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Drodzy Gimnazjaliści !
Szanowni Rodzice!

Oddając w Wasze ręce informator oświatowy zawierający ofertę szkół ponadgimnazjalnych po-
wiatu biłgorajskiego chcę pomóc Wam w podjęciu  bardzo ważnej decyzji jaką jest wybór kierunku 
dalszej edukacji. Mając na uwadze wysoką jakość kształcenia naszych szkół i atrakcyjność ich oferty 
mam nadzieję, że szkołą Waszych marzeń, będzie jedna ze szkół  zaprezentowanych w tym opra-
cowaniu.

Chcę podkreślić, że oświata ponadgimnazjalna powiatu biłgorajskiego stanowi bardzo mocny 
punkt na mapie województwa lubelskiego i kraju. Nasze licea i technika dają uczniom  wysoką gwa-
rancję zdania egzaminu maturalnego. Świadczy o tym 2 miejsce naszych  liceów

i 9 miejsce techników w zakresie zdawalności matury w 2016r. - spośród 24 powiatów i miast na 
prawach powiatu w województwie lubelskim.

Szkoły Powiatu Biłgorajskiego zdecydowanie wyróżnia  bardzo wysoka od wielu lat pozycja  
w ogólnopolskim  rankingu szkół miesięcznika Perspektywy wynikająca z wysokiej jakości kształ-
cenia ogólnego i zawodowego.  W 2017 roku tytuły złotej szkoły w rankingu techników zdobyły 
Technikum Leśne i Technikum Budowlane, natomiast tytuł brązowej szkoły otrzymały Technikum 
Mechaniczno-Elektryczne. W odrębnej klasyfikacji tego rankingu prowadzonej dla liceów - Liceum 
Ogólnokształcące im. ONZ zdobyło tytuł brązowej szkoły. 

Oprócz potwierdzonej wysokiej jakości kształcenia w naszych szkołach, bogactwo kierunków  
i specjalności powinno zainteresować każdego z Was. W tym roku oferta poszerzona jest dodat-
kowo o nową specjalność w zakresie kształcenia zawodowego związaną z odnawialnymi źródłami 
energii i propozycję kształcenia w profilu wojskowo-obronnym. Szkoły podejmujące się tych zadań 
(RCEZ, LO ONZ) posiadają odpowiednie warunki do kształcenia i gwarantują jego wysoką jakość. 

Zgodnie z duchem reformy dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe stają się z dniem  
1 września br. szkołami branżowymi pierwszego stopnia kontynuującymi dotychczasowe kierun-
ki kształcenia. Wprowadzane do tych szkół zmiany programowo-organizacyjne czynią je ciekawą  
i wartą rozważenia propozycją dla uczniów, którzy pragną zdobyć atrakcyjny zawód. 

Wszystkie nasze szkoły posiadają internaty, które bardzo chętnie przyjmą uczniów zamieszkują-
cych na krańcach Powiatu lub poza jego granicami.

Po szczegółowe informacje pragnę Drodzy Gimnazjaliści i Rodzice  odesłać Was do treści niniej-
szego informatora. 

Jako organ prowadzący szkoły dbamy o rozwój i unowocześnianie infrastruktury edukacyjnej. 
Najlepiej o tym świadczą zamieszczone w tym opracowaniu zdjęcia.

 W bieżącym roku oddamy do użytku nowoczesne boisko sportowe w Zespole Szkół Zawodo-
wych i Ogólnokształcących oraz dostosujemy budynek dydaktyczny w Regionalnym Centrum Edu-
kacji Zawodowej do potrzeb osób niepełnosprawnych.   W naszych planach na najbliższe lata mamy 
cały szereg przedsięwzięć skierowanych na poprawę bazy szkolnej.

Zachęcam, by oprócz lektury niniejszego informatora korzystać ze stron internetowych naszych 
szkół, rozmawiać z absolwentami, z zainteresowaniem odnieść się do spotkań z przedstawicielami 
szkół w Waszych gimnazjach oraz korzystać z możliwości odwiedzin tych szkół. 

Życzę Wam Drodzy Gimnazjaliści jak najlepszych wyników z egzaminów gimnazjalnych i na świa-
dectwach szkolnych oraz trafnych wyborów kierunków dalszej edukacji. 

          Kazimierz Paterak
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				Starosta	Biłgorajski
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Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika to szkoła,  
w której uczniowie od ponad 50 lat zdobywają wykształcenie zawodowe i ogólne. Wielolet-
nie doświadczenie, nowoczesne metody nauczania i niepowtarzalna atmosfera to połączenie, 
które gwarantuje uzyskanie solidnego wykształcenia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
absolwentów gimnazjów, szkoła proponuje kierunki kształcenia, które są przepustką do wy-
konywania zawodów poszukiwanych obecnie na rynku pracy oraz do kontynuacji nauki na 
wyższych uczelniach.

Jednym z najważniejszych celów Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcą-
cych jest wykształcenie uczniów, którzy w przyszłości będą gotowi stawić czoła wy-
zwaniom współczesnego świata.

Dlaczego właśnie Budowlanka?

Jakość kształcenia potwierdzona przez nagrody:
Złota Szkoła 2017, Złota Szkoła 2016, Srebrna Szkoła 2015 dla Technikum Budowlanego w rankin-
gu techników organizowanym przez „Perspektywy”
II miejsce w Polsce w 2016 r. w rankingu egzaminów zawodowych w zawodzie technik budownictwa  
oraz III miejsce w województwie w 2016 r. i IV miejsce w 2017 r. w rankingu ogólnym techników organi-
zowanym przez „Perspektywy” 
Certyfikat „Lubelska Szkoła z Życiem” za udział w akcji KOMÓRKOMANIA – rejestracja potencjal-
nych dawców komórek macierzystych

•

•

•

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JÓZEFA DECHNIKA

ul. Cegielniana 24, 23-400 Biłgoraj
tel./fax: (84) 688 06 36, facebook.com/bilgoraj.zsbio

e-mail: sekretariatzsb@wp.pl, www.zsbio.lbl.pl 
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•

•

•

•

•

•

atutem szkoły jest odnowiona, przestronna baza 
lokalowa
dysponujemy najlepszym w województwie lubel-
skim kompleksem sportowym: dwie sale gimna-
styczne, siłownia, wielofunkcyjne boisko, bieżnia, 
kryta pływalnia
posiadamy nowocześnie wyposażone pracownie 
do kształcenia ogólnego i zawodowego, pracow-
nie komputerowe: jednoosobowe stanowiska 
komputerowe, Internet, Wi-Fi, tablice interaktyw-
ne, rzutniki multimedialne, sprzęt audiowizualny 
posiadamy Szkolne Centrum Multimedialne – 
młodzież ma do dyspozycji stanowiska kompute-
rowe, Internet, drukarki, skanery, ksero 
mamy doskonale wyposażoną bibliotekę ze stale 
aktualizowanym księgozbiorem, fachową prasą 
przedmiotową i zawodową
oferujemy miejsca w internacie, znajdującym się 
na terenie kompleksu szkolnego, zapewniającym 
bardzo dobre warunki mieszkaniowe

Nowoczesna infrastruktura:

•

•

jesteśmy szkołą posiadającą doskonale wykwa-
lifikowaną kadrę pedagogiczną, która pracuje  
z pasją i tym samym zapewnia nie tylko wysoki 
poziom kształcenia, ale przede wszystkim speł-
nia oczekiwania dzisiejszej młodzieży, a także 
przygotowuje do funkcjonowania na rynku pracy
uczymy skutecznie, co przekłada się na wysoką 
zdawalność egzaminu maturalnego oraz 100% 
zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifi-
kacje w zawodach: technik budownictwa, mon-
ter zabudowy i robót wykończeniowych w bu-
downictwie, murarz-tynkarz

Perspektywy rozwoju:

oferujemy smaczne posiłki w szkolnej stołówce
zapewniamy pomoc pedagoga szkolnego, opiekę 
i pomoc przedlekarską
gwarantujemy bezpieczeństwo – monitoring  
w szkole, internacie i na parkingu
mamy dobrą lokalizację, szkoła jest położona   
w bliskiej odległości od dworca PKS

•
•

•

•
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zapewniamy przyjazną atmosferę, która przekła-
da się na poziom nauczania młodzieży
kształtujemy postawy patriotyczne, poczucie 
tożsamości narodowej oraz przynależności do 
społeczności lokalnej
umożliwiamy uczniom udział w licznych imprezach  
i uroczystościach szkolnych, miejskich i powiatowych, 
spektaklach teatralnych, koncertach, spotkaniach  
z ciekawymi ludźmi, debatach, wycieczkach, biwakach
angażując młodzież w pracę Samorządu 
Uczniowskiego, Szkolnego Koła Wolontariatu, 
Szkolnego Koła Caritas i PCK rozwijamy postawy 
otwartości i wrażliwości na potrzeby innych oraz 
aktywności społecznej

Dobra atmosfera:
•

•

•

•

•

•

•

•

Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks 
AGH – trzech uczniów LO otrzymało indeksy na 
AGH Kraków, tytuł laureata I stopnia z geografii, 
fizyki i matematyki – 2015/2016;
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 
– uczeń TB laureatem stopnia centralnego, in-
deks na studia budowlane na dowolną uczelnię 
w Polsce – 2016/2017;
XXVII Olimpiada Teologii Katolickiej – indeks 
uczennicy LO na KUL – 2016/2017;
I miejsce uczennicy LO w Ogólnopolskim Konkur-
sie Literackim „Wybieram Bibliotekę” –2015/2016;

Sukcesy edukacyjne:
ZSBiO - to szkoła sukcesu! Oto wybrane osią-
gnięcia edukacyjne z lat 2015 – 2017:

•

•

•

•

•

•

Wojewódzka licealiada w sztafetowych biegach 
przełajowych – II miejsce dziewcząt, V miejsce 
chłopców – 2016/2017
Wojewódzka licealiada w halowej piłce nożnej – II 
miejsce – 2015/2016
Mistrzostwa Polski Szkół Budowlanych w halowej 
piłce nożnej chłopców – V miejsce – 2015/2016
Mistrzostwa Polski Szkół Budowlanych w piłce 
ręcznej chłopców – III miejsce – 2015/2016
Wojewódzka licealiada w drużynowym tenisie 
stołowym dziewcząt – IV miejsce – 2015/2016
Wojewódzka licealiada w piłce ręcznej chłopców – 
V miejsce – 2015/2016

Sukcesy sportowe:
Doskonała baza sportowa umożliwia uczniom 
rozwijanie pasji sportowych, uwieńczonych 
sukcesami na szczeblu powiatu, wojewódz-
twa i kraju:

zapewniamy efektywną naukę języków obcych: 
angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski
stwarzamy możliwości udziału w wykładach, 
warsztatach, zajęciach laboratoryjnych w ra-
mach współpracy z Katolickim Uniwersytetem 
Lubelskim, Uniwersytetem Medycznym, UMCS  
i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie oraz 
Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie 
dbamy o wszechstronny rozwój zainteresowań 
i różnorodnych pasji uczniów w ramach zajęć 
pozalekcyjnych, kół przedmiotowych, organizacji 
szkolnych (w szkole działa m.in. zespół muzycz-
ny, koło teatralne, koło literackie, koło fotogra-
ficzne, koło filozoficzne)
zapewniamy rozwój zainteresowań sportowych 
poprzez zajęcia pozalekcyjne, udział w zawo-
dach sportowych oraz wyjazdach na „Białą szko-
łę” do Zakopanego

•

•

•

•

•

•

•

•

II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie na mi-
niaturę literacką w języku angielskim „Mini-Saga 
Competition” – 2015/2016;
Wyróżnienie w finale międzynarodowego kon-
kursu tłumaczeniowego organizowanego przez 
Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Komisji Euro-
pejskiej w Brukseli – 2016/2017;
Certyfikat uczennicy LO w XI edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Wydawnictwa „Historia i Życie” 
– „Pasja przedsiębiorczości w historii rodzinnej, 
lokalnej, regionalnej” – 2016/2017;
I miejsce w Debacie Oksfordzkiej i tytuł Liderzy 
Przyszłości – zespół uczniów LO i TB – 2015/2016.

Wyniki sportowe uczniów ZSBiO przyczyniły się 
do tego, że szkoła od lat należy do najbardziej 
usportowionych szkół województwa lubelskiego. 
W roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 uplaso-
wała się na VII miejscu wśród ponad 150 szkół po-
nadgimnazjalnych Lubelszczyzny.

Współpraca z uczelniami i instytucjami:

1. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
2. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
3. KUL W LUBLINIE
4. AGH W KRAKOWIE
5. UMCS W LUBLINIE
6. POLSKI ZWIĄZEK DEKARZY
7. FIRMA BLACHOTRAPEZ I FIRMA SOPRO
8. KRAJOWA FEDERACJA EDUKACJI ZAWODOWEJ
    I KULTURY FIZYCZNEJ 
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Katarzyna Kolbuch I C LO
Jako uczennica ZSBiO mogę stwierdzić, że jest to 
szkoła godna polecenia każdemu. Uważam, że wy-
branie jej było najlepszą decyzją jaką mogłam pod-
jąć. Szkoła ta oferuje szeroki wybór klas o różnych 
profilach. Jest to miejsce „z duszą”, w którym panuje 
wspaniała atmosfera. Wszyscy są życzliwi i uprzej-
mi, a nauczyciele, choć wymagający, służą pomocą 
i zrozumieniem. Dzięki „Budowlance” mogę rozwijać 
się intelektualnie w doskonale wyposażonych sa-
lach lekcyjnych czy brać udział w wielu konkursach 
przedmiotowych. Szkoła zapewnia mi także rozwój 
sportowy. Od samego początku mogę uczestniczyć  
w zajęciach pozalekcyjnych z tenisa stołowego, piłki 
siatkowej czy pływania. Przez udział w przeróżnych za-
wodach sportowych odkryłam swoje możliwości i od-
niosłam wiele niespodziewanych dla mnie sukcesów. 
Bez wątpienia mogę przyznać, że jest to szkoła, która 
pozwala rozwijać pasje i spełniać marzenia, dlatego  
z całego serca polecam „Budowlankę”. Jest to szansa 
na dobrą przyszłość. 

Uczniowie o szkole:

Oferta edukacyjna na rok szkolny  2017/2018

Paulina Kusz II a TB
Przy wyborze szkoły kierowałam się myślą o przyszłości. 
W szczególności brałam pod uwagę opinie znajomych, 
jak również rodziców. W szkole nie tylko uczę się przed-
miotów zawodowych, lecz także mam zajęcia praktycz-
ne. Jako uczennica klasy drugiej, śmiało mogę stwier-
dzić, że szkoła zapewnia bardzo dobre warunki rozwoju 
intelektualnego, także sportowego. Myślę, że cztery lata  
w technikum doskonale przygotują mnie do podjęcia 
nauki na studiach.

Natalia Grabias III B LO
Wybierając szkołę ponadgimnazjalną kierowałam 
się moimi zainteresowaniami oraz pozytywnymi 
opiniami starszych znajomych. Wybrałam „Budow-
lankę” i nie zawiodłam się. ZSBiO to solidna szkoła 
ze świetną kadrą pedagogiczną. Nauczyciele zawsze 
wychodzą naprzeciw potrzebom uczniów. Szkoła po-
dejmuje wiele inicjatyw, które dają doskonałą możli-
wość szukania i rozwijania swoich pasji. Po prawie 
trzech latach spędzonych tutaj mogę powiedzieć  
z pełną odpowiedzialnością, że wybór ZSBiO to była 
dobra decyzja.

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa Przedmioty 
rozszerzone

Przedmioty 
punktowane Języki obce

Ia
humanistyczno –
psychologiczna 

język polski 
język angielski 

biologia           
1/2 oddziału

język polski 
język angielski 

historia            
1/2 oddziału

język  polski 
język  angielski 

matematyka 
biologia

język polski 
język angielski 
matematyka 

historia

j. angielski 
j.  hiszpański 

j. rosyjski

Ib ekonomiczna
język  angielski  

geografia 
matematyka

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

TECHNIKUM BUDOWLANE (4 LATA)

Klasa Zawód Przedmioty 
rozszerzone

Przedmioty 
punktowane Języki obce

Ia
technik 

budownictwa

matematyka 
fizyka      

1/2 oddziału

matematyka 
geografia   

1/2 oddziału

j. polski, j. angielski 
matematyka 
informatyka

j. polski, j. angielski 
matematyka 

geografia

j. angielski 
j. niemiecki 

j. rosyjski

Ib
technik 

budownictwa
matematyka 

geografia

j. polski, j. angielski 
matematyka 

geografia

j. angielski 
j. niemiecki 

j. rosyjski

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 LATA)

Klasa Zawód Przedmioty 
punktowane Języki obce

Ia

murarz-tynkarz 
1/2 oddziału

dekarz  
1/2 oddziału

język polski 
język angielski 
matematyka 
informatyka

jeden język 
do wybo-

ru(angielski, 
niemiecki, 

rosyjski)

Ib
monter zabudowy 

i robót wykończenio-
wych w budownictwie

j. polski, j. angielski 
matematyka 
informatyka

jeden język 
do wybo-

ru(angielski, 
niemiecki, 

rosyjski)
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU

ul. Przemysłowa 23, 23-400 Biłgoraj
tel. (84) 688 07 75, fax. (84) 686 04 50
e-mail: zszio@lbl.pl, www.zszio.lbl.pl

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

Szkole  przyznano: tytuł ,,Szkoła Innowacji 2015”, ,,Certyfikat Placówki Oświato-
wej Roku 2015 w kategorii Technikum roku 2015”, „Certyfikat Placówki Oświatowej 
Roku 2016 w kategorii Technikum roku 2016”. 

szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych
bogate, nowoczesne pracownie przedmiotowe i 
zawodowe (fryzjerskie, gastronomiczne, mecha-
niczne, informatyczne, grafiki komputerowej i re-
klamy, hotelarskie, odzieżowe)
współpraca z najlepszymi uczelniami i pracodaw-
cami w regionie
prężnie działające organizacje młodzieżowe, har-
cerstwo, PCK, Caritas
doskonałe warunki do uprawiania różnych dyscy-
plin sportowych

•
•

•

•

•

Dlaczego wybrać ZSZiO?

Wszystko dla ucznia:

Kształcimy fachowców:
•

•
•
•
•

praktyki w kraju i za granicą u renomowanych 
pracodawców
program Erasmus+ 
certyfikaty Europass Mobilność
wyjazdy na targi i wystawy branżowe
dyplomy i certyfikaty honorowane w krajach Unii 
Europejskiej

•
•
•
•
•

bezpieczeństwo i opieka pedagoga i psychologa
internat
biblioteka 
nowoczesny kompleks sportowy
warsztaty szkolne
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Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej  w Lublinie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Akademia Medyczna w Lublinie
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Hotel „ARTIS” **** w Zamościu
Hotel, restauracja EVA PARK LIFES SPA ****
w Konstancinie
Black Red White
Kapica Market – producent męskich spodni
wizytowych.

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Współpracujemy z najlepszymi, nasi part-
nerzy to między innymi:

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/18:

Technik żywienia i usług gastronomicznych 
- przygotowuje młodzież do prowadzenia własnej 
działalności lub podjęcia pracy w placówkach świad-
czących usługi w branży gastronomicznej. 
Techniki hotelarstwa - przygotowuje do pracy 
w hotelu lub innych obiektach bazy noclegowej, 
takich jak: ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdro-
wiskowe, pensjonaty, zajazdy, motele.
Technik kelner - absolwent jest przygotowany do 
prawidłowej, sprawnej i kulturalnej obsługi konsu-
menta oraz zna podstawowe zasady organizacji 
pracy w zakładzie gastronomicznym.
Technik przemysłu mody – ukończenie kierun-
ku pozwala na podjęcie pracy zawodowej w za-
kładach branży odzieżowej na różnych stanowi-
skach, takich jak: projektant mody, konstruktor 
odzieży, stylista wizerunku, technolog. 
Technik mechanik - kształci umiejętności napra-
wy maszyn i urządzeń technicznych w takich dzie-
dzinach gospodarki jak: transport, komunikacja, 
budownictwo, rolnictwo czy górnictwo.
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Technik obsługi turystycznej - kształci umie-
jętności planowania i organizowania imprez tu-
rystycznych oraz nadzoru i koordynacji obsługi 
turystycznej np. w biurach podróży, agencjach 
turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej.
Technik organizacji reklamy – kształci fachow-
ców w dziedzinie grafiki komputerowej, marketin-
gu i reklamy, planuje i organizuje kampanie rekla-
mowe.
Technik usług fryzjerskich – pozwala na zdoby-
cie wiedzy i umiejętności potrzebnych do świad-
czenia usług fryzjerskich na wysokim poziomie. 
Technik handlowiec – pozwala nabyć wiedzę z 
zakresu marketingu i sprzedaży. Młodzież uczy 
się podejmowania właściwych decyzji rynkowych 
oraz prowadzenia negocjacji handlowych.
Kucharz – szkoła branżowa I stopnia: kształci 
umiejętności przygotowywania potraw oraz po-
dawania ich w atrakcyjnej i wyszukanej formie. 
Ślusarz – szkoła branżowa I stopnia: kształci pod-
stawowe umiejętności związane z obróbką metali 
oraz naprawą, montażem lub demontażem me-
chanizmów wykonanych z metalu. 
Klasa wielozawodowa – szkoła branżowa I stop-
nia: uczeń rozpoczynając naukę sam dokonuje 
wyboru zawodu, zgodnie ze swoimi zaintereso-
waniami. Szkoła organizuje naukę przedmiotów 
ogólnych, natomiast kształcenie praktyczne odby-
wa się na podstawie umowy o pracę u pracodaw-
cy, specjalisty w wybranym zawodzie. 

Aleksandra Wierzbowska
– klasa III Technikum Usług Fryzjerskich
Moja szkoła rozwija umiejętności i zainteresowań 
wszystkich uczniów. Doświadczona kadra nauczy-
cielska i ciekawe zajęcia sprawiają, że można tu się 
poczuć naprawdę dobrze. Dlatego też zachęcam was 
gorąco 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, uczę się ciekawych rzeczy, a w przyszłości na 
pewno znajdę dobrą pracę. 

Damian Ćwikła
– klasa IV Technikum Mechaniczne 
Każdy w naszej szkole może czuć się bezpiecznie. 
Nauczyciel jest z nami wszędzie. Wsparcie i pomoc 
to codzienność. Chcesz się realizować? Spełniać 
swoje marzenia? Chcesz zostać  fryzjerem? Kucha-
rzem? Kelnerem? Projektantką mody? Mechanikiem? 
A może planujesz karierę hotelarską lub turystycz-
ną? Lepiej trafić nie mogłeś. Spełnij swoje marzenia 
razem z ZSZiO! Wybrałem technikum mechaniczne,  
w którym zdobywam potrzebne umiejętności napra-
wy maszyn i urządzeń mechanicznych. Tutaj uwie-
rzyłem w siebie. W przyszłości planuję rozpocząć 
działalność usługową w branży mechanicznej.

Barbara Grzywna
– klasa III Technikum Gastronomiczne 
Moja szkoła ciągle się rozwija i zaskakuje nowo-
ściami. Możliwości rozwoju są ogromne. Mamy 
do wyboru wiele kół zainteresowań, kursów, pro-
jektów unijnych. Często organizowane są wyjaz-
dy edukacyjne i wycieczki. Nauczyciele doskona-
le przygotowują nas do egzaminów maturalnych  
i zawodowych, także na zajęciach dodatkowych. 
Ta szkoła to doskonały wybór dla każdej duszy 
artystycznej. Ja interesuję się teatrem, a moi kole-
dzy muzyką. Nasi nauczyciele wspierają każdego  
w realizacji pasji. W naszej szkole wielu uczniów ma 
możliwości aktywnego udziału w życiu szkoły, an-
gażując się w działalność różnych organizacji mło-
dzieżowych. Uczestnicząc w akcjach charytatywnych 
uczniowie uwrażliwiają się na los drugiego człowie-
ka, zauważają sens podejmowania działań, czują 
się potrzebni, w dobry i pożyteczny sposób spędzają 
wolny czas.

Uczniowie o szkole:
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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
6 Technikum Technik handlowiec
7 Technikum Technik mechanik
8 Technikum Technik przemysłu mody
9 Technikum Technik organizacji reklamy

10 Branżowa Szkoła I stopnia Wielozawodowa
11 Branżowa Szkoła I stopnia Ślusarz
12 Branżowa Szkoła I stopnia Kucharz
13 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Liceum dla dorosłych
14 Szkoła Policealna Technik administracji

15 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla 
dorosłych – gastronomiczne, odzie-
żowe, kelnerskie, handlowe, fryzjer-
skie.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju:
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Jesteśmy dużym i znanym w regionie zespołem szkół kształcących w wielu atrakcyjnych zawo-
dach. Nasi uczniowie zdobywają wiedzę i kwalifikacje zawodowe w:
- Technikum Mechaniczno-Elektrycznym (w siedmiu zawodach),
- Zasadniczej Szkole Zawodowej (od września 2017 r. Branżowej Szkole I stopnia),
zaś słuchacze w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na kwalifikacyjnych kursach za-
wodowych.

Zapewniamy wysoki poziom kształcenia, o czym świadczą liczne wyróżnienia. Przyznano 
nam godła: Technikum Roku 2014 i Technikum Roku 2015 oraz certyfikaty Wiarygodna 
Szkoła w kategorii Technikum w 2015, 2016 i 2017 r. W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Po-
nadgimnazjalnych uzyskaliśmy tytuły: Złotej Szkoły w 2014 roku, Srebrnej Szkoły w 2012  
i 2015 r. oraz Brązowej Szkoły w 2013, 2016 i 2017 r. 

•
•
•

•

•
•
•

REGIONALNE CENTRUM
EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 98, 23-400 Biłgoraj
tel. (84) 686 79 78, fax. (84) 686 02 54

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

Uczymy zawodów, które są poszukiwane na krajowym i europejskim rynku pracy
W kształceniu wykorzystujemy najnowsze maszyny i urządzenia oraz programy komputerowe
Zapewniamy bardzo dobre opanowanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez naukę indy-
widualną oraz w małych grupach
W zawodach samochodowych uczeń jest nieodpłatnie przygotowywany do egzaminu na prawo jazdy 
kategorii B, który może zdawać na naszym Autodromie
Organizujemy dla uczniów staże zawodowe, które zwiększają szanse na zatrudnienie
Przygotowujemy do założenia i prowadzenia przez absolwentów własnej firmy
Bardzo dobrze przygotowujemy do podjęcia nauki na wyższych uczelniach różnego typu

Dlaczego warto nas wybrać:



14

INFORMATOR OŚWIATOWY  |  NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

•

•
•

•
•
•

Organizujemy wycieczki do zakładów pracy, na targi i wystawy branżowe oraz wycieczki
turystyczno-krajoznawcze
Organizujemy wyjazdy na Białą Szkołę z nauką jazdy na nartach i desce snowboardowej
Zapewniamy warunki do rozwijania zainteresowań i pasji uczniów (koła: fotograficzno-filmowe,
informatyczne, sportowe, teatralne i kabaretowe, zespół wokalno-instrumentalny, wolontariat)
Posiadamy nowoczesny kompleks sportowy
Prowadzimy zajęcia lekcyjne na jednej zmianie
Uczniom zamiejscowym zapewniamy bardzo dobre warunki w internacie

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018    (TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE)

Lp Zawód Przedmioty nauczane 
w zakresie rozszerzonym Języki obce Przedmioty punktowane 

w rekrutacji

1 technik elektronik matematyka i fizyka

Dwa do 
wyboru:

j. angielski

j. niemiecki

j. rosyjski

j. polski, matematyka, j. obcy oraz

fizyka lub informatyka (lp. 1÷6) albo

geografia lub informatyka (lp. 7)

2 technik elektryk matematyka i fizyka

3 technik informatyk matematyka i informatyka

4 technik mechatronik matematyka i fizyka

5 technik pojazdów samochodowych matematyka i fizyka

6 technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej

matematyka i fizyka

7 technik ekonomista matematyka i geografia
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Technik elektronik jest przygotowany do wy-
konywania instalacji alarmowych, monitoringu, 
telewizji kablowej i satelitarnej, do instalowania, 
użytkowania oraz naprawy urządzeń elektronicz-
nych. 

Technik elektryk potrafi montować oraz urucha-
miać maszyny, urządzenia i instalacje elektryczne, 
lokalizować i usuwać w nich uszkodzenia, oceniać 
stan techniczny, montować i naprawiać układy ste-
rowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urzą-
dzeń elektrycznych. 

Technik informatyk jest przygotowany do mon-
towania oraz użytkowania komputerów i urządzeń 
współpracujących, wykonywania lokalnych sieci 
komputerowych i administrowania nimi, projekto-
wania baz danych, tworzenia stron www.

Technik mechatronik potrafi projektować, mon-
tować, programować i eksploatować urządzenia 

mechatroniczne (sterowniki i roboty przemysłowe, 
zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego, 
zautomatyzowane linie produkcyjne).

Technik pojazdów samochodowych jest przy-
gotowany do diagnozowania, obsługiwania i napra-
wiania pojazdów samochodowych.

Technik ekonomista jest przygotowany do pla-
nowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo
-płacowych, prowadzenia rachunkowości, wykony-
wania analiz i sporządzania sprawozdań z działal-
ności, wykonywania prac biurowych, prowadzenia 
działań marketingowych.

Technik urządzeń i systemów energetyki od-
nawialnej jest przygotowany do organizowania 
i wykonywania montażu, konserwacji i naprawy 
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz 
kontroli ich pracy.
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Bardzo dobre przygotowywanie do egzaminu za-
wodowego i przyszłej pracy – każdego roku zda-
walność naszych uczniów jest wyższa niż w kraju
Bardzo dobre wyniki naszych absolwentów na 
maturze oraz wysoka edukacyjna wartość doda-
na EWD (przyrost wiedzy) z matematyki, która lo-
kuje nas jako szkołę sukcesu
Sukcesy uczniów w olimpiadach, turniejach i kon-
kursach: tytuły laureatów i finalistów Olimpiady 
Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej  
i Elektronicznej, Olimpiady Techniki Samochodo-
wej, Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego, 
Ogólnopolskiego Konkursu Motoryzacyjnego „Ca-
strol”, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samo-
chodowej w kategorii zasadniczych szkół zawodo-
wych, Konkursu Matematycznego „Matematyka 
w Technice dla Technika”, laureatów Lubelskiego 
Międzyszkolnego Konkursu Zawodowego „Rok 
przed dyplomem” (corocznie nasza szkoła zbiera 
połowę nagród z województwa lubelskiego)
Cykliczny udział reprezentacji szkoły w finale Cen-
tralnych Zawodów w Biegach Przełajowych

Co nas wyróżnia:
•

•

•

•

Dodatkowe informacje znajdziecie na naszej stro-
nie internetowej www.rcezbilgoraj.lbl.pl

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018
(BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA)

Zawód Języki obce
Przedmioty 

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

Elektryk może być zatrudniony w zakładach wyko-
nujących instalacje elektryczne, zakładach stosują-
cych maszyny i urządzenia elektryczne, zakładach 
naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne 
oraz elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego.
Mechanik pojazdów samochodowych może 
podjąć pracę w zakładach naprawiających pojazdy 
samochodowe, stacjach obsługi i kontroli pojaz-
dów przy diagnozowaniu, obsłudze i naprawie po-
dzespołów pojazdów samochodowych.
Elektromechanik pojazdów samochodowych 
może znaleźć zatrudnienie w zakładach zajmują-
cych się naprawą pojazdów samochodowych, sta-
cjach obsługi i kontroli pojazdów przy ocenianiu 
stanu technicznego i naprawie elektrycznych i elek-
tronicznych układów pojazdów samochodowych.

Od wielu lat realizujemy projekty finansowane  
z funduszy europejskich. Dzięki nim wzbogaca-
my i unowocześniamy swoją bazę dydaktyczną. 
Do naszych pracowni zawodowych pozyskaliśmy 
wiele nowoczesnych maszyn, urządzeń i sprzętu 
diagnostycznego, a takimi dysponują pracodawcy. 
Uczniowie zapoznają się z tym sprzętem w szkole, 

przygotowują się do staży zawodowych, a następ-
nie odbywają staże w zakładach pracy. Dzięki re-
alizacji projektów unijnych szkoła pozyskała sprzęt 
o wartości 2 mln zł, zaś uczniowie mogą nabywać 
dodatkowe umiejętności, które wykraczają poza 
program nauczania, a są oczekiwane na rynku pra-
cy i ułatwiają jej podjęcie.
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. ONZ W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj
tel./fax: (84) 686 04 42, sekretariat szkoły: sekretariat-loonz@o2.pl

e-mail: loonz@lbl.pl, www.loonz.lbl.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju to szko-
ła z 80 – letnią historią, która w swoich działaniach łączy tradycję z nowoczesnością. Po raz ko-
lejny została uhonorowana tytułem „Brązowa Szkoła” i należy do prestiżowego grona najlepiej 
kształcących liceów w Polsce. W Rankingu Szkół Olimpijskich 2017 znajduje się wśród 200 naj-
wyżej sklasyfikowanych szkół w kraju. Uczniowie LO im. ONZ mają różnorodne zainteresowa-
nia, odnoszą liczne sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych i strzeleckich. 
W roku szkolnym 2015/2016 nasi uczniowie zajęli I miejsce w Międzynarodowym Konkursie 
Graficznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem Associa-
tion of European Cancer Leagues (ECL). Praca konkursowa zainteresowała onkologów z róż-
nych krajów Europy i była prezentowana w TVP w programie „Pytanie na śniadanie”. Uczniowie 
naszej szkoły to „Liderzy przyszłości” – laureaci II Mistrzostw Debat Oksfordzkich 2016 oraz 
zdobywcy wielu innych tytułów. W uznaniu za nowatorskie działania służące wszechstronnemu 
rozwojowi młodzieży, szkoła otrzymała wyróżnienia, które potwierdzają wysoką jakość kształ-
cenia: „Honorowy Certyfikat Jakości potwierdzający bardzo wysoką jakość pracy dydaktycznej  
i opiekuńczo-wychowawczej”, „Szkoła – Lider Innowacji”, „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Szko-
ła najlepiej ucząca języka rosyjskiego w Polsce”, „Szkoła Dialogu”.

Liceum Ogólnokształcące im. ONZ to Tradycja, Nowoczesność, Aktywność”
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uzyskują na egzaminie maturalnym bardzo wyso-
kie wyniki i uczestniczą 
w dodatkowych zajęciach przygotowujących do 
matury z różnych przedmiotów,
podejmują studia na renomowanych uczelniach 
publicznych w kraju i za granicą,
osiągają sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, 
konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich  
i wojewódzkich,
biorą udział w zajęciach prowadzonych przez 
pracowników naukowych: Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie, Wojskowej Akademii Tech-
nicznej w Warszawie, Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie, Akademii Medycznej w Lublinie, 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
(Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Historii, In-
stytutu Filologii Słowiańskiej, Instytutu Filologii 
Angielskiej), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go (Instytutu Filologii Germańskiej), Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie, Wyższej Szkoły Ekono-
mii i Innowacji w Lublinie,

•

•

•

•

•

•

•

•

Szkoła zapewnia uczniom:
wysoki poziom nauczania, bardzo dobre przygo-
towanie do matury i dalszego kształcenia na róż-
nych kierunkach studiów,
nowoczesną bazę dydaktyczną: pracownie kom-
puterowe, sale lekcyjne wyposażone w tablice in-
teraktywne i sprzęt multimedialny,
naukę 2-3 języków obcych spośród 6 propono-
wanych: język angielski, język hiszpański, język nie-
miecki, język rosyjski, język francuski i język łaciński,
dostęp do największej w regionie skomputeryzo-
wanej biblioteki szkolnej z centrum multimedial-
nym, posiadającej wydzielone zbiory obcojęzycz-
ne: Biblioteki Angielskiej, Biblioteki Niemieckiej  
i Biblioteki Rosyjskiej oraz przestronną czytelnią,
możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, inter-
natu, poradni medycyny szkolnej, 
sklepiku szkolnego,
bogato wyposażoną bazę sportową: kompleks 
boisk wielofunkcyjnych, halę sportową, 2 salki 
gimnastyczne, siłownię, możliwość korzystania  
z zajęć na basenie, 
własny sprzęt narciarski i snowboardowy, kadrę 
instruktorską na „Białych Szkołach”,
możliwość rozwijania różnych pasji oraz zaintere-
sowań w kołach i organizacjach szkolnych,

pomoc psychologa i pedagoga szkolnego,
przyjazną i życzliwą atmosferę oraz bezpieczeń-
stwo.

•
•

Nasi uczniowie:
•

•

•

•
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doskonalą znajomość języków obcych, poznają tra-
dycje, kulturę i życie innych narodów poprzez udział 
w międzynarodowej wymianie młodzieży ze szkoła-
mi w Niemczech i Bułgarii, obozach językowych oraz 
projektach międzynarodowych rozszerzających wie-
dzę ogólną i kompetencje językowe np.: Euroweek, 
e-Twinning, Business English i innych,
mają możliwość wyjazdu na stypendia językowe 
do Niemiec fundowane przez Gimnazjum Alberta 
Schwietzera w Crailsheim,
rozwijają swoje zdolności i zainteresowania w róż-
nych kołach: Kole Przyjaciół Biblioteki, Szkolnym Klu-
bie Europejskim, Szkolnym Klubie Filmowym, Kole 
Fotograficznym „FLESZ”, Szkolnym Kole Wolontaria-
tu, Szkolnym Kole PCK, Szkolnym Kole PTTK, Szkol-
nym Kole Sportowym, Szkolnym Kole Strzeleckim, 
Szkolnym Klubie UNESCO, Uczniowskim Funduszu 
Oświaty i innych, 
zwiedzają Polskę i Europę podczas wycieczek krajo-
wych i zagranicznych np.: do Bułgarii, Izraela, Hisz-
panii, Włoch, Monako, Wielkiej Brytanii, Francji, Nie-
miec, Czech,
uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych z historii, 
biologii, geografii, fizyki, chemii, wyjeżdżają do muze-
ów, kin i teatrów,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

odnoszą znaczące sukcesy w zawodach strze-
leckich i sportowych: w lekkiej atletyce, pływa-
niu, siatkówce i koszykówce, mają możliwość 
zdobywania nowych umiejętności na „Białych 
Szkołach” w Zakopanem i we Włoszech (nauka 
jazdy na snowboardzie), w „Klasach pod Żagla-
mi” (nauka żeglugi i windsurfingu),
są nagradzani za bardzo dobre wyniki w na-
uce, 100% frekwencję oraz sukcesy w olim-
piadach, konkursach i zawodach sportowych, 
otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, 
Starosty Biłgorajskiego, Fundacji Fundusz Lo-
kalny Ziemi Biłgorajskiej,
mają możliwość poszerzenia wiedzy poprzez 
udział w zajęciach e-learningowych na platfor-
mie edukacyjnej Moodle,
posiadają indywidualne konta dostępu do 
szkolnej sieci komputerowej, korzystają z In-
ternetu za pomocą hotspota na terenie szkoły,
pomagają innym, angażując się w działalność 
charytatywną i społeczną (pomagają w reha-
bilitacji osób niepełnosprawnych, wspierają  
w nauce dzieci za świetlic socjoterapeutycz-
nych, organizują akcje charytatywne).
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Oferta edukacyjna
Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju

na rok szkolny 2017/2018

NAZWA KLASY
PRZEDMIOTY 

NAUCZANE W ZAKRESIE 
ROZSZERZONYM

PRZEDMIOTY 
UZUPEŁNIAJĄCE 
I DODATKOWE

JĘZYKI OBCE 
W CYKLU NAUCZANIA  

I-III

I A 
klasa 

architektoniczna
matematyka, fizyka

grafika komputerowa 
lub projektowanie 

zintegrowane

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

I B 
klasa 

politechniczna

matematyka, fizyka,  
informatyka  

lub język angielski

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

I C 
klasa 

akademicka 
SGH

matematyka, geografia,  
język angielski

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

I D 
klasa 

ekonomiczna

matematyka, geografia,  
język angielski

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

I E 
klasa 

humanistyczna 
 z rozszerzonym  

j. angielskim

język polski,  
historia,  

język angielski
dziennikarstwo

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

I F 
klasa 

prawnicza

język polski, historia,  
wiedza o społeczeństwie język łaciński

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

I G 
klasa medyczna  
z rozszerzonym 

 j. angielskim

biologia, chemia,  
język angielski

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

I H 
klasa medyczna 
 z matematyką

biologia, chemia,  
matematyka fizyka w medycynie

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

I i 
klasa 

mundurowa

matematyka, 
język angielski, historia 

I – j. angielski 
II – j. niemiecki/ j. rosyjski/ 
j. francuski/ j. hiszpański
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KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
ul. Krzeszowska 1, 23-400 Biłgoraj

tel./fax. (84) 686 74 75, facebook.com/klobilgoraj  
e-mail: kgilo_bilgoraj@wp.pl, www. kgilo.lbl.pl

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

Szkoła umożliwia sukces każdemu uczniowi na 
miarę jego możliwości, skutecznie przygotowuje 
do matury i wyposaża w umiejętności niezbędne 
w dorosłym życiu. Gwarantują to młodzi, ale do-
świadczeni i bardzo dobrze przygotowani nauczy-
ciele, w większości dyplomowani. 

„Katolik” należy do Rady Szkół Katolickich  
i Ogólnopolskiej oraz Diecezjalnej Rodziny Szkół 
Jana Pawła II. Stwarza to dogodne możliwości do 
wymiany doświadczeń, spotykania się  młodzieży, 
poznawania nowych regionów kraju.

Nauczyciele i młodzież podejmują różne dzia-
łania służące integracji czy też prezentowaniu  

i rozwijaniu zainteresowań oraz pomocy potrze-
bującym. Właśnie za aktywność w poczynaniach 
charytatywnych (m.in. Dzieło Nowego Tysiącle-
cia, Szlachetna Paczka) przyznano „Katolikowi” 
tytuł SZKOŁY SOLIDARNEJ. Od trzech lat szkoła 
jest głównym organizatorem największego wyda-
rzenia kulturalno-religijnego w naszym mieście  
- Orszaku Trzech Króli.

Patronat naukowo-wychowawczy nad szko-
łą sprawuje Katolicki Uniwersytet Lubelski, co 
umożliwia młodzieży uczestnictwo w zajęciach 
edukacyjnych na tej uczelni, poznanie jej funk-
cjonowania, korzystanie z przebogatych zbiorów 
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bibliotecznych itp. Podobnie jak bogata oferta 
zajęć dodatkowych w szkole służy szeroko rozu-
mianemu rozwojowi. Największą popularnością 
wśród uczniów cieszą się zajęcia reportersko-
dziennikarskie, filmowe, multimedialne, teatralne, 
informatyczne oraz przygotowujące do egzaminu 
maturalnego. Uczestnicy zajęć filmowych zdoby-
wali nagrody za przygotowane filmy w skali ogól-
nopolskiej. Filmy te można oglądać na szkolnym 
kanale You Tube. Na zajęciach multimedialnych 
przygotowano m. in. specjalną aplikację o nazwie 
„Matura Flashcards” służącą do zapamiętywania 
słownictwa z obszarów maturalnych. W szkole 
obok tradycyjnej biblioteki jest też biblioteka cy-
frowa, gdzie skanując kod QR można czytać daną 
pozycję książkową na swoim urządzeniu (telefon, 
tablet, iPad). Młodzież ma możliwość doskonale-
nia języków obcych poprzez kontakt z obcokra-
jowcami w ramach programu Comenius oraz na 
warsztatach ze studentami z całego świata.

W szkole funkcjonuje bardzo bogaty system 
stypendiów naukowych i socjalnych. Najlepsi 

uczniowie rozpoczynający naukę w KLO otrzyma-
ją stypendium na pierwszy semestr. Jeżeli śred-
nią utrzymają po klasyfikacji śródrocznej, będzie 
ono przedłużone na następny okres. Ponadto dla 
uczniów znajdujących w trudnej sytuacji material-
nej istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu 
lub zakwaterowania w internacie. Wszyscy zainte-
resowani mogą mieszkać w internacie. 

Na rok szkolny 2017/2018 proponujemy gim-
nazjalistom dwie klasy pierwsze z bogatym  zesta-
wem przedmiotów rozszerzonych.

Klasa reporterska: 
przedmioty rozszerzone: j. polski, język angielski, 
geografia/biologia (dodatkowe godziny matematyki)
W tej klasie  zapewniamy współpracę z Katolickim 
Radiem Zamość i lokalną prasą katolicką. Ucznio-
wie tej klasy uczestniczą w zajęciach filmowych  
i multimedialnych. Samodzielnie pod opieką na-
uczyciela realizują filmy. Przedmiotami uzupeł-
niającymi będą zajęcia z podstaw dziennikarstwa 
oraz historia i społeczeństwo.
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Przyszłym uczniom szkoły
gratulujemy  dobrego wyboru 
i życzymy wielu sukcesów!

Klasa biznesowa: 
przedmioty rozszerzone: j. angielski, wiedza o spo-
łeczeństwie, geografia/ biologia (dodatkowe godziny 
matematyki)
W tej klasie zapewniamy zdobycie umiejętności 
ułatwiających założenie działalności gospodarczej 
oraz zapoznanie się z organizacją i zarzadzaniem 
firmą. Uczniowie mają możliwość odwiedzenia 
różnych instytucji i zakładów pracy. Przedmiotami 
uzupełniającym będzie biznes w praktyce oraz hi-
storia i społeczeństwo.

W pierwszym miesiącu nauki pierwszoklasi-
ści wyjeżdżają na obóz edukacyjno- integra-
cyjny.

Oferta edukacyjna
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II

na rok szkolny 2017/2018

Kl. Przedmioty rozszerzone Języki obce Profil
I a język polski 

język angielski 
geografia/biologia 
(dodatkowe godziny matematyki)

j. angielski  
oraz do wyboru:  
j. niemiecki lub j. rosyjski 

klasa reporterska

I b język angielski 
wiedza o społeczeństwie 
biologia/geografia 
(dodatkowe godziny matematyki)

j. angielski  
oraz do wyboru:  
j. niemiecki lub j. rosyjski

klasa biznesowa
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W NASZEJ SZKOLE NA PEWNO POSZERZYSZ SWOJE HORYZONTY, WZBOGACISZ SIĘ O NOWE DO-
ŚWIADCZENIA, POZNASZ CO ZNACZY ŻYCZLIWOŚĆ W NAUCZANIU, NIE BĘDZIESZ SIĘ NUDZIĆ!

Dlaczego „katolik”?
Dlatego, że zapewniamy: 

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
W BIŁGORAJU

ul. Wira Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj
tel./fax (84) 627 49 64, 502 350 931  

e-mail: zsr.teodorowka@op.pl, www.zss.bilgo.pl

Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju jest placówką oświatową dla uczniów o specjal-
nych potrzebach  edukacyjnych. Edukacją obejmujemy dzieci i młodzież z upośledzeniem inte-
lektualnym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi i autyzmem. W skład Zespołu Szkolno – Rewalidacyjnego wchodzą:

• Szkoła Podstawowa Specjalna 
• Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy 
• Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy 

Do szkoły przyjmowani są uczniowie w ciągu całego roku szkolnego i w różnym wieku roz-
wojowym posiadający orzeczenia Poradni Psychologiczno –  Pedagogicznej.

SZKOŁA PODSTAWOWA
Edukacja uczniów opiera się o Indywidualne 

Programy Edukacyjno- Terapeutyczne opraco-
wane na podstawie diagnozy funkcjonalnej oraz 
zalecenia zawarte  w orzeczeniu Poradni Psycho-
logiczno – Pedagogicznej lub innej poradni spe-
cjalistycznej. Uczniowie biorą udział w zajęciach 
edukacyjnych oraz terapeutycznych i specjali-
stycznych.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
Edukacja uczniów opiera się na Indywidual-

nych Programach Edukacyjno – Terapeutycz-
nych. Nauka umożliwia utrwalenie i poszerzenie 
zakresu posiadanej wiedzy oraz nabywanie no-
wych umiejętności. Kształcenie przysposabiające 
do pracy trwa trzy lata i w zależności od specy-
ficznych potrzeb i możliwości ucznia, może być 
wydłużone do 24 roku życia.



34

INFORMATOR OŚWIATOWY  |  NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

W każdym roku szkoła zapewnia dla każdego 
ucznia wyprawkę MEN (karty pracy, ćwiczenia 
uzupełniające, materiały plastyczne, techniczne  
i inne). 

Klasę prowadzi nauczyciel wychowawca oraz 
drugi nauczyciel i specjaliści szkolni. Dla dobrego 
rozwoju  i nauki uczniów klasy są mało liczne: od 
4 do 8 osób. 

W celu nabywania praktycznych umiejętności 
związanych z pracą, szkoła zapewnia uczniom 
zajęcia przysposobienia do pracy oraz – zgodnie  
z ich predyspozycjami i zainteresowaniami – zaję-
cia praktyczne w różnych dziedzinach:

• kulinarnej 
• dekoratorskiej i sztuki użytkowej
• krawieckiej i rękodzieła artystycznego
• modelarsko - stolarskiej
• komputerowo – poligraficznej
• ogrodniczej

Szkoła poza zajęciami edukacyjnymi i prak-
tycznymi oferuje:

zajęcia z logopedą, neurologopedą
zajęcia z psychologiem
rehabilitacja (masaż, fizjoterapia, hydrotera-
pia, terapia twarzowo-czaszkowa, zajęcia na 
basenie)
Integracja Sensoryczna
terapia indywidualnej stymulacji słuchu dr Jo-
hansena
komunikacja alternatywna i wspomagająca 
(Makatom, PECS, PCS)
symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania 
(pot. metoda krakowska)
dogoterapia, hipoterapia
zajęcia plastyczne i muzyczne
zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej i placu 
zabaw, zajęcia na basenie

indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutycz-
ne wspierające rozwój dziecka:

•

-
-
-

-
-

-

-

-
-
-
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możliwość rozwijania swoich zainteresowań: za-
jęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, fotogra-
ficzne i sportowe
wycieczki edukacyjne oraz turystyczno – krajo-
znawcze
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.

•
•
•

Efekty edukacyjne Wymagania Oferta edukacyjna

Świadectwo 
ukończenia szkoły podstawowej

orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego

Zajęcia edukacyjne 
Zajęcia rewalidacyjne 
Zajęcia terapeutyczne

Szkoła Podstawowa (6 letnia)
- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także 
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem

Szkoła Przysposabiająca do Pracy (3 letnia)
- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem.
Szkoła posiada pracownie: kulinarną, dekoratorską-sztuki użytkowej, krawiecką i rękodzieła artystycz-
nego, komputerowo-poligraficzną, ceramiczną, stolarska.

Efekty edukacyjne Wymagania Oferta edukacyjna

Ukończenie szkoły umożliwia 
uzyskanie świadectwa 

potwierdzającego 
przysposobienie do pracy

orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego

Zajęcia edukacyjne 
Zajęcia rewalidacyjne 

Zajęcia sportowe 
Zajęcia kształtujące 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
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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

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

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkoli  
i szkół oraz ich rodzicom, zamieszkującym na te-
renie powiatu biłgorajskiego,
uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przed-
szkoli, szkół i placówek mających siedzibę na te-
renie powiatu biłgorajskiego.

Poradnia jest publiczną placówka oświatową, 
zajmującą się:

diagnozą psychologiczną, pedagogiczną i logo-
pedyczną,
terapią indywidualną, rodzinną, grupową,
profilaktyką i psychoedukacją,
doradztwem edukacyjno-zawodowym,
wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Udziela pomocy: 

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców, 
prawnych opiekunów, pełnoletnich uczniów. 
Pomoc udzielana jest bezpłatnie.
Poradnia pracuje od poniedziałku do czwartku  
w godzinach od 730 do 1800, w piątki od 730 do 1600.

Diagnozy dzieci i młodzieży:
badania psychologiczne (możliwości intelektu-
alne, trudności emocjonalne, dojrzałość szkol-
na, trudności szkolne, specyficzne trudności  
w uczeniu się) 
badania pedagogiczne (dojrzałość szkolna, trud-
ności w nauce, specyficzne trudności 
w uczeniu się) 
badania logopedyczne dzieci z zaburzeniami 
mowy, 
badania zainteresowań i preferencji zawodo-
wych,
diagnoza integracji sensorycznej (S-I).

zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, 
dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią,  
z deficytami w rozwoju psychoruchowym, 
zajęcia dla dzieci z nadpobudliwością psychoru-
chową (ADHD) i zaburzeniami koncentracji uwa-
gi (ADD),
terapia metodą EEG Biofeedback,

Terapii indywidualnej i grupowej:
•

•

•
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upowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii, 
pedagogiki a także z zakresu rozwoju i stymulacji 
mowy,

zajęcia dla dzieci autystycznych,
zajęcia dla dzieci zdolnych,
terapia logopedyczna dzieci z zaburzonym roz-
wojem mowy
zajęcia dla dzieci z niedosłuchem,
terapia integracji sensorycznej (S-I),
terapia rodzin,
terapia zaburzeń emocjonalnych i trudności  
w rozwoju osobowości dzieci i młodzieży.

•
•
•

•
•
•
•

doradztwo psychologiczne i pedagogiczne dla 
dzieci i młodzieży, rodziców 
i nauczycieli,
doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształce-
nia i zawodu, w tym dla młodzieży ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.

Doradztwa:
•

•

Profilaktyki:
•

warsztaty szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli 
rozwijające umiejętności wychowawcze,
zajęcia aktywizujące wybór zawodu dla młodzieży,
zajęcia psychoedukacyjne z grupami klasowymi 
na terenie szkół rozwijające  umiejętności inter-
personalne, radzenia sobie z agresją i przemocą 
w relacjach społecznych.

•

•
•

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci 
z Zaburzeniami Rozwoju Psychoruchowego,
Punkt Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży Zagro-
żonej Uzależnieniami 
i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,
Szkoła dla Rodziców,
Młodzieżowy Telefon Zaufania,

Pracownicy poradni udzielają też wsparcia  
w sytuacjach kryzysowych, uczestniczą w me-
diacjach, udzielają porad i konsultacji, prowadzą 
działalność informacyjną.

W poradni działają ponadto: 
•

•

•
•
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Poradnia wydaje:
•
•
•
•
•
•

Budynek poradni jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poradnia posiada dziewięć ga-
binetów z przeznaczeniem do indywidualnych zajęć diagnostyczno-terapeutycznych oraz pomieszczenie 
do grupowych zajęć terapeutycznych. Praca prowadzona jest w estetycznych i dobrze wyposażonych ga-
binetach. Poradnia posiada sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie do prowadzenia diagnozy i terapii 
(cyfrowe korektory mowy, platforma do badania zmysłów, EEG Biofeedback), nowoczesne pomoce do 
zajęć indywidualnych i grupowych.

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 – wychowawczych,
opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
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MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
W BIŁGORAJU

ul. Wira Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj
tel./fax (84) (84) 686 89 56  

e-mail: mdksekretariat@lbl.pl, www.mdk.lbl.pl

Młodzieżowy Dom Kultury to placówka kulturalno-oświatowa, której zadaniem jest pro-
wadzenie działalności w zakresie artystycznych zajęć pozaszkolnych.

Na każdy rok szkolny MDK przygotowuje bogatą ofertę dydaktycznych zajęć artystycznych, 
skierowaną do dzieci w wieku od 5 lat poprzez uczniów wszystkich szkół po młodzież studenc-
ką, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. 

Podstawowe formy pracy placówki to zajęcia z zakresu tańca, plastyki, muzyki, dziennikar-
stwa i teatru, których celem jest rozbudzanie zainteresowań, zachęcanie do wspólnego dzia-
łania, rozwijanie pasji i fascynacji sztuką, kulturą, różnorakimi dziedzinami artystycznymi. 

Młodzieżowy Dom Kultury stwarza swoim wy-
chowankom warunki do twórczej działalności pod 
czujnym okiem nauczycieli specjalistów, do udzia-
łu w ciekawych przedsięwzięciach edukacyjnych  
i artystycznych oraz imprezach o charakterze pa-
triotycznym, kulturalnym i charytatywnym, orga-
nizowanych dla środowiska lokalnego, takich jak: 
koncerty, wernisaże, wystawy, spektakle, konkur-
sy, turnieje. Takie działania uczą dzieci i młodzież 
współpracy, wzajemnego szacunku, wsparcia, to-
lerancji, uwrażliwiają ich na drugiego człowieka, 
na piękno otaczającego świata, sztuki, rozbudzają 

poczucie przynależności do określonej społecz-
ności. Ponadto uczestnicy zajęć w MDK w ciągu 
roku wyjeżdżają na liczne konkursy, festiwale  
i przeglądy o zasięgu wojewódzkim, ogólnopol-
skim, a także międzynarodowym. Prezentując się 
w określonej formie artystycznej, jednocześnie re-
prezentują i promują swoją „małą ojczyznę” – Po-
wiat Biłgorajski. Uczestnictwo w takich imprezach 
to dla młodych artystów nauka zdrowej rywaliza-
cji, otwartości, tolerancji, a także okazja do pozna-
nia innej kultury i obyczajowości.
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Na zajęcia organizowane przez MDK co roku uczęszcza ponad 700 osób z terenu miasta Biłgoraj 
oraz innych miejscowości Powiatu Biłgorajskiego.

taniec nowoczesny
taniec ludowy
taniec towarzyski
taniec współczesny
dziennikarstwo
śpiew
teatr
plastyka

Szczegółowe formy zajęć artystycznych oferowanych w placówce to:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
Wydział Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki

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

e-mail: sekretariat@bilgorajski.pl
www.bilgorajski.pl


