołówką
posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
oferujemy bezpłatne podręczniki dla uczniów klas pierwszych
nauczamy w nowocześnie i kompleksowo wyposażonych pracowniach 
przedmiotowych stosując techniki multimedialne
nasi uczniowie sa finalistami olimpiad z przedmiotów zawodowych
prowadzimy zajęcia praktyczne na specjalistycznym sprzęcie w warszta-
tach szkolnych i pracowniach gastronomicznych
oferujemy bezpłatny kurs nauki jazdy samochodem osobowym, ciągni-
kiem rolniczym i kombajnem zbożowym
organizujemy dodatkowe kursy kwalifikacyjne z certyfikatami europej-
skimi
przygotowujemy do korzystania z funduszy unijnych
umożliwiamy wyjazdy do krajów wysoko rozwiniętych w ramach prak-
tyk zawodowych
organizujemy bezpłatne wycieczki dydaktyczne autobusem szkolnym
zapewniamy doskonałe warunki do uprawiania sportów (sala gimna-
styczna, siłownie, boiska szkolne)
umożliwiamy rozwijanie talentów i pasji w licznych kołach zainteresowań
indywidualnie podchodzimy do każdego ucznia
proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
oferujemy pomoc pedagoga szkolnego
zapewniamy monitoring wizyjny na terenie szkoły i internatu
osiągamy bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie

•  
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

Naszą szkołę warto wybrać, ponieważ:

przygotowanie do egzaminu maturalnego
przygotowanie do egzaminu zawodowego
odbycie praktyk zawodowych
kontynuację nauki na studiach wyższych, w szkołach policeal-
nych lub na kursach kwalifikacyjnych
samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej

Kształcenie w TECHNIKUM umożliwia:

•  
•
•
•

•
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Różańcu

Różaniec Pierwszy 94, 23 - 420 Tarnogród

przygotowanie do egzaminu zawodowego
kontynuację nauki na kursach kwalifikacyjnych

•  
•

Kształcenie w ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ umożliwia:

Kształcimy w zawodach:

1. Technikum
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: uczeń zdobywa wie-
dzę o budowie i eksploatacji pojazdów samochodowych i rolniczych oraz  
o nowoczesnych maszynach rolniczych. Pozyskuje umiejętności prak-
tyczne w zakresie technologii napraw i eksploatacji, diagnostyki pojaz-
dów oraz spawania elektrycznego i gazowego. Obsługuje panele kom-
puterowe oraz systemy sterujące pracą pojazdów, maszyn i urządzeń 
rolniczych. Korzysta z satelitarnych systemów nawigacji pojazdów i ma-
szyn rolniczych. Praktyczną naukę zawodu uczeń odbywa w warsztatach 
szkolnych, wyposażonych w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia.  
W trakcie nauki uczeń zdobywa prawo jazdy kat. B i T oraz uprawnienia do 
pracy kombajnem zbożowym. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroni-
ki może pracować w przedsiębiorstwach produkcji rolniczej, doradztwie 
rolniczym, zakładach usług i napraw pojazdów. Może również prowadzić 
własną działalność gospodarczą.

Technik żywienia i usług gastronomicznych: zajmuje się organizacją, 
nadzorem, a także kieruje pracą podległego sobie personelu w zakresie 
obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych, obsługi konsumentów oraz 
organizacji i technologii produkcji w otwartych i zamkniętych zakładach 
żywienia zbiorowego, takich jak restauracje, stołówki, bary. Absolwent 
technikum jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności go-
spodarczej.

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych: w trakcie trzy-
letniej nauki uczeń zdobywa prawo jazdy kat. B i T, uprawnienia do pracy 
kombajnem zbożowym, umiejętność spawania elektrycznego i gazowego, 
praktykę w użytkowaniu nowoczesnych ciągników i maszyn rolniczych. 
Jednocześnie poznaje nowoczesne technologie uprawy roślin, techniki 
komputerowe i programy pomocne w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Ogrodnik: uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności na temat: roślin ozdob-
nych, warzywnictwa, sadownictwa, zakładania ogrodów. W trakcie nauki 
uczeń uzyskuje prawo jazdy kat. T. Absolwent może podjąć pracę w przed-
siębiorstwach ogrodniczych, zakładach konserwacji terenów zielonych, 
firmach zajmujących się projektowaniem i zakładaniem ogrodów oraz 
podjąć samodzielną działalność gospodarczą.



27

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Różańcu

Różaniec Pierwszy 94, 23 - 420 Tarnogród

Szkoła oferuje także kształcenie w systemie zaocznym :

Przy szkole mieści się internat

ZSCKR w Różańcu daje swoim uczniom możliwość zakwa-
terowania w internacie szkolnym, zlokalizowanym nieopo-
dal placówki. Możliwość zamieszkania ma każdy uczeń ze 
szkoły dziennej.

niskie opłaty i bardzo dobre warunki mieszkaniowe
(1 lub 2 osobowe pokoje)
miłą, rodzinną atmosferę
stołówkę z całodziennym wyżywieniem
właściwe warunki sanitarno - higieniczne
pełne poczucie bezpieczeństwa (monitoring wizyjny)
wykwalifikowaną kadrę opiekuńczo - wychowawczą
możliwość korzystania z aneksu kuchennego
dostęp do świetlicy wyposażonej w sprzęt RTV
zajęcia w pracowni artystycznej
kawiarenkę internetową
siłownię
bogaty program zajęć kulturalno - rozrywkowych

Uczniom mieszkającym w internacie oferujemy:

•  

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dla dorosłych w szkole policealnej
- technik turystyki wiejskiej 
na kursach kwalifikacyjnych
- rolnik, technik rolnik

•  

•

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/ 2017

ZAWÓD

SZKOŁY 
DZIENNE

TECHNIKUM
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 
- technik żywienia i usług gastronomicznych

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
- mechanik 

(operator pojazdów i maszyn rolniczych) 
- ogrodnik

SZKOŁY 
ZAOCZNE

KURS KWALIFIKACYJNY
- rolnik 

- technik rolnik

SZKOŁA POLICEALNA - technik turystyki wiejskiej
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tel./fax. (84) 686 74 75
www. kgilo.lbl.pl

e-mail: kgilo_bilgoraj@wp.pl
facebook.com/klobilgoraj

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju

ul. Krzeszowska 1, 23-400 Biłgoraj

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II  
w Biłgoraju istnieje od 1 września 1999 r. Jest to szkoła publiczna, bezpłat-
na. „Katolik” ma doskonałą bazę lokalową, przestrzenne i estetyczne sale 
lekcyjne oraz wygodne miejsca do wypoczynku pomiędzy lekcjami. Obiekt 
jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wyposażony w win-
dę. Szkoła jest świetnie wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne  
i techniczne środki nauczania. Kameralne warunki sprawiają, że panuje 
wręcz rodzinna atmosfera, a uczniowie są w pełni bezpieczni, czego po-
twierdzeniem jest certyfikat BEZPIECZNEJ SZKOŁY.

Szkoła umożliwia sukces każdemu uczniowi na miarę jego możliwości, sku-
tecznie przygotowuje do matury i wyposaża w umiejętności niezbędne  
w dorosłym życiu. Gwarantują to młodzi, ale doświadczeni i bardzo dobrze 
przygotowani nauczyciele, w większości dyplomowani. 

„Katolik” należy do Rady Szkół Katolickich i Ogólnopolskiej oraz Diecezjalnej 
Rodziny Szkół Jan Pawła II. Stwarza to dogodne możliwości do wymiany do-
świadczeń, spotykania się  młodzieży, poznawania nowych regionów kraju.
Nauczyciele i młodzież podejmują różne działania służące integracji czy też 
prezentowaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pomocy potrzebującym. 
Właśnie za aktywność w poczynaniach charytatywnych (m.in. Dzieło No-
wego Tysiąclecia, Szlachetna Paczka) przyznano „Katolikowi” tytuł SZKOŁY 
SOLIDARNEJ. Szkoła jest też koordynatorem Orszaku Trzech Króli w Biłgoraju. 
Patronat naukowo - wychowawczy nad szkołą sprawuje Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski, co umożliwia młodzieży uczestnictwo w zajęciach eduka-
cyjnych na tej uczelni, poznanie jej funkcjonowania, korzystanie z prze-
bogatych zbiorów bibliotecznych itp. Podobnie jak bogata oferta zajęć 
dodatkowych w szkole służy szeroko rozumianemu rozwojowi. Największą 
popularnością wśród uczniów cieszą się zajęcia reportersko-dziennikarskie, 
filmowe, multimedialne, teatralne, informatyczne oraz przygotowujące do 
egzaminu maturalnego. Uczestnicy zajęć filmowych zdobywali nagrody 
za przygotowane filmy w skali ogólnopolskiej. Filmy te można oglądać na 
szkolnym kanale You Tube. Na zajęciach multimedialnych przygotowano  
m. in. specjalną aplikację o nazwie „Matura Flashcards” służącą do zapamię-
tywania słownictwa z obszarów maturalnych. W szkole obok tradycyjnej 
biblioteki jest też biblioteka cyfrowa, gdzie skanując kod QR można czytać 
daną pozycję książkową na swoim urządzeniu (telefon, tablet, iPad). Młodzież 
ma możliwość doskonalenia języków obcych poprzez kontakt z obcokra-
jowcami w ramach programu Comenius oraz na warsztatach ze studentami  
z Chin, Maroko, Indonezji, Brazylii. 

W szkole funkcjonuje bardzo bogaty system stypendiów naukowych  
i socjalnych. Aktualnie pobiera je ponad 15% uczniów. Najlepsi uczniowie 
rozpoczynający naukę w KLO otrzymają stypendium na pierwszy semestr. 
Jeżeli średnią utrzymają po klasyfikacji śródrocznej, będzie ono przedłu-
żone na następny okres. Ponadto dla tych kandydatów i znajdujących  
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Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju

ul. Krzeszowska 1, 23-400 Biłgoraj

w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu 
lub zakwaterowania w internacie. Wszyscy zainteresowani mogą mieszkać 
w internacie. 
Na rok szkolny 2016/2017 proponujemy gimnazjalistom dwie klasy pierw-
sze z bogatym  zestawem przedmiotów rozszerzonych.

Oferta edukacyjna

Kl. Przedmioty rozszerzone Języki obce Profil

I a

język polski 
wiedza o społeczeństwie 

geografia/biologia 
(dodatkowe godz. j. angielski)

j. angielski  
oraz do wyboru: j. niemiecki 

lub j. rosyjski 
Klasa reporterska

I b
język angielski 

matematyka lub wiedza o społ. 
biologia/geografia

j. angielski  
oraz do wyboru: j. niemiecki 

lub j. rosyjski

Klasa ekonomiczno - 
przyrodnicza

Klasa reporterska: przedmioty rozszerzone: j.  polski, wiedza o społeczeń-
stwie, geografia/biologia (dodatkowe godziny j. angielskiego)
W tej klasie  zapewniamy współpracę z Katolickim Radiem Zamość i lokal-
ną prasą katolicką. Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach filmowych 
i multimedialnych. Samodzielnie pod opieką nauczyciela realizują filmy. 
Przedmiotami uzupełniającymi będą zajęcia z podstaw dziennikarstwa oraz 
historia i społeczeństwo.

Klasa ekonomiczno - przyrodnicza: przedmioty rozszerzone: j. angielski, 
geografia/ biologia, matematyka lub wiedza o społeczeństwie.  
W tej klasie zapewniamy zajęcia z dziedziny informatyki,  w trakcie których 
mogą się nauczyć podstaw języków programowania i stworzyć własną apli-
kację czy też grę na smartfona lub tablet. W ramach zajęć przyrodniczych 
organizowane są  lekcje w terenie.  Przedmiotami uzupełniającymi będą hi-
storia i społeczeństwo  oraz Business English. W pierwszym miesiącu nauki 
pierwszoklasiści wyjeżdżają na obóz edukacyjno - integracyjny.

Przyszłym uczniom szkoły gratulujemy  dobrego wyboru 
i życzymy wielu sukcesów!

W NASZEJ SZKOLE NA PEWNO POSZERZYSZ SWOJE HORYZONTY, 
WZBOGACISZ SIĘ O NOWE DOŚWIADCZENIA, POZNASZ CO ZNACZY 
ŻYCZLIWOŚĆ W NAUCZANIU, NIE BĘDZIESZ SIĘ NUDZIĆ!
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Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju

ul. Krzeszowska 1, 23-400 Biłgoraj

Życzliwą, rodzinną atmosferę
Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
Najnowocześniejsze metody nauczania
(m. in. specjalna aplikacja na telefon, biblioteka cyfrowa)
Szeroką ofertę atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych
Sprawiedliwe ocenianie
Bogatą ofertę języków obcych
Nowoczesne sale lekcyjne i ich wyposażenie
Dostęp do Internetu w całej szkole
Jednozmianowy system nauczania
Szerokie kontakty krajowe i międzynarodowe
Konsultacje nauczycieli, nawet dla jednego ucznia
Profesjonalną pomoc pedagogiczno-psychologiczną
Najbogatszy system stypendialny
Wszechstronny rozwój

Dlaczego „Katolik”? 
Dlatego, że zapewniamy:

•  
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W naszej szkole na pewno poszerzysz swoje horyzonty, 
wzbogacisz się o nowe doświadczenia, poznasz co znaczy 

życzliwość w nauczaniu, nie będziesz się nudzić!

Mój wybór
Kacper Gurdziel kl. III b 
W szkole panuje miła atmosfera, nie tylko między uczniami, ale także w kontaktach uczeń 
– nauczyciel. Z nauczycielami można porozmawiać o wszystkim, często służą pomocą i do-
brymi radami, nie tylko w sprawach szkolnych. Szkoła gwarantuje dużą liczbę godzin do-
datkowych, na których można rozwijać swoje zainteresowania i dobrze przygotować się do 
egzaminu maturalnego. Uczniowie maja możliwość wybrania sobie przedmiotów w zakresie 
rozszerzonym w trakcie nauki, w klasie pierwszej, dzięki temu uczą się tych, które ich napraw-
dę interesują. Każdemu polecam „Katolik”.

Karolina Kątnik kl. II
Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru. Nasza szkoła jest nowoczesna, tutaj każdy 
znajdzie coś dla siebie. Istnieje możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji, chociaż-
by poprzez bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Jest otwarta na pomysły uczniów. 
Nauczyciele są wymagający, ale wyrozumiali, z dużym poczuciem humoru, a uczniowie 
niezwykle sympatyczni i radośni. Wszyscy się znają. „Katolik” to naprawdę dobry wybór. To 
prawdziwa „Szkoła z duszą”.

Patrycja Sprysak kl. I a
Wybór ,,Katolika” jako miejsca mojej dalszej nauki był słuszną decyzją. Tutaj wszyscy (nauczy-
ciele i uczniowie) tworzymy fajny, rodzinny klimat. W tej szkole mogę, tak jak inni uczniowie, 
rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Dużym wsparciem są nauczyciele, którzy troszczą 
się o każdego ucznia. Podoba mi się, że mogę tu być po prostu sobą. To miejsce dla każdego, 
kto pragnie pracować w miłej, przyjaznej atmosferze, wśród życzliwych sobie ludzi. W „Ka-
toliku” czujemy się bezpiecznie, nikt się nie nudzi, wszyscy są docenieni. Jestem dumna, że 
wybrałam „Katolik” i jestem jego uczennicą.
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tel./fax (084) 627 49 64
kom. 502 350 931
www.zsr.bilgo.pl

e-mail: zsr.teodorowka@op.pl

Zespół Szkolno – Rewalidacyjny w Biłgoraju
ul. I Armii Wojska Polskiego 4, 23-400 Biłgoraj

Zespół Szkolno – Rewalidacyjny w Biłgoraju jest placówką oświa-
tową dla uczniów o specjalnych  potrzebach  edukacyjnych. Edukacją 
obejmujemy dzieci i młodzież z upośledzeniem intelektualnym w stopniu 
umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi i autyzmem.

W skład Zespołu Szkolno – Rewalidacyjnego wchodzą:
• Szkoła Podstawowa Specjalna 
• Gimnazjum Specjalne 
• Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy 
• Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy 

Siedzibą szkoły jest wydzielona część bazy internatu Medycznego Studium 
Zawodowego w Biłgoraju oraz Domu Pomocy Społecznej w Teodorów-
ce.Do szkoły przyjmowani są uczniowie w ciągu całego roku szkolnego  
i w różnym wieku rozwojowym posiadający orzeczenia Poradni Psycholo-
giczno –  Pedagogicznej.

Od 1 wrześnie br. szkoła przeprowadzi sie do własnej bazy edukacyjnej - 
budynku po byłym Kolegium UMCS w Biłgoraju.

Szkoła Podstawowa (6 letnia)
I etap edukacyjny, kl. I- III- edukacja wczesnoszkolna
II etap edukacyjny, kl. IV-VI
- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi i auty-
zmem.

Efekty edukacyjne Wymagania Oferta edukacyjna

Świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej

orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego

Zajęcia edukacyjne, 
Zajęcia rewalidacyjne, 
Zajęcia terapeutyczne

Gimnazjum (3 letnie) - III etap edukacyjny
- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi i auty-
zmem.

Efekty edukacyjne Wymagania Oferta edukacyjna

Świadectwo ukończenia 
gimnazjum

orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego

Zajęcia edukacyjne, 
Zajęcia rewalidacyjne, 
Zajęcia terapeutyczne

Szkoła Przysposabiająca do Pracy (3 letnia) - IV etap edukacyjny
- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi i auty-
zmem.



32

Zespół Szkolno – Rewalidacyjny w Biłgoraju
ul. I Armii Wojska Polskiego 4, 23-400 Biłgoraj

Efekty edukacyjne Wymagania Oferta edukacyjna

Ukończenie szkoły umożli-
wia uzyskanie świadectwa 

potwierdzającego przysposo-
bienie do pracy

orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego

Zajęcia edukacyjne, Zajęcia 
rewalidacyjne, Zajęcia 

sportowe, Zajęcia kształtu-
jące kreatywność, Zajęcia 

terapeutyczne

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy
- dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
głębokim od 3 do 25r.ż

Wymagania Oferta edukacyjna

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze,

Zajęcia terapeutyczne

Szkoła posiada pracownie: kulinarną, dekoratorską-sztuki użytkowej, kra-
wiecką i rękodzieła artystycznego, komputerowo-poligraficzną, ceramicz-
ną, stolarska.

Szkoła oferuje:
• indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne wspierające rozwój 
  dziecka: 
   - terapia logopedyczna
   - terapia psychologiczna
   - terapia ruchowa
   - komunikacja alternatywna i wspomagająca
   - nauka czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną
   - Integracja Sensoryczna
   - hipoterapia
   - treningu słuchowym metodą Johansena dla dzieci z autyzmem
• możliwość rozwijania swoich zainteresowań: zajęcia artystyczne - koło 
  muzyczne „Śpiewać każdy może”, teatralne „Wyspa Melomanów”, 
  taneczne, sportowe – klub „Błyskawica Biłgoraj”, zajęcia komputerowe,
• wycieczki edukacyjne oraz turystyczno – krajoznawcze,
• przygotowanie i udział w konkursach, olimpiadach, zawodach
  i przeglądach,
• wsparcie terapeutyczne obejmujące porady i wskazówki dla rodziców
  i opiekunów.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu do szkół:
• Podanie do szkoły,
• Ostatnie świadectwo szkolne,
• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
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Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Biłgoraju
ul. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj

tel./fax: (84) 686 10 66
tel. zaufania: 19288

www.pppbil.fm.interia.pl
e-mail: pppbil@poczta.fm

diagnozą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
terapią,
profilaktyką i psychoedukacją,
doradztwem edukacyjno-zawodowym,
wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Poradnia jest publiczną placówka oświatową, zajmującą się:

•  
•
•
•
•

dzieciom nieuczęszczającym do przedszkoli i szkół oraz ich rodzicom, 
zamieszkującym na terenie powiatu biłgorajskiego,
uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek ma-
jących siedzibę na terenie powiatu biłgorajskiego.

Udziela pomocy: 

•  

•

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, 
pełnoletnich uczniów. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

badania psychologiczne (poziom intelektualny, trudności emocjonalne, 
dojrzałość szkolna, trudności szkolne, dysleksja) 
badania pedagogiczne (dojrzałość szkolna, trudności w nauce, dysleksja) 
badania logopedyczne dzieci z zaburzeniami mowy, 
badania zainteresowań i preferencji zawodowych
diagnoza integracji sensorycznej (S-I).

Poradnia świadczy usługi w zakresie:
1. Diagnozy dzieci i młodzieży:

•  

•
•
•
•

zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, dysleksją, dysortografią, 
dysgrafią, z deficytami w rozwoju psychoruchowym, 
zajęcia dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) i zaburze-
niami koncentracji uwagi (ADD),
terapia metodą EEG Biofeedback,
zajęcia dla dzieci autystycznych,
zajęcia dla dzieci zdolnych,
terapia logopedyczna dzieci z zaburzonym rozwojem mowy
zajęcia dla dzieci z niedosłuchem,
terapia integracji sensorycznej (S-I),
terapia rodzin,
terapia zaburzeń emocjonalnych i osobowościowych dzieci i młodzieży 
(m.in. fobia szkolna, stany lękowe, moczenie nocne u dzieci, zaburzenia 
snu, zaburzenia psychosomatyczne).

2. Terapii indywidualnej i grupowej:

•  

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Biłgoraju
ul. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj

3. Doradztwa:

doradztwo psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, rodzi-
ców i nauczycieli,
doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu, w tym dla 
młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

•  

•

upowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki a także z za-
kresu rozwoju i stymulacji mowy,
warsztaty szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli rozwijające umiejętno-
ści wychowawcze,
zajęcia aktywizujące wybór zawodu dla młodzieży,
zajęcia psychoedukacyjne z grupami klasowymi na terenie szkół rozwi-
jające umiejętności interpersonalne, radzenia sobie z agresją i przemocą 
w relacjach społecznych.

4. Profilaktyki:

•  

•

•
•

Pracownicy poradni udzielają też wsparcia w sytuacjach kryzysowych, 
uczestniczą w mediacjach, udzielają porad i konsultacji, prowadzą działal-
ność informacyjną.

Integracja Sensoryczna

Celem terapii integracji sensorycznej (S-I) jest poprawianie jakości prze-
syłania i organizacji tego co odbieramy przez różne zmysły naszego ciała. 
Terapia S-I ma wpływ na sprawność w zakresie dużej i małej motoryki, 
koncentracji uwagi, zdolności wzrokowe i słuchowe, poprawia funkcjono-
wanie emocjonalne, samoświadomość i samoocenę. 

Zajęcia  wspomagające koncentrację uwagi 

Zajęcia grupowe przeznaczone dla dzieci z trudnościami w koncentracji 
uwagi. Celem prowadzonych z dziećmi ćwiczeń jest doskonalenie kon-
centracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, pamięci oraz nauka ele-
mentów efektywnej relaksacji. 

W poradni działają ponadto: 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Zaburzeniami Roz-
woju Psychoruchowego,
Punkt Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Uzależnieniami 
i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,

•  

•
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Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Biłgoraju
ul. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj

Szkoła dla Rodziców,
Młodzieżowy Telefon Zaufania

•  
•

opinie psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne po 
przeprowadzonych badaniach,
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego,
orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowaw-
czych,
opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka.

Poradnia wydaje:

•  

•
•
•

•

•

Budynek poradni jest dostosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Poradnia posiada 9 gabinetów do pracy 
merytorycznej oraz świetlicę do zajęć grupowych. Praca 
prowadzona jest w estetycznych i bardzo dobrze wyposa-
żonych gabinetach. Poradnia posiada sprzęt i specjalistycz-
ne oprogramowanie do prowadzenia diagnozy i terapii 
(echokorektory mowy, platforma do badania zmysłów, EEG 
Biofeedback), nowoczesne pomoce do zajęć indywidual-
nych i grupowych.

Poradnia pracuje od poniedziałku do czwartku  
w godzinach od 730 do 1800,  

w piątki od 730 do 1600.
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tel. (84) 686 89 56
fax. (84) 686 89 56

www.mdk.bilgoraj.lbl.pl
e-mail: mdk@lbl.pl

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju
ul. Nadstawna 56 A, 23-400 Biłgoraj

Młodzieżowy Dom Kultury jest publiczną placówką oświato-
wo-wychowawczą, której zadaniem jest prowadzenie działalności  
w zakresie zajęć pozaszkolnych. 

Ofertę programową placówki stanowią zajęcia o charakterze arty-
stycznym, w których mogą uczestniczyć – niezależnie od miejsca 
zamieszkania – dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie i młodzież. 
Podstawowe formy pracy placówki to zajęcia zbiorowe z zakresu 
tańca, plastyki, muzyki, dziennikarstwa, teatru.  Zajęcia te mają na 
celu rozbudzać zainteresowania, zachęcać do wspólnego działa-
nia, rozwijać zainteresowania i fascynacje poprzez czynny udział 
w warsztatach oraz samodzielną działalność twórczą pod czujnym 
okiem specjalistów a także samodzielną organizację wielu imprez 
dla środowiska lokalnego, takich jak: koncerty, wernisaże, wystawy, 
konkursy, spektakle, turnieje. 

Nasza oferta programowa dotyczy głównie zajęć o charakterze 
artystycznym, w których mogą uczestniczyć - niezależnie od miej-
sca zamieszkania - dzieci w wieku przedszkolnym aż po młodzież 
studencką. Różnego rodzaju zajęcia służą wszechstronnemu kształ-
towaniu młodych ludzi uczęszczających na nasze zajęcia. 

Podstawowe funkcje naszej działalności to zajęcia zbiorowe z za-
kresu tańca, plastyki, muzyki, dziennikarstwa, teatru - zajęcia 
te mają na celu rozbudzać zainteresowania, pogłębiać zbiorowe 
przeżycia, zachęcać do wspólnego działania. Zajęcia zespołowe 
mają pobudzać aktywność uczestników zajęć, dostarczać nowych 
doświadczeń. W zajęciach indywidualnych kształtuje się cechy cha-
rakteru, postawy i aktywność.

Uczestnicy pracowni rozwijają swoje zainteresowania i fascynacje 
poprzez czynny udział w warsztatach oraz samodzielną działalność 
twórczą pod czujnym okiem specjalistów z zakresu plastyki, muzy-
ki, teatru, tańca oraz udział i samodzielną organizację wielu imprez 
dla środowiska lokalnego, takich jak: koncerty, wernisaże, wystawy, 
konkursy, spektakle, turnieje. Na zajęcia organizowane przez naszą 
placówkę uczęszcza 700 uczniów z terenu Miasta Biłgoraj i innych 
miejscowości naszego Powiatu.

Od 1 września br. MDK przeprowadzi się do nowej siedziby w bu-
dynku po byłym Kolegium UMCS w Biłgoraju. 
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Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju
ul. Nadstawna 56 A, 23-400 Biłgoraj
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