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Drodzy Uczniowie,
absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów
Szanowni Rodzice

Mając świadomość przed jak trudnym wyborem obecnie stoicie przygotowaliśmy dla 
każdego z Was kolejną edycję informatora oświatowego z ofertą szkół naszego powiatu 
skierowaną do uczniów kończących naukę w gimnazjum i w szkole podstawowej.

 Jestem przekonany, że jest ona bardzo interesująca i stoi na  wysokim poziomie. 
Świadczą o tym wyniki osiągane przez nasze szkoły na maturach, egzaminach zawo-
dowych, zajmowane miejsca w  olimpiadach i konkursach rangi wojewódzkiej, krajo-
wej i międzynarodowej. Potwierdzają to także przyznawane corocznie  naszym szkołom 
tytuły złotej, srebrnej i brązowej szkoły w rankingu liceów i techników prowadzonym 
przez miesięcznik Perspektywy. Wielość proponowanych przez nasze szkoły  kierunków 
kształcenia zawodowego i ogólnego sprawia, że każdy z Was może znaleźć w ofercie 
szkołę swoich marzeń.

 Jako organ prowadzący dokładamy starań w celu stworzenia jak najlepszych wa-
runków nauki  inwestując środki własne i unijne w doskonalenie bazy lokalowej i wy-
posażenie placówek. Włącznie z rokiem bieżącym zainwestujemy w ostatnich 3 latach  
w oświatę ponad 25 mln złotych i pozytywne zmiany zauważycie w każdej szkole. Dla-
tego też jestem w stanie zapewnić Was Drodzy Uczniowie i Szanowni Rodzice, że mimo 
podwójnej rekrutacji w tym roku wszyscy chętni uczniowie znajdą miejsca i dobre wa-
runki nauki w 3 i 4-letnich liceach, 4 i 5-letnich technikach, 3-letnich szkołach branżo-
wych.

Zachęcam Was do odwiedzania stron internetowych naszych szkół i skorzystania  
z zaproszenia na organizowane dni otwarte.

Życzę Wam jak najlepszych wyników w zbliżających się   egzaminach i na  świadec-
twach szkolnych. Zapraszam wszystkich uczniów kończących gimnazja i szkoły podsta-
wowe do podjęcia nauki w szkołach powiatu biłgorajskiego. 

            Andrzej Szarlip
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				Starosta	Biłgorajski
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tel./fax
 (84) 686 04 42

sekretariat szkoły:
sekretariat-loonz@o2.pl

e-mail:
loonz@lbl.pl

www.loonz.lbl.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych to szkoła, która 
łączy tradycję z nowoczesnością. Misją szkoły jest zapewnienie wszystkim uczniom optymal-
nych warunków do wszechstronnego rozwoju, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności nie-
zbędne do dalszego kształcenia. Liceum stwarza uczniom przyjazne i bezpieczne warunki do 
nauki oraz rozwijania pasji i zainteresowań. Chlubą dla szkoły są liczne sukcesy młodzieży  
w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, jak również wysokie wyniki z egzaminów 
maturalnych, które otwierają przed młodzieżą szerokie perspektywy kontynuowania nauki na 
prestiżowych uczelniach w Polsce i za granicą. 

Od wielu lat w Ogólnopolskim Rankingu „Perspektyw” I LO im ONZ zaliczane jest do grona 
najlepiej kształcących liceów w Polsce, w styczniu 2019 roku zdobyło „Srebrną Tarczę”. 
W uznaniu za nowatorskie działania służące wszechstronnemu rozwojowi uczniów szkoła 
otrzymała także inne wyróżnienia: „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Mistrz Odkrywania Talen-
tów”, „Szkoła najlepiej ucząca języka rosyjskiego w Polsce”, „Szkoła – Lider Innowacji”, „Szkoła 
Dialogu”, Grand Prix 2012-2017 w konkursie „Szkoła Innowacji”.

ul. Kościuszki 41/43,
23-400 Biłgoraj

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. ONZ W BIŁGORAJU

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ONZ
TO „TRAdyCJA – NOWOCZESNOść – AKTyWNOść”
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wysoki poziom nauczania, bardzo dobre przygo-
towanie do matury i podjęcia studiów na różnych 
kierunkach
patronaty naukowe uczelni oraz Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Lublinie
nowoczesną bazę dydaktyczną: Centrum Grafiki 
Komputerowej, pracownie komputerowe, sale lek-
cyjne wyposażone w tablice interaktywne i sprzęt 
multimedialny
naukę 2-3 języków obcych spośród 6 proponowa-
nych: język angielski, język hiszpański, język niemiec-
ki, język rosyjski, język francuski i język łaciński
dostęp do największej w regionie skomputeryzo-
wanej biblioteki szkolnej z centrum multimedial-
nym, przestronną czytelnią, posiadającą wydzielone 
zbiory obcojęzyczne: Biblioteki Angielskiej, Biblioteki 
Niemieckiej oraz Biblioteki Rosyjskiej
możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, interna-
tu, poradni medycyny szkolnej, sklepiku szkolnego

Szkoła zapewnia uczniom:

Prezesa Rady Ministrów 
Ministra Edukacji Narodowej 
Fundacji na Rzecz Dzieci
Marszałka Województwa Lubelskiego 
Marszałka Województwa Podkarpackiego
Starosty Biłgorajskiego
Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Uczniowskiego Funduszu Oświaty

Nasi uczniowie otrzymują stypendia:
•
•
•
•
•
•
•
•

bogato wyposażoną bazę sportową: kompleks bo-
isk wielofunkcyjnych, halę sportową, 2 salki gimna-
styczne, siłownię, możliwość korzystania z zajęć na 
basenie 
własny sprzęt narciarski i snowboardowy na „Bia-
łych Szkołach”
pomoc psychologa i pedagoga szkolnego
możliwość rozwijania różnych pasji i zainteresowań 
w kołach i organizacjach szkolnych
przyjazną i życzliwą atmosferę oraz bezpieczeństwo

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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laureat Olimpiady Biologicznej 
laureat Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego…” 
finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego
finalista Olimpiady Teologii Katolickiej
5 laureatów oraz 3 finalistów Olimpiady „O Diamen-
towy Indeks AGH” 

2 laureatów i 8 wyróżnień w konkursach międzyna-
rodowych – 2017/218 
laureaci konkursów o zasięgu ogólnopolskim, woje-
wódzkim, powiatowym 
„Liderzy Przyszłości” w II i IV Mistrzostwach  Debat 
Oksfordzkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
biłgorajskiego – 2016/2017 i 2018/2019
znaczące sukcesy w zawodach sportowych:  
w lekkiej atletyce, pływaniu, siatkówce, koszykówce  
i strzelectwie sportowym

Sukcesy naszych uczniów w etapie
centralnym olimpiad w 2017/2018:

Inne sukcesy:

•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

• SGH w Warszawie 
• WAT w Warszawie 
• AGH w Krakowie 

• UM w Lublinie
• Wydział MU Rzeszowskiego 

• UMCS w Lublinie

• WSEiI w Lublinie 
• KUL 

• UP w Lublinie 

Współpraca z uczelniami:

Baza lokalowa umożliwia naukę w systemie jednozmianowym
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podejmują studia na renomowanych uczelniach 
publicznych w kraju i za granicą,
osiągają sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, 
konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich  
i wojewódzkich,
uzyskują na egzaminie maturalnym wysokie wyniki  
i uczestniczą w dodatkowych zajęciach przygoto-
wujących do matury z różnych przedmiotów,
poznają tradycje, kulturę i życie innych narodów 
poprzez udział w międzynarodowym projekcie Era-
smus Plus ze szkołami z Bułgarii, Hiszpanii i Włoch, 
uczestniczą w wymianach międzynarodowych ze 
szkołami w Niemczech, Bułgarii i Hiszpanii,
doskonalą znajomość języków obcych na obozach 
językowych oraz podczas udziału w projektach 
międzynarodowych rozszerzających wiedzę ogólną  
i kompetencje językowe np.: Euroweek, e-Twinning, 
Business English i in.,
rozwijają swoje zdolności i zainteresowania w róż-
nych kołach, są to: Koło Przyjaciół Biblioteki, Szkol-
ny Klub Europejski, Szkolny Klub Filmowy, Koło 
Fotograficzne „FLESZ”, Szkolne Koło Wolontariatu, 
Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło PTTK, Szkolne Koło 
Sportowe, Szkolne Koło Strzeleckie, Szkolny Klub 
UNESCO, Uczniowski Fundusz Oświaty i in., 

Nasi uczniowie
zwiedzają Polskę i Europę podczas wycieczek kra-
jowych i zagranicznych np.: do Bułgarii, Izraela, 
Hiszpanii, Włoch, Monako, Wielkiej Brytanii, Francji, 
Niemiec, Czech,
uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych z historii, 
biologii, geografii, fizyki, chemii, wyjeżdżają do mu-
zeów, kin i teatrów,
mają możliwość zdobywania nowych umiejętności 
na „Białych Szkołach” w Zakopanem (nauka jazdy 
na nartach i snowboardzie) oraz w „Klasach pod 
Żaglami” (nauka żeglugi i windsurfingu) pod kierun-
kiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej,
są nagradzani za bardzo dobre wyniki w nauce, 
100% frekwencję oraz sukcesy w olimpiadach, kon-
kursach i zawodach sportowych, 
mają możliwość poszerzenia wiedzy poprzez udział 
w zajęciach e-learningowych na platformie eduka-
cyjnej Moodle,
posiadają indywidualne konta dostępu do szkolnej 
sieci komputerowej, korzystają z Internetu za po-
mocą hotspota na terenie szkoły,
angażują się w działalność charytatywną i społecz-
ną (m. in. pomagają w rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych, wspierają w nauce dzieci ze świetlic so-
cjoterapeutycznych, organizują akcje charytatywne 
i akcje pomocy zwierzętom). 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów

NAZWA KLASY PRZEDMIOTY NAUCZANE 
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

PRZEDMIOTY 
UZUPEŁNIAJĄCE 
I DODATKOWE

PRZEDMIOTY PUNK-
TOWANE PRZY REKRU-

TACJI

JĘZyKI OBCE 
W CYKLU NAUCZANIA 

I A 
klasa informatyczna 

z grafiką komputerową
matematyka, fizyka, informatyka grafika komputerowa

j. polski, matematyka,  
j. angielski, wyższa ocena 

z fizyki lub informatyki
j. angielski j. niemiecki*  j. rosyjski* 

j. francuski*  j. hiszpański*

I B 
klasa politechniczna

matematyka, j. angielski, fizyka (15) 
matematyka, j. angielski, informatyka (15)

j. polski, matematyka,  
j. angielski, 

fizyka/informatyka
j. angielski j. niemiecki*  j. rosyjski* 

j. francuski*  j. hiszpański*

I C 
klasa akademicka SGH matematyka, geografia, język angielski j. polski, matematyka,  

j. angielski, geografia j. angielski j. niemiecki*  j. rosyjski* 
j. francuski*  j. hiszpański*

I D 
klasa ekonomiczno 

-mundurowa

matematyka, j. angielski, geografia, (15) 
matematyka, j. angielski, historia (15

j. polski, matematyka,  
j. angielski,  

geografia/ historia
j. angielski j. niemiecki*  j. rosyjski* 

j. francuski*  j. hiszpański*

I E 
klasa humanistyczno 

- psychologiczna

język polski, j. angielski, historia (15) 
język polski, j. angielski, biologia (15) dziennikarstwo

j. polski, matematyka,  
j. angielski,  

historia/biologia
j. angielski j. niemiecki*  j. rosyjski* 

j. francuski*  j. hiszpański*

I F 
klasa prawnicza

język polski, historia, 
wiedza o społeczeństwie język łaciński

j. polski, matematyka,  
j. angielski, wyższa ocena 

z historii lub wiedzy 
o społeczeństwie

j. angielski j. niemiecki*  j. rosyjski* 
j. francuski*  j. hiszpański*

I G 
klasa medyczna  

z rozszerzonym j. angielskim
biologia, chemia, język angielski

j. polski, matematyka, 
j. angielski, wyższa ocena 

z chemii lub biologii
j. angielski j. niemiecki*  j. rosyjski* 

j. francuski*  j. hiszpański*

I H 
klasa medyczna 

z rozszerzoną matematyką
biologia, chemia, matematyka

j. polski, matematyka,  
j. angielski, wyższa ocena 

z chemii lub biologii
j. angielski j. niemiecki*  j. rosyjski* 

j. francuski*  j. hiszpański*

Naszym kandydatom na rok szkolny 2019/2020 proponujemy 16 oddziałów klas pierwszych:
• 8 klas dla absolwentów szkół podstawowych

• 8 klas dla absolwentów gimnazjów

*Warunkiem utworzenia grupy jest minimum 8 osób chętnych do nauki danego języka na określonym poziomie.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkół podstawowych

NAZWA KLASY PRZEDMIOTY NAUCZANE 
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

PRZEDMIOTY 
UZUPEŁNIAJĄCE 
I DODATKOWE

PRZEDMIOTY PUNK-
TOWANE PRZY REKRU-

TACJI

JĘZyKI OBCE 
W CYKLU NAUCZANIA 

I A 
klasa informatyczna 

z grafiką komputerową
matematyka, fizyka, informatyka grafika komputerowa

j. polski, matematyka,  
j. angielski, wyższa ocena 

z fizyki lub informatyki
j. angielski j. niemiecki*  j. rosyjski* 

j. francuski*  j. hiszpański*

I B 
klasa politechniczna

matematyka, j. angielski, fizyka (15) 
matematyka, j. angielski, informatyka (15)

j. polski, matematyka,  
j. angielski, 

fizyka/informatyka
j. angielski j. niemiecki*  j. rosyjski* 

j. francuski*  j. hiszpański*

I C 
klasa akademicka SGH matematyka, geografia, język angielski j. polski, matematyka,  

j. angielski, geografia j. angielski j. niemiecki*  j. rosyjski* 
j. francuski*  j. hiszpański*

I D 
klasa ekonomiczno 

-mundurowa

matematyka, j. angielski, geografia, (15) 
matematyka, j. angielski, historia (15

j. polski, matematyka,  
j. angielski,  

geografia/ historia
j. angielski j. niemiecki*  j. rosyjski* 

j. francuski*  j. hiszpański*

I E 
klasa humanistyczno 

- psychologiczna

język polski, j. angielski, historia (15) 
język polski, j. angielski, biologia (15) dziennikarstwo

j. polski, matematyka,  
j. angielski,  

historia/biologia
j. angielski j. niemiecki*  j. rosyjski* 

j. francuski*  j. hiszpański*

I F 
klasa prawnicza

język polski, historia, 
wiedza o społeczeństwie język łaciński

j. polski, matematyka,  
j. angielski, wyższa ocena 

z historii lub wiedzy 
o społeczeństwie

j. angielski j. niemiecki*  j. rosyjski* 
j. francuski*  j. hiszpański*

I G 
klasa medyczna  

z rozszerzonym j. angielskim
biologia, chemia, język angielski

j. polski, matematyka, 
j. angielski, wyższa ocena 

z chemii lub biologii
j. angielski j. niemiecki*  j. rosyjski* 

j. francuski*  j. hiszpański*

I H 
klasa medyczna 

z rozszerzoną matematyką
biologia, chemia, matematyka

j. polski, matematyka,  
j. angielski, wyższa ocena 

z chemii lub biologii
j. angielski j. niemiecki*  j. rosyjski* 

j. francuski*  j. hiszpański*

*Warunkiem utworzenia grupy jest minimum 8 osób chętnych do nauki danego języka na określonym poziomie.
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tel. (84) 688 07 75
fax: (84) 686 04 50

e-mail:
zszio@lbl.pl

facebook
facebook.com/zsziobilgoraj

www.zszio.lbl.pl

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju jest jedyną w regionie pla-
cówką o tak różnorodnych kierunkach kształcenia na poziomie szkoły średniej. W skład ze-
społu szkół wchodzą: Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia, Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych oraz Szkoła Policealna.

ul. Przemysłowa 23, 23-400 Biłgoraj

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWOdOWyCH
i OGÓLNOKSZTAŁCĄCyCH
W BIŁGORAJU

bogata oferta zajęć pozalekcyjnych; 
nowoczesne pracownie: fryzjerskie, gastronomicz-
ne, mechaniczne, informatyczne, grafiki kompute-
rowej i reklamy, hotelarskie, odzieżowe, handlowe;
współpraca z najlepszymi uczelniami i pracodawca-
mi w regionie; 
prężnie działające organizacje młodzieżowe: har-
cerstwo, PCK, Caritas; 
doskonałe warunki do uprawiania różnych dyscy-
plin sportowych; 
opieka pedagoga i psychologa;
internat, zapewniający bardzo dobre warunki 
mieszkaniowe;
biblioteka;
siłownia zewnętrzna;
nowoczesny kompleks sportowy;
warsztaty szkolne;
płatne staże zawodowe u pracodawców;

dLACZEGO WyBRAć ZSZiO? 

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Wszystko dla ucznia: jednozmianowy system kształcenia;
wsparcie materialne w postaci stypendiów.

•
•

Uniwersytet Mari Curie - Skłodowskiej w Lublinie;
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu;
Politechnika Łódzka;
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
Akademia Medyczna w Lublinie;
PWSTE w Jarosławiu;
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 Kon-
stancinie;
Black Red White;
Kapica Market.

Współpracujemy z najlepszymi,
nasi partnerzy między innymi to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•



11

INFORMATOR OśWIATOWy  |  ROK SZKOLNy 2019/2020

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

Kształcimy fachowców poprzez:

•

•
•
•
•

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Ocenia jakość żywności oraz jej przechowywania; 
sporządza oraz ekspediuje potrawy i napoje; planu-
je i ocenia żywienie; organizuje produkcję gastrono-
miczną i żywienie; planuje i realizuje usługi gastro-
nomiczne.

Techniki hotelarstwa 
Planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi 
hotelarskie; ustala zestaw oferowanych usług hote-
larskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje 
politykę handlową hotelu; współpracuje z innymi in-
stytucjami oferującymi usługi hotelarskie  oraz zbie-
ra opinie o preferencjach klientów; analizuje oferty 
konkurencji i obserwuje rynek hotelarski pod kątem 
doskonalenia usług oferowanych przez hotel.

Oferta edukacyjna
na rok szkolny 2018/19:

Technik usług kelnerskich
Zajmuje się kompleksową obsługą konsumenta  
w zakładach gastronomicznych oraz prowadzi doku-
mentację sprzedaży i rozliczenia kelnerskie.

Technik przemysłu mody 
Projektuje wyroby odzieżowe; opracowuje doku-
mentację wyrobów odzieżowych; wytwarza wyroby 
odzieżowe obsługując odpowiednie maszyny i urzą-
dzenia; organizuje i kontroluje procesy wytwarzania 
wyrobów odzieżowych.

Technik mechanik 
Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy 
i konserwacje maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp 
i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego 
rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wen-
tylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, 
przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn 
do formowania, dozowania i konfekcjonowania 
produktów, robotów, manipulatorów i innych; uru-
chamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, 
aparaturę kontrolno-pomiarową w ramach maszyn 
i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz 
uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone ele-
menty lub zespoły w maszynach i urządzeniach.

Technik organizacji turystyki 
Planuje i realizuje imprezy oraz usługi turystyczne; 
zapewnia informację turystyczną oraz prowadzi 
sprzedaż usług turystycznych; obsługuje klientów 
korzystających z usług turystycznych; prowadzi rozli-
czenia finansowe imprez i usług turystycznych.
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Technik reklamy 
Opracowuje środki i narzędzia reklamy, materiały 
reklamowe, planuje kampanie internetowe. Prze-
prowadza analizy marketingowe, zajmuje się zbie-
raniem informacji na temat zleceniodawcy i jego 
oczekiwań, opracowuje informacje niezbędnych do 
realizacji zadań reklamowych; przygotowuje wnioski 
z programów badań rynkowych; pozyskuje klientów 
do współpracy z firmą; uczestniczy w rozmowach 
handlowych;

Technik usług fryzjerskich 
Zgodnie z życzeniem klientów wykonuje: zabiegi 
pielęgnacyjne włosów, zabiegi chemiczne włosów, 
strzyżenie włosów, stylizację fryzur, projekty fryzur; 
doradza klientom w zakresie doboru koloru i typu 
fryzur; dba o wygląd miejsca pracy; prowadzi roz-
liczenia z klientami; śledzi bieżącą modę i techniki 
fryzjerskie.

Technik handlowiec 
Organizuje i prowadzi działalność handlową przed-
siębiorstwa; prowadzi prace w zakresie przyjmowa-
nia dostaw oraz przygotowania towarów do sprze-
daży; wykonuje prace związane z obsługą klientów 
oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży; prowa-
dzi działania reklamowe i marketingowe.

Kucharz 
Sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje 
i desery z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urzą-
dzeń w zakładach gastronomicznych i przedsię-
biorstw zajmujących się przygotowywaniem i pro-
dukcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

Ślusarz 
Naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domo-
wego, zamki, rowery, metalowe ogrodzenia, z wyko-
rzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz 
monterskich, narzędzi i przyrządów specjalistycz-
nych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych  
i dyscypliny technologicznej napraw; sprawdza stan 
techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymie-
nia uszkodzone części; przeprowadza próby po na-
prawach.

Klasa wielozawodowa
– Branżowa Szkoła I Stopnia
uczeń rozpoczynając naukę sam dokonuje wybo-
ru zawodu, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. 
Szkoła organizuje naukę przedmiotów ogólnych, na-
tomiast kształcenie praktyczne odbywa się na pod-
stawie umowy o pracę u pracodawcy.



13

INFORMATOR OśWIATOWy  |  ROK SZKOLNy 2019/2020

Lp Typ szkoły Kierunek Przedmioty rozszerzone

1 Technikum Technik żywienia  
i usług gastronomicznych biologia, język angielski

2 Technikum Technik usług kelnerskich geografia, język angielski

3 Technikum Technik hotelarstwa geografia, wiedza o społeczeństwie

4 Technikum Technik organizacji turystyki geografia, wiedza o społeczeństwie

5 Technikum Technik usług fryzjerskich chemia, informatyka

6 Technikum Technik handlowiec geografia, matematyka

7 Technikum Technik mechanik geografia, matematyka

8 Technikum Technik przemysłu mody geografia, język angielski

9 Technikum Technik reklamy matematyka, język angielski

10 Branżowa Szkoła I Stopnia Wielozawodowa –

11 Branżowa Szkoła I Stopnia Ślusarz –

12 Branżowa Szkoła I Stopnia Kucharz –

Lp Typ szkoły Kierunek Przedmioty rozszerzone

1 Technikum Technik żywienia  
i usług gastronomicznych biologia, język angielski

2 Technikum Technik usług kelnerskich geografia, język angielski

3 Technikum Technik hotelarstwa geografia, wiedza o społeczeństwie

4 Technikum Technik organizacji turystyki geografia, wiedza o społeczeństwie

5 Technikum Technik fryzjer chemia, informatyka

6 Technikum Technik handlowiec geografia, matematyka

7 Technikum Technik mechanik geografia, matematyka

8 Technikum Technik przemysłu mody geografia, język angielski

9 Technikum Technik reklamy matematyka, język angielski

10 Branżowa Szkoła I Stopnia Wielozawodowa –

11 Branżowa Szkoła I Stopnia Ślusarz –

12 Branżowa Szkoła I Stopnia Kucharz –

Lp Typ szkoły Kierunek

1 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Liceum dla dorosłych

2 Szkoła Policealna Technik administracji

3 Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla dorosłych – gastronomiczne, 

odzieżowe, kelnerskie, handlowe, fryzjerskie

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
dla absolwentów szkoły podstawowej

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
dla absolwentów gimnazjum

Pozostałe formy kształcenia 



REGIONALNE CENTRUM 
EDUKACJI ZAWODOWEJ 

W BIŁGORAJU

Od ponad pięćdziesięciu lat tworzymy zespół szkół,
w którym wykształcenie oraz atrakcyjny zawód zdobyło
już kilkadziesiąt tysięcy specjalistów w branżach:
samochodowej, elektrycznej, elektronicznej,
informatycznej, ekonomicznej i mechatronicznej.

Obecnie nasi uczniowie zdobywają wiedzę i kwalifikacje
zawodowe w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym
(w sześciu zawodach), Branżowej Szkole I Stopnia
(w trzech zawodach), zaś słuchacze w Liceum
Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

W tym roku kolejny raz zostaliśmy wyróżnieni
w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników
Fundacji Edukacyjnej Perspektywy 2019, otrzymując
tytuł Srebrnej Szkoły.

rcezbilgoraj.lbl.pl

Nasze atuty:
 Nauka w pracowniach wyposażonych w sprzęt najnowszej 

generacji

 Współpraca  z działającymi na rynku lokalnym zakładami pracy

 Praktyki zawodowe i staże zagraniczne

 Doświadczona kadra nauczycielska

 Liczne sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach 

 Sukcesy sportowe

 Propagowanie postaw prospołecznych np. wolontariat, akcje 
honorowego poboru krwi

 Własny internat zapewniający całodzienne wyżywienie, 
zakwaterowanie, możliwość rozwijania zainteresowań oraz pomoc 
nauczycieli-wychowawców podczas nauki własnej

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI 
ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

rcezbilgoraj.lbl.pl

TECHNIKUM MECHANICZNO – ELEKTRYCZNE
Technikum jest szkołą czteroletnią dla absolwentów gimnazjum
i pięcioletnią dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych. Jego
zaletą jest łączenie kształcenia ogólnego i zawodowego.

Wyposaża w wiedzę i umiejętności zawodowe, przygotowując do
zdania - w trakcie nauki w szkole - egzaminów z kwalifikacji
wyodrębnionych w zawodzie, tzw. egzaminów zawodowych. Po
ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje tytuł technika i może podjąć
pracę.

Nauka w technikum, podobnie jak w liceum ogólnokształcącym,
zapewnia zdobycie wiedzy ogólnej i kończy się maturą, co umożliwia
dalsze kształcenie na studiach wyższych.

Oferta edukacyjna technikum na rok szkolny 2019/2020

Technik ekonomista 
Technik elektronik
Technik elektryk
Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik pojazdów 
samochodowych
Technik programista*
Technik rachunkowości*

Technik elektronik jest przygotowany
do wykonywania instalacji alarmowych,
monitoringu, telewizji kablowej
i satelitarnej, do instalowania,
użytkowania oraz naprawy urządzeń
elektronicznych. Może znaleźć
zatrudnienie w zakładach, które
produkują, stosują lub naprawiają
urządzenia elektroniczne, firmach
instalujących urządzenia i systemy
elektroniczne i placówkach handlowych
zajmujących się ich sprzedażą.

Technik mechatronik potrafi projektować, montować,
programować i eksploatować urządzenia mechatroniczne
(sterowniki i roboty przemysłowe, zaawansowany sprzęt
gospodarstwa domowego, zautomatyzowane linie produkcyjne).
Może podjąć pracę na stanowiskach: konstruktora, technologa,
mistrza, kierownika działu eksploatacji i napraw, diagnosty
i serwisanta sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku.

W roku szkolnym 2019/2020 utworzymy 12 oddziałów klas pierwszych: 6 klas dla
absolwentów gimnazjum i 6 klas dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych.

*Oferta dotyczy absolwentów klas ósmych szkół podstawowych.
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TECHNIKUM MECHANICZNO – ELEKTRYCZNE
Technikum jest szkołą czteroletnią dla absolwentów gimnazjum
i pięcioletnią dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych. Jego
zaletą jest łączenie kształcenia ogólnego i zawodowego.

Wyposaża w wiedzę i umiejętności zawodowe, przygotowując do
zdania - w trakcie nauki w szkole - egzaminów z kwalifikacji
wyodrębnionych w zawodzie, tzw. egzaminów zawodowych. Po
ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje tytuł technika i może podjąć
pracę.

Nauka w technikum, podobnie jak w liceum ogólnokształcącym,
zapewnia zdobycie wiedzy ogólnej i kończy się maturą, co umożliwia
dalsze kształcenie na studiach wyższych.

Oferta edukacyjna technikum na rok szkolny 2019/2020

Technik ekonomista 
Technik elektronik
Technik elektryk
Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik pojazdów 
samochodowych
Technik programista*
Technik rachunkowości*

Technik elektronik jest przygotowany
do wykonywania instalacji alarmowych,
monitoringu, telewizji kablowej
i satelitarnej, do instalowania,
użytkowania oraz naprawy urządzeń
elektronicznych. Może znaleźć
zatrudnienie w zakładach, które
produkują, stosują lub naprawiają
urządzenia elektroniczne, firmach
instalujących urządzenia i systemy
elektroniczne i placówkach handlowych
zajmujących się ich sprzedażą.

Technik mechatronik potrafi projektować, montować,
programować i eksploatować urządzenia mechatroniczne
(sterowniki i roboty przemysłowe, zaawansowany sprzęt
gospodarstwa domowego, zautomatyzowane linie produkcyjne).
Może podjąć pracę na stanowiskach: konstruktora, technologa,
mistrza, kierownika działu eksploatacji i napraw, diagnosty
i serwisanta sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku.

W roku szkolnym 2019/2020 utworzymy 12 oddziałów klas pierwszych: 6 klas dla
absolwentów gimnazjum i 6 klas dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych.

*Oferta dotyczy absolwentów klas ósmych szkół podstawowych.
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TECHNIKUM MECHANICZNO – ELEKTRYCZNE

Oferta edukacyjna technikum na rok szkolny 2019/2020

Technik ekonomista
Technik elektronik
Technik elektryk
Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik pojazdów 
samochodowych
Technik programista*
Technik rachunkowości*

Technik informatyk jest
przygotowany do montowania oraz
konfigurowania komputerów i urządzeń
peryferyjnych, wykonywania sieci
LAN, tworzenia stron WWW,
projektowania baz danych, a także
administrowania nimi. Może podjąć
pracę na stanowiskach: instalatora oraz
administratora systemów operacyjnych,
konserwatora i instalatora urządzeń
komputerowych, administratora sieci
komputerowych, projektanta aplikacji
internetowych i baz danych. Jest to
twórczy, ciekawy i dobrze opłacany
zawód.

Technik elektryk potrafi montować oraz uruchamiać maszyny,
urządzenia i instalacje elektryczne, lokalizować i usuwać w nich
uszkodzenia, oceniać stan techniczny, montować i naprawiać
układy sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń
elektrycznych. Może pracować w firmach wykonujących
instalacje elektryczne i alarmowe, w hurtowniach elektrycznych,
w zakładach, które wykorzystują lub naprawiają maszyny

i urządzenia elektryczne oraz elektryczny sprzęt gospodarstwa
domowego.

Technik pojazdów samochodowych jest
przygotowany do diagnozowania,
obsługiwania i naprawiania pojazdów
samochodowych. Może podjąć pracę
w zakładach naprawy samochodów,
stacjach diagnostycznych, stacjach obsługi
i kontroli pojazdów, zakładach
produkujących pojazdy samochodowe oraz
ich części zamienne, przedsiębiorstwach
transportu samochodowego oraz zakładach
mechaniki pojazdowej.

Technik programista jest
przygotowany do programowania
w popularnych językach: C++, Java,
Python, JavaScript, PHP. Posługuje się
językami SQL, HTML5 i CSS
używanymi do projektowania stron
internetowych. Może znaleźć
zatrudnienie w firmach realizujących
projekty webowe, programistyczne
i graficzne jako twórca aplikacji
internetowych, baz danych, programów
komputerowych. Programista to jeden
z najciekawszych, najbardziej
poszukiwanych i najlepiej opłacanych
zawodów na rynku pracy.

*Oferta dotyczy absolwentów klas ósmych
szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2019/2020 utworzymy 12 oddziałów klas pierwszych: 6 klas dla
absolwentów gimnazjum i 6 klas dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych.
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TECHNIKUM MECHANICZNO – ELEKTRYCZNE
Technik ekonomista jest przygotowany do planowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-
płacowych, wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności
gospodarczej, wykonywania prac biurowych, prowadzenia działań
marketingowych. Może prowadzić własną działalność gospodarczą lub
pracować na wielu stanowiskach administracyjnych i ekonomicznych
w przedsiębiorstwach i instytucjach.

ZAWÓD PRZEDMIOTY 
ROZSZERZONE

JĘZYKI OBCE PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 
PRZY REKRUTACJI

Technik ekonomista Matematyka, geografia Język angielski, język niemiecki 
lub język rosyjski

Język polski, matematyka, język 
obcy, geografia lub informatyka

Technik elektronik Matematyka, fizyka Język angielski, język niemiecki 
lub język rosyjski

Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik elektryk Matematyka, fizyka Język angielski, język niemiecki 
lub język rosyjski

Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik informatyk Matematyka, informatyka Język angielski, język niemiecki Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik 
mechatronik

Matematyka, fizyka Język angielski, język niemiecki Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik pojazdów 
samochodowych

Matematyka, fizyka Język angielski, język niemiecki 
lub język rosyjski

Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik 
programista*

Matematyka, język angielski Język angielski, język niemiecki Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik 
rachunkowości*

Matematyka, geografia Język angielski, język niemiecki 
lub język rosyjski

Język polski, matematyka, język 
obcy, geografia lub informatyka

*Oferta dotyczy absolwentów klas ósmych szkół podstawowych.

Technik rachunkowości zajmuje się
prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
wykonywaniem rozliczeń, bilansów
i raportów finansowych. Dokonuje
rozliczeń z instytucjami finansowymi, dba
o prawidłowy obieg dokumentów
finansowych, faktur i rachunków oraz
księguje je. Technik rachunkowości
potrzebny jest w każdej firmie i znajdzie
zatrudnienie w działach finansowo–
księgowych i kadrach firm, biurach
rachunkowych, urzędach skarbowych
i innych instytucjach finansowych,
bankach, jak również towarzystwach
ubezpieczeniowych. Może ponadto
prowadzić własną działalność
gospodarczą. Zajęcia z języka obcego
w rachunkowości umożliwiają pracę

w międzynarodowym środowisku.

Technik ekonomista
Technik elektronik
Technik elektryk
Technik informatyk 
Technik mechatronik
Technik pojazdów 
samochodowych
Technik programista*
Technik rachunkowości*
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TECHNIKUM MECHANICZNO – ELEKTRYCZNE
Technik ekonomista jest przygotowany do planowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-
płacowych, wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności
gospodarczej, wykonywania prac biurowych, prowadzenia działań
marketingowych. Może prowadzić własną działalność gospodarczą lub
pracować na wielu stanowiskach administracyjnych i ekonomicznych
w przedsiębiorstwach i instytucjach.

ZAWÓD PRZEDMIOTY 
ROZSZERZONE

JĘZYKI OBCE PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 
PRZY REKRUTACJI

Technik ekonomista Matematyka, geografia Język angielski, język niemiecki 
lub język rosyjski

Język polski, matematyka, język 
obcy, geografia lub informatyka

Technik elektronik Matematyka, fizyka Język angielski, język niemiecki 
lub język rosyjski

Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik elektryk Matematyka, fizyka Język angielski, język niemiecki 
lub język rosyjski

Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik informatyk Matematyka, informatyka Język angielski, język niemiecki Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik 
mechatronik

Matematyka, fizyka Język angielski, język niemiecki Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik pojazdów 
samochodowych

Matematyka, fizyka Język angielski, język niemiecki 
lub język rosyjski

Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik 
programista*

Matematyka, język angielski Język angielski, język niemiecki Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik 
rachunkowości*

Matematyka, geografia Język angielski, język niemiecki 
lub język rosyjski

Język polski, matematyka, język 
obcy, geografia lub informatyka

*Oferta dotyczy absolwentów klas ósmych szkół podstawowych.

Technik rachunkowości zajmuje się
prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
wykonywaniem rozliczeń, bilansów
i raportów finansowych. Dokonuje
rozliczeń z instytucjami finansowymi, dba
o prawidłowy obieg dokumentów
finansowych, faktur i rachunków oraz
księguje je. Technik rachunkowości
potrzebny jest w każdej firmie i znajdzie
zatrudnienie w działach finansowo–
księgowych i kadrach firm, biurach
rachunkowych, urzędach skarbowych
i innych instytucjach finansowych,
bankach, jak również towarzystwach
ubezpieczeniowych. Może ponadto
prowadzić własną działalność
gospodarczą. Zajęcia z języka obcego
w rachunkowości umożliwiają pracę

w międzynarodowym środowisku.

Technik ekonomista
Technik elektronik
Technik elektryk
Technik informatyk 
Technik mechatronik
Technik pojazdów 
samochodowych
Technik programista*
Technik rachunkowości*



REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI 
ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Jest to szkoła trzyletnia, w której program nauczania zawiera
przedmioty ogólne i zawodowe. Przeważa w niej kształcenie
zawodowe, które w dużej części ma formę zajęć praktycznych
i odbywa się w nowocześnie wyposażonych pracowniach
naszego Centrum Kształcenia Praktycznego. W klasie trzeciej
uczeń zdaje egzamin potwierdzający jedną kwalifikację
w zawodzie i po ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom
zawodowy umożliwiający podjęcie pracy.

Dalszą naukę może kontynuować w dwuletniej szkole
branżowej II stopnia i zdobyć tytuł technika. Może także
wybrać inną ścieżkę: ukończyć liceum ogólnokształcące dla
dorosłych (2-letnie dla absolwentów szkoły branżowej) i zdać
maturę oraz ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy i po
zdaniu egzaminu uzyskać tytuł technika.

Oferta edukacyjna branżowej szkoły I stopnia 
na rok szkolny 2019/2020

ZAWÓD JĘZYK OBCY PRZEDMIOTY PUNKTOWE 
PRZY REKRUTACJI

Elektryk

Język angielski Język polski, matematyka, język obcy, 
fizyka lub informatyka

Mechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów 
samochodowych

Oferta edukacyjna dla dorosłych
Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych. Prowadzimy nabór na

kursy umożliwiające zdobycie zawodu technik elektryk lub technik pojazdów samochodowych i w innych kształconych
w szkole zawodach.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie pojedynczych kwalifikacji wchodzących
w skład zawodu, a po potwierdzeniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymanie tytułu zawodowego (np. technika
elektryka). Kurs rozpocznie się pod warunkiem zebrania grupy uczestników.

Jeśli jesteś absolwentem zasadniczej szkoły zawodowej, możesz podjąć naukę w liceum dla dorosłych, rozpoczynając
od drugiej klasy i zdobyć maturę w ciągu dwóch lat. Odpowiednio ułożony plan lekcji pozwala na jednoczesne zdobywanie
kwalifikacji na kursach zawodowych.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
ul. T. Kościuszki 98

23-400 Biłgoraj
Tel. (84) 686 79 78, fax. (84) 686 02 54, 

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

W roku szkolnym 2019/2020 utworzymy 5 oddziałów klas pierwszych: 2 klasy dla
absolwentów gimnazjum i 3 klasy dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych.
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tel./fax
 (84) 688 06 36

sekretariat szkoły:
sekretariatzsb@wp.pl

facebook:
facebook.com/bilgoraj.zsbio

www.zsbio.lbl.pl ul. Cegielniana 24, 23-400 Biłgoraj

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUdOWLANyCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCyCH
IM. JÓZEFA dECHNIKA W BIŁGORAJU

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju 
funkcjonuje w przestrzeni miasta i powiatu od ponad pół wieku. Szkoła ma ugruntowaną  po-
zycję w zakresie kształcenia profesjonalistów w dziedzinach budownictwa, kładzie bowiem 
nacisk na umiejętność łączenia zdobytej wiedzy z częścią praktyczną kształcenia.
Równie ważnym obszarem edukacji jest możliwość nauki w II Liceum Ogólnokształcącym,  
które proponuje uczniom klasyczny model kształcenia w klasach o zróżnicowanych profilach. 
Daje to możliwość kontynuacji nauki na każdym kierunku studiów.
Autorytet szkoły budują jej uczniowie, absolwenci, kadra dydaktyczna i kierownicza, tworząc 
atmosferę, która sprzyja nauce, rozwijaniu zainteresowań i marzeń.

Złota Szkoła 2019, Srebrna Szkoła 2018, Złota Szkoła 2017, Złota Szkoła 2016, Srebrna Szkoła 2015 dla Tech-
nikum Budowlanego w rankingu techników organizowanym przez „Perspektywy”
V miejsce w województwie lubelskim w rankingu techników organizowanych przez tygodnik „Perspektywy”
Certyfikat „Lubelska Szkoła z Życiem” za udział w akcji KOMÓRKOMANIA - rejestracja potencjalnych dawców 
komórek macierzystych

Jakość kształcenia potwierdzona przez nagrody:
•

•
•

Budowlanka
PASJA, EdUKACJA, PRZySZŁOść
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atutem szkoły jest odnowiona, przestronna baza 
lokalowa
dysponujemy dobrze wyposażonym kompleksem 
sportowym: hala sportowa, dwie sale gimnastyczne, 
kryta pływalnia, siłownia, boisko sportowe, bieżnia 
posiadamy nowoczesne pracownie do kształcenia 
ogólnego i zawodowego, pracownie komputerowe: 
jednoosobowe stanowiska komputerowe, Internet, 
tablice interaktywne, projektory multimedialne, 
sprzęt audiowizualny 
posiadamy Szkolne Centrum Multimedialne, do-
stęp do komputerów, Internetu, drukarek, skane-
rów i ksero 
posiadamy dobrze wyposażoną bibliotekę ze sta-
le aktualizowanym księgozbiorem, fachową prasą 
przedmiotową i zawodową, literaturą w języku an-
gielskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim
zapewniamy pomoc pedagoga szkolnego, opiekę  
i pomoc przedlekarską
oferujemy miejsce w internacie, znajdującym się na 
terenie kompleksu szkolnego
oferujemy możliwość korzystania z posiłków  
w szkolnej stołówce
gwarantujemy bezpieczeństwo – monitoring  
w szkole, internacie i na parkingu
posiadamy dużą liczbę miejsc parkingowych dla 
uczniów 
mamy dobrą lokalizację, szkoła jest położona w bli-
skiej odległości od bazy komunikacyjnej

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nowoczesna infrastruktura:
jesteśmy szkołą posiadającą doskonale wykwali-
fikowaną kadrę pedagogiczną, która pracuje z pa-
sją i tym samym zapewnia nie tylko wysoki poziom 
kształcenia, ale przede wszystkim spełnia oczekiwa-
nia dzisiejszej młodzieży, przygotowuje do podjęcia 
studiów na różnych kierunkach i do funkcjonowania 
na rynku pracy 
nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, co umożli-
wia tworzenie nowych kierunków kształcenia - dekarz
uczymy skutecznie, co przekłada się na wysoką zda-
walność egzaminu maturalnego oraz egzaminu po-
twierdzającego kwalifikacje w zawodach 
zapewniamy naukę języków obcych na rożnych po-
ziomach zaawansowania: angielski, hiszpański, nie-
miecki, rosyjski
nasi uczniowie biorą udział w wykładach, warszta-
tach, festiwalach nauki, zajęciach laboratoryjnych  
w ramach współpracy z Katolickim Uniwersytetem 
Lubelskim, Uniwersytetem Medycznym, UMCS  
i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Poli-
techniką Lubelską, 
dbamy o wszechstronny rozwój zainteresowań  
i pasji uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół 
przedmiotowych, organizacji szkolnych (w szkole 
działa m.in. zespół muzyczny, koło teatralne, koło 
literackie, koło fotograficzne, koło filozoficzne)
wspieramy rozwój talentów sportowych poprzez za-
jęcia pozalekcyjne, udział w zawodach sportowych 
oraz wyjazdach na „białą szkołę”
młodzież bierze udział w projektach międzynarodo-
wych - ERASMUS+

Perspektywy rozwoju:
•

•

•

•

•

•

•

•



21

INFORMATOR OśWIATOWy  |  ROK SZKOLNy 2019/2020

kształtujemy postawy patriotyczne, poczucie tożsa-
mości narodowej oraz przynależności do społecz-
ności lokalnej
umożliwiamy uczniom udział w licznych imprezach  
i uroczystościach szkolnych, miejskich i powiato-
wych, spektaklach teatralnych, koncertach, spotka-
niach z ciekawymi ludźmi, debatach, wycieczkach, 
biwakach
angażujemy młodzież w pracę prężnie działającego 
Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Koła Wolon-
tariatu, Szkolnego Koła Caritas i PCK
rozwijamy postawy otwartości i wrażliwości na po-
trzeby innych organizując i biorąc udział w licznych 
akcjach charytatywnych

•

•

•

•

Najważniejsze sukcesy edukacyjne:
2018/19

wyróżnienie w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Retorycznego
I miejsce w etapie Rejonowym XXVII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
III miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Historycz-
nym „Polska..... Nasza Niepodległa”
I miejsce w Diecezjalnym Konkursie Piosenki Reli-
gijnej
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim
„Przyroda jaką znam”
dwa wyróżnienia w V Wojewódzkim Konkursie Pie-
śni i Poezji Rosyjskiej
nagroda specjalna IV Mistrzostw Debat Oksfordz-
kich „ Lider wśród Mówców”

•

•

•

•

•

•

•

w Rankingu Techników  - 5 miejsce w wojewódz-
twie lubelskim i 59 w Polsce - co daje tytuł „Złota 
Szkoła 2019”

•

2017/18

2016/17

I miejsce w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Admi-
nistracji Publicznej
II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Narodowe-
go Banku Polskiego
III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodych Dekarzy
dwóch Finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady o Dia-
mentowy Indeks AGH
finalista etapu centralnego Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Złoty Indeks” Politechniki Krakowskiej
laureat Ogólnopolskiego Konkursu Matematyka  
w Technice dla Technika
II miejsce w VIII Wojewódzkim Konkursie Artystycz-
nym 7. Talent

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – 
uczeń TB laureatem stopnia centralnego, indeks na 
studia budowlane na dowolną uczelnię w Polsce
Olimpiada Teologii Katolickiej – indeks uczennicy 
LO na KUL
Międzynarodowy Konkurs Tłumaczeniowy organi-
zowany przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń 
Komisji Europejskiej w Brukseli - wyróżnienie
Polsko - Ukraiński Konkurs z Fizyki „Lwiątko” - 
dwóch laureatów
Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej - II miejsce - 
nagroda wyjazd do Strasburga

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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I miejsce - w Wojewódzkim Współzawodnictwie 
Sportowym Szkół Ponadgimnazjalnych za rok szk. 
2017/2018
IX miejsce - w Finale Krajowym Licealiady w lidze lek-
koatletycznej dziewcząt
II miejsce - w Wojewódzkiej Licealiadzie w lidze lek-
koatletycznej chłopców
III miejsce - w Wojewódzkiej Licealiadzie w sztafeto-
wych biegach przełajowych dziewcząt

•

•

•

•

Sukcesy sportowe: 
Doskonała baza sportowa umożliwia uczniom rozwi-
janie pasji sportowych, uwieńczonych sukcesami na 
szczeblu powiatu, województwa i kraju:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
KUL w Lublinie
AGH w Krakowie
UMCS w Lublinie
Politechnika Lubelska
Polskie Stowarzyszenie  Dekarzy
Firma Blachotrapez, Sopro, Blachy Pruszyński, Velux
Krajowa Federacja Edukacji Zawodowej
i Kultury Fizycznej 

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Współpraca z uczelniami i instytucjami:

Erasmus + „EWASTE” 2017-2019, współpraca z Wło-
chami, Portugalią, Rumunią i Turcją
Erasmus + „ALL IN ONE HAND” 2018-2020 współpra-
ca z Grecją, Czechami, Rumunią, Turcją i Włochami
Wysoka jakość kształcenia zawodowego uczniów – 
większe szanse zatrudnienia
Komórkomania
ARS, czyli jak dbać o miłość
Wybierz Życie - Pierwszy krok
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

•

•

•

•
•
•
•

Projekty i programy realizowane
w szkole:

Lubelska Kuźnia Talentów 
Stypendia Prezesa Rady Ministrów
Stypendia Starosty
Stypendia Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego

•
•
•
•

Przyznane stypendia:

Narodowy Bank Polski
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju
Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju

•
•
•
•

Budowlanka
WYMAGAMY, POMAGAMY, WSPIERAMY

Uczniowie o szkole:
Daniel IIIa TB
Wybrałem ZSBiO, ponieważ znam swoje możliwości i wiem, że 
nie zakończę swojej nauki po maturze. Budowlanka jest dla 
mnie ważnym etapem na drodze ku zdobywaniu wiedzy i osią-
ganiu obranych przeze mnie celów. O wyborze tej szkoły zde-
cydowały wysokie wyniki osób, które tu wcześniej uczęszczały. 
Szkoła posiada dobre wyposażenie, przestronną halę gimna-
styczną, pływalnię i siłownię. Wszystkich, którzy pragną rozwijać 
swoje pasje lub dopiero chcą je odkryć, gorąco zachęcam do 
wybrania ZSBiO.

Katarzyna Ia LO
Gdy stanęłam przed wyborem szkoły średniej, słyszałam wiele 
różnych opinii na temat szkół, które mnie interesowały. Najwięcej 
pozytywnych komentarzy dotyczyło ZSBiO, postanowiłam więc 
pójść właśnie tam. Teraz, jako uczennica tutejszego LO, mogę 
sama stwierdzić, że uczęszczając do Budowlanki z pewnością 
dobrze przygotuję się do matury. Co więcej, między uczniami,  
a nauczycielami panują przyjazne stosunki i miła atmosfera. 
Gdybym jeszcze raz miała wybrać liceum dla siebie, podjęłabym 
taką samą decyzję.
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Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkoły podstawowej

II Liceum Ogólnokształcące – Czas nauki 3 lata

NAZWA KLASY Przedmioty rozszerzone Przedmioty 
punktowane Języki obce

I Ag humanistyczno 
– psychologiczna

język polski, język angielski, biologia 
1/2 oddziału

język  polski, język  angielski, 
matematyka, biologia j. angielski, j. niemiecki, 

j. rosyjski, j. hiszpańskijęzyk polski, język angielski, historia 
1/2 oddziału

język polski, język angielski, 
matematyka, historia

I Bg ekonomiczna język  angielski, geografia, matematyka język polski, język angielski, 
matematyka, geografia

j. angielski, j. niemiecki, 
j. rosyjski, j. hiszpański

I Cg medyczna biologia, chemia, język angielski język polski, język angielski,  
matematyka, biologia j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski

I dg politechniczna matematyka, fizyka, informatyka język polski, język angielski, 
matematyka, informatyka j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski

II Liceum Ogólnokształcące – Czas nauki 4 lata

NAZWA KLASY Przedmioty rozszerzone Przedmioty 
punktowane Języki obce

I Ap humanistyczno 
– psychologiczna język polski, język angielski, biologia język  polski, język  angielski, 

matematyka, biologia
j. angielski, j. niemiecki, 
j. rosyjski, j. hiszpański

I Bp ekonomiczna język  angielski, geografia, matematyka język polski, język angielski, 
matematyka, geografia

j. angielski, j. niemiecki, 
j. rosyjski, j. hiszpański

I Cp medyczna biologia, chemia, język angielski język polski, język angielski,  
matematyka, biologia j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski

I dp politechniczna matematyka, fizyka, informatyka język polski, język angielski, 
matematyka, informatyka j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski

Branżowa Szkoła I Stopnia - Czas nauki 3 lata

NAZWA 
KLASY Zawód Przedmioty punk-

towane Języki obce

I Ag

murarz - tynkarz 
1/2 oddziału

dekarz 1/2 oddziału

język polski, 
język angielski, 
matematyka, 
informatyka

jeden język 
do wyboru 

(angielski, niemiecki, 
rosyjski)

I Bg

monter zabudowy 
i robót 

wykończeniowych 
w budownictwie

język polski, język 
angielski, 

matematyka, 
informatyka

jeden język do 
wyboru 

(angielski, niemiecki, 
rosyjski)

Branżowa Szkoła I Stopnia - Czas nauki 3 lata

NAZWA 
KLASY Zawód Przedmioty punk-

towane Języki obce

I Ap

murarz - tynkarz 
1/2 oddziału

dekarz 1/2 oddziału

język polski, 
język angielski, 
matematyka, 
informatyka

jeden język 
do wyboru 

(angielski, niemiecki, 
rosyjski)

I Bp

monter zabudowy 
i robót 

wykończeniowych 
w budownictwie

język polski, język 
angielski, 

matematyka, 
informatyka

jeden język do 
wyboru 

(angielski, niemiecki, 
rosyjski)

Technikum Budowlane - Czas nauki 4 lata

NAZWA 
KLASY Zawód Przedmioty 

rozszerzone
Przedmioty 
punktowane

Języki 
obce

I Ag technik 
budownictwa

matematyka, 
fizyka 

1/2 oddziału

język polski, 
język angielski, 
matematyka, 
informatyka j. angielski, 

j. niemiecki, 
j. rosyjskimatematyka, 

grografia 
1/2 oddziału

język polski, 
język angielski, 
matematyka, 

geografia

Technikum Budowlane - Czas nauki 5 lat

NAZWA 
KLASY Zawód Przedmioty 

rozszerzone
Przedmioty 
punktowane

Języki 
obce

I Ap technik 
budownictwa

matematyka, 
fizyka

język polski, 
język angielski, 
matematyka, 
informatyka j. angielski, 

j. niemiecki, 
j. rosyjski

I Bp technik 
budownictwa

matematyka, 
grografia

język polski, 
język angielski, 
matematyka, 

geografia
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tel./fax
 (84) 686 74 75

e-mail:
kgilo_bilgoraj@wp.pl

facebook:
facebook.com/klobilgoraj  

www. kgilo.lbl.plul. Krzeszowska 1, 23-400 Biłgoraj

KATOLICKIE
LICEUMOGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

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, posiada windę. Szkoła 
jest świetnie wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i techniczne środki naucza-
nia. Kameralne warunki sprawiają, że panuje w niej 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  doświadczeni  
i bardzo dobrze przygotowani nauczyciele,  
w większości dyplomowani. 
„Katolik” należy do Rady Szkół Katolickich i Ogól-
nopolskiej oraz Diecezjalnej Rodziny Szkół Jana 
Pawła II. Stwarza to dogodne możliwości do wy-
miany doświadczeń, spotykania się  młodzieży, 
poznawania różnych 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 pięciu 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 funkcjo-
nowania, korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, 
doświadczenia i wiedzy wykładowców. Bogata 
oferta zajęć dodatkowych w szkole służy szeroko 
rozumianemu rozwojowi młodzieży. Największą 
popularnością wśród uczniów cieszą się zajęcia 
reportersko-dziennikarskie, filmowe, multime-
dialne, teatralne, informatyczne oraz przygoto-
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wujące do egzaminu maturalnego. Uczestnicy za-
jęć filmowych za swoje prace  zdobywali nagrody  
w konkursach ogólnopolskich. Można je oglądać 
na szkolnym kanale YouTube. Na zajęciach multi-
medialnych przygotowano m. in. specjalną aplika-
cję o nazwie „Matura Flashcards” służącą do zapa-
miętywania słownictwa z obszarów maturalnych. 
W szkole obok tradycyjnej biblioteki jest też biblio-
teka cyfrowa. Dzięki niej skanując kod QR można 
czytać daną pozycję książkową na swoim urządze-
niu (telefon, tablet, iPad). Młodzież ma możliwość 
doskonalenia języków obcych dzięki kontaktom  

z obcokrajowcami podczas tygodniowych warsz-
tatów ze studentami z całego świata. 
W szkole funkcjonuje bardzo bogaty system 
stypendiów naukowych i socjalnych. Najlepsi 
uczniowie rozpoczynający naukę w KLO otrzymu-
ją stypendium na pierwszy semestr. Jeżeli śred-
nią utrzymują po klasyfikacji śródrocznej, jest 
ono przedłużane na następny okres. Ponadto  
dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej istnieje możliwość zwrotu kosztów 
dojazdu lub zakwaterowania w internacie, w któ-
rym wszyscy zainteresowani mogą mieszkać.
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Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020:

* dla absolwentów gimnazjum

Klasa Przedmioty rozszerzone Języki obce Przedmioty punktowane w rekrutacji

I A 
klasa reporterska

język polski, język angielski 
geografia/biologia 

(dodatkowe godziny matematyki)

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

j. polski, matematyka, 
j. obcy nowożytny, 

wyższa ocena z geografii lub biologii

I B 
klasa biznesowa

język angielski,
wiedza o społeczeństwie,

biologia/geografia
(dodatkowe godziny matematyki)

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

j. polski, matematyka, 
j. obcy nowożytny, 

wyższa ocena z geografii lub biologii

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. Uczniowie 
tej klasy uczestniczą w zajęciach filmowych i multi-
medialnych. Przedmiotami uzupełniającymi będą 
zajęcia z podstaw dziennikarstwa oraz historia i spo-
łeczeństwo.

Klasa biznesowa: 
Przedmioty rozszerzone: j. angielski, wiedza o spo-
łeczeństwie, geografia/ biologia (dodatkowe godziny 
matematyki).
W tej klasie zapewniamy zdobycie umiejętności uła-
twiających założenie działalności gospodarczej oraz 
zapoznanie się z organizacją i zarzadzaniem firmą. 
Uczniowie mają możliwość odwiedzenia różnych in-
stytucji i zakładów pracy. Przedmiotami uzupełnia-
jącymi będą biznes w praktyce oraz historia i społe-
czeństwo.
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* dla absolwentów szkoły podstawowej

Klasa Przedmioty rozszerzone Języki obce Przedmioty punktowane w rekrutacji

I A 
klasa 

humanistyczna

język polski, język angielski, 
historia

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

j. polski, matematyka, 
j. obcy nowożytny, historia

I B 
klasa przyrodnicza

język angielski, geografia, 
biologia

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

j. polski, matematyka, 
j. obcy nowożytny, 

wyższa ocena z geografii lub biologii

Wszystkim klasom zapewniamy naukę na jedną zmianę!

W pierwszym miesiącu nauki pierwszoklasiści wyjeżdżają
na obóz edukacyjno- integracyjny.

Przyszłym uczniom szkoły gratulujemy  dobrego wyboru 
i życzymy wielu sukcesów!
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dLACZEGO „KATOLIK”? 

 W NASZEJ SZKOLE NA PEWNO POSZERZYSZ SWOJE HORYZONTY,
WZBOGACISZ SIĘ O NOWE DOŚWIADCZENIA, POZNASZ CO ZNACZY ŻYCZLIWOŚĆ

W NAUCZANIU, NIE BĘDZIESZ SIĘ NUDZIĆ!

Życzliwą, rodzinną atmosferę
Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
Najnowocześniejsze metody nauczania (m. in. spe-
cjalna 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

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dlatego, że zapewniamy:

Uczniowie o szkole:
Emilka kl. I a
Od kilku miesięcy jestem uczennicą Katolika. Od pierwszych dni 
w tej szkole czuje, że jestem osobą, która ma prawo mieć swoje 
zdanie. Fajne jest to, że uczniowie uczestniczą w podejmowaniu 
decyzji dotyczących szkoły- nasz głos jest traktowany bardzo po-
ważnie. Nauczyciele chętnie poświęcają nam swój czas i służą 
pomocą, są otwarci na nasze pomysły i projekty. Poznałam tu 
dużo fajnych ludzi, nawiązałam nowe znajomości. Już dziś mogę 
powiedzieć, że mity, które słyszałam na temat tej szkoły, są nie-
prawdziwe. Moim zdaniem Katolik to fajne miejsce - Ja polecam

Paweł kl. III a
Z perspektywy minionych trzech lat Katolik jest dla mnie szkołą, 
w której rozwinąłem skrzydła. Dzięki nauczycielom i ich moty-
wacji brałem udział w licznych konkursach, często zdobywając 
tytuł laureata. W moim odczuciu jestem dobrze przygotowany 
do matury. Zdobyłem duże doświadczenie w wystąpieniach pu-
blicznych. W tej szkole odkryłem jak dobrą zabawą i miejscem na 
rozwijanie talentów jest kółko teatralne, na które uczęszczałem  
z przyjemnością.



ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM
KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
im. Wincentego Witosa w Różańcu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu jest 
placówką o wieloletniej tradycji – w bieżącym roku obchodzimy 60-lecie jej istnienia.
Od 2007  r. szkoła prowadzona jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, należymy do 
Sieci Szkół Rolniczych. Nasza  szkoła zapewnia wszechstronny rozwój uczniów, dobre przygo-
towanie do zawodu i daje szanse zdobywania dodatkowych kwalifikacji.
Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy wciąż aktualizujemy ofertę edukacyjną. 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNyM 2019/2020

SZKOŁy dZIENNE

na podbudowie gimnazjum na podbudowie 
szkoły podstawowej

TECHNIKUM

• technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 
• technik żywienia i usług gastronomicznych 

• technik agrobiznesu (NOWOść) 
• technik rolnik (NOWOść)

BRANŻOWA  
SZKOŁA I STOPNIA

• ogrodnik 
• mechanik operator pojazdów i  maszyn rolniczych

SZKOŁy ZAOCZNE dla dorosłych

KURSy KWALIFIKACyJNE
• rolnik 

• technik rolnik 
• technik turystyki wiejskiej



Naszym uczniom zapewniamy:
•

•

•

•
•

•

•

•

możliwość rozwijania pasji i talentów w licznych ko-
łach zainteresowań,
bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (dodatkowych  
i wyrównawczych),
doskonałe warunki do uprawiania sportu (sala gim-
nastyczna, siłownia, boiska szkolne),
wyjazdy do wysoko rozwiniętych krajów w ramach 
praktyk zawodowych,
możliwość zakwaterowania w przyszkolnym inter-
nacie z całodziennym wyżywieniem.

•

•

•

•

•

Ponadto dbamy o:
indywidualne podejście do ucznia,
pomoc pedagoga szkolnego,
wychowanie dla tradycji,
kształtowanie właściwych postaw społecznych,
współpracę ze środowiskiem lokalnym,
życzliwą i przyjazną atmosferę,
bezpieczeństwo młodzieży – monitoring wizyjny.

•
•
•
•
•
•
•

dobre przygotowanie do zawodu – nasi uczniowie 
są corocznie finalistami Olimpiady Wiedzy i Umie-
jętności Rolniczych;
kształcenie w systemie jednozmianowym, na pierw-
szą zmianę,
wykształcenie w zawodach poszukiwanych na euro-
pejskim rynku pracy,
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
naukę w nowocześnie i kompleksowo wyposażo-
nych pracowniach przedmiotowych, pracowniach 
gastronomicznych i warsztatach przy wykorzystaniu 
specjalistycznego sprzętu,
dodatkowe kursy kwalifikacyjne z certyfikatem euro-
pejskim (barista, kelner, operator wózków jezdnych, 
chemizacji rolnictwa itd.),
bezpłatną naukę jazdy samochodem osobowym, 
ciągnikiem rolniczym i kombajnem zbożowym,
bezpłatne wycieczki dydaktyczne oraz wyjazdy re-
kreacyjne autobusem szkolnym,



OFERTA EdUKACyJNA NA ROK SZKOLNy 2019/2020
TECHNIKUM

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

Technik mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki

pracować w restauracjach, barach, kawiarniach, 
stołówkach, firmach cateringowych, itp. w kraju i za 
granicą,
prowadzić własną działalność gastronomiczną,
organizować bale, wesela i inne przyjęcia okoliczno-
ściowe,
organizować produkcję gastronomiczną,
kontynuować naukę na każdym innym kierunku
studiów.

zatrudnienie w przedsiębiorstwach technicznej ob-
sługi rolnictwa,
samodzielne prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie świadczenia usług mechanizacyj-
nych, naprawy, serwisowania, automatyki i dystry-
bucji sprzętu rolniczego,
uzyskanie uprawnień rolniczych uznawanych
we wszystkich państwach Unii Europejskiej,
przejęcie gospodarstwa rolnego.

•

•
•

•
•

•

•

•

•

Jeżeli uważasz, że jesteś stworzony do pracy w ga-
stronomii, to dzięki tej szkole będziesz mógł:

Jeśli interesuje cię nowoczesna technika rolnicza,
ten kierunek umożliwi ci:

Technik rolnik

wykonywania prac związanych z prowadzeniem 
produkcji roślinnej i zwierzęcej,
prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń 
stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych 
i zwierząt gospodarskich,
organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej 
i zwierzęcej.

•

•

•

•

Jeśli swoją przyszłość wiążesz z nowoczesnym rolnic-
twem, to w tej szkole nauczysz się:

Technik agrobiznesu 

prowadzić nowoczesne gospodarstwo rolne,
zostać kreatywnym przedsiębiorcą, który stosuje 
efektywne metody marketingu i zarządzania,
produkować żywność ekologiczną,
uzyskać bezpłatnie prawo jazdy kategorii T,
uzyskać uprawnienia rolnicze umożliwiające dzie-
dziczenie i zakup ziemi,
korzystać z unijnych środków finansowych,
to ten kierunek jest idealny dla Ciebie.

•
•

•
•
•

•

Jeżeli w niedalekiej przyszłości chcesz:



Ogrodnik
Po ukończeniu tej szkoły możesz:

podjąć pracę w ogrodniczych gospodarstwach, 
przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych 
zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowni-
czych i ozdobnych,
prowadzić własne gospodarstwo ogrodniczo-rolnicze, 
zajmować się ogrodnictwem ekologicznym,
prowadzić gospodarstwo szkółkarskie,
zajmować się konserwacją terenów zieleni, 
kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia 
oraz na  kursach kwalifikacyjnych.

•

•
•
•
•
•

Mechanik-operator pojazdów
i maszyn rolniczych
Kończąc tę szkołę będziesz przygotowany do:

użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń 
stosowanych w produkcji rolniczej,
obsługiwania pojazdów rolniczych, środków trans-
portu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń 
rolniczych,
prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągni-
ków rolniczych,
kontynuacji nauki w szkole branżowej II stopnia.

•

•

•

•

•

OFERTA EdUKACyJNA NA ROK SZKOLNy 2019/2020
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA



Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Różańcu

Różaniec Pierwszy 94, 23 - 420 Tarnogród
woj. lubelskie

tel./fax 84 689 93 46
e-mail: zsarozaniec@op.pl
facebook.com/zsarozaniec

www.zsarozaniec.pl
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tel./fax
 (84) 627 49 64

kom.
 502 350 931

e-mail:
zsr.teodorowka@op.pl

www.zss.bilgo.plul. Wira Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNyCH
W BIŁGORAJU

Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju jest placówką oświatową dla uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. Edukacją obejmujemy dzieci i młodzież z upośledzeniem intelek-
tualnym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi i autyzmem. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Marzena Kopacz. W skład Ze-
społu Szkół Specjalnych 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 rozwo-
jowym posiadający orzeczenia Poradni Psychologiczno –  Pedagogicznej.

SZKOŁA POdSTAWOWA

Edukacja uczniów opiera się o Indywidualne 
Programy Edukacyjno – Terapeutyczne opra-
cowane na podstawie diagnozy funkcjonalnej 
oraz zalecenia zawarte  w orzeczeniu Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej po-
radni specjalistycznej. Uczniowie biorą udział  
w zajęciach edukacyjnych oraz terapeutycznych  
i specjalistycznych.

SZKOŁA PRZySPOSABIAJĄCA dO PRACy

Edukacja uczniów opiera się na Indywidualnych 
Programach Edukacyjno – Terapeutycznych. 
Nauka umożliwia utrwalenie i poszerzenie zakre-
su posiadanej wiedzy oraz nabywanie nowych 
umiejętności. Kształcenie przysposabiające do 
pracy trwa trzy lata i w zależności od specyficz-
nych potrzeb i możliwości ucznia, może być wy-
dłużone do 24 roku życia.
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Szkoła poza zajęciami edukacyjnymi
i praktycznymi oferuje:

zajęcia z logopedą, neurologopedą
zajęcia z psychologiem
rehabilitację (masaż, fizjoterapia, hydrotera-
pia, terapia twarzowo-czaszkowa, zajęcia na 
basenie)
Integrację Sensoryczną
terapię indywidualną stymulacji słuchu dr Jo-
hansena
komunikację alternatywną i wspomagającą 
(Makatom, PECS, PCS)
symultaniczno – sekwencyjną naukę czytania 
(pot. metoda krakowska)
dogoterapię, hipoterapię
zajęcia plastyczne i muzyczne
zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej i placu 
zabaw, zajęcia na basenie

indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutycz-
ne wspierające rozwój dziecka:

•

-
-
-

-
-

-

-

-
-
-

W każdym roku szkoła zapewnia dla każdego 
ucznia wyprawkę MEN (karty pracy, ćwiczenia 
uzupełniające, materiały plastyczne, techniczne  
i inne). 
Klasę prowadzi nauczyciel wychowawca oraz dru-
gi nauczyciel i specjaliści szkolni. Dla dobrego roz-
woju 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	i	ceramicznej
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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.

•
•
•

Program  „Rehabilitacja 25 plus”

zajęcia usprawniające, terapeutyczne i wspiera-
jące ruchowo,

Dla absolwentów szkoły przysposabiającej do pra-
cy oraz ORW szkoła proponuje zajęcia w ramach 
programu „Rehabilitacja 25 plus” dofinansowa-
nym przez PFRON.
W ramach programu wsparcia uczestnicy maja 
zapewnione:

•

zajęcia psychoedukacyjne, pomoc w rozwijaniu 
i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności 
życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej 
umiejętności,
zajęcia rozwijające umiejętności w ramach tera-
pii zajęciowej,
pomoc psychologiczna i wsparcie w rozwiązywa-
niu bieżących spraw życia codziennego.

•

•

•
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Efekty edukacyjne Wymagania Oferta edukacyjna

Świadectwo 
ukończenia szkoły 

podstawowej
orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego
Zajęcia edukacyjne 

Zajęcia rewalidacyjne 
Zajęcia terapeutyczne

Szkoła Podstawowa (8 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 25 r. ż 

Wymagania Oferta edukacyjna

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 
Zajęcia terapeutyczne
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•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

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 bezpłatnie na wniosek 
rodziców, prawnych opiekunów, pełnoletnich 
uczniów. 

Poradnia pracuje od poniedziałku do czwartku w go-
dzinach od 7.30 do 18.00, w piątki od 7.30 do 16.00

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 zawodowych,
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:
•

•

•

tel./fax
(84) 686 10 66

e-mail:
pppbil@poczta.fm

www.ppp.lbl.plul. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj

PORAdNIA PSyCHOLOGICZNO
- PEdAGOGICZNA W BIŁGORAJU

Poradnia świadczy usługi w zakresie:
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upowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii, 
pedagogiki a także z zakresu rozwoju i stymulacji 
mowy,
warsztaty szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli 
rozwijające umiejętności wychowawcze,
warsztaty dla młodzieży i nauczycieli rozwijające 
myślenie kreatywne,

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,
zajęcia z mnemotechnik - nowoczesne metody zapa-
miętywania, podnoszące efektywność uczenia się.

•
•
•

•
•
•
•

•

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 i psychoedukacji:
•

•

•

zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, ponad-
podstawowych i ponadgimnazjalnych przygoto-
wujące do wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawo-
dowej, planowania kariery i wejścia na rynek pracy,
treningi integracyjne realizowane z grupami klaso-
wymi, wzmacniające relacje pomiędzy uczniami,
zajęcia psychoedukacyjne realizowane na tere-
nie szkół, placówek, których celem jest rozwijanie 
umiejętności interpersonalnych u dzieci i mło-
dzieży, przeciwdziałanie agresji i przemocy w re-
lacjach rówieśniczych,
zajęcia interwencyjne prowadzone na tere-
nie szkół i placówek w sytuacjach trudnych 
(np. traumatycznych sytuacjach życiowych),
zajęcia psychoprofilaktyczne realizowane na tere-
nie szkół, placówek, poświęcone nauce bezpieczne-
go korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież, 
zajęcia wzmacniające umiejętność skutecznego 
uczenia się u dzieci i młodzieży, realizowane na 
terenie szkół, placówek.

•

•

•

•

•

•

Pracownicy poradni wspomagają inne placówki 
oświatowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
pomagają w rozwiązywaniu problemów wychowaw-
czych i dydaktycznych na terenie szkoły, udzielają 
też wsparcia w sytuacjach kryzysowych, uczestniczą 
w mediacjach, udzielają porad i konsultacji, prowa-
dzą działalność informacyjną.
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Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuń-
czy, którego celem jest udzielanie kompleksowej 
pomocy specjalistycznej dzieciom (od chwili wykry-
cia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełno-
sprawnością do podjęcia nauki szkolnej) oraz ich 
rodzinom,
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci  
z Zaburzeniami Rozwoju Psychoruchowego,
Szkoła dla Rodziców.

W poradni działają ponadto: 
•

•

•

opinie psychologiczno-pedagogiczno-logopedycz-
ne po przeprowadzonych badaniach,
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiąz-
kowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wycho-
wawczych,
opinie o potrzebie wczesnego wspomagania roz-
woju dziecka.

Poradnia wydaje:
•

•
•
•

•

•

Budynek poradni jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poradnia posiada dzie-
więć gabinetów z przeznaczeniem do indywidualnych zajęć diagnostyczno-terapeutycznych oraz 
pomieszczenie do grupowych zajęć terapeutycznych. Praca prowadzona jest w estetycznych i do-
brze wyposażonych gabinetach. 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.
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Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju został utworzony w 1990 roku. Jest publiczną 
placówką oświatowo - wychowawczą, której zadaniem jest prowadzenie działalno-
ści w zakresie zajęć pozaszkolnych. 
Młodzieżowy Dom Kultury  jest inspirującym miejscem dla dzieci i młodzieży do rozwoju za-
interesowań, pasji, uzdolnień i wielu umiejętności poprzez kulturę, edukację i wychowanie. 
Nasza oferta programowa dotyczy głównie zajęć o charakterze artystycznym, w których mogą 
uczestniczyć - niezależnie od miejsca zamieszkania - dzieci w wieku przedszkolnym aż po mło-
dzież studencką. Różnego rodzaju zajęcia służą wszechstronnemu kształtowaniu młodych lu-
dzi uczęszczających na nasze zajęcia. 

tel./fax
 (84) 686 89 56

e-mail:
mdk@mdk.lbl.pl 

www.mdk.lbl.pl
ul. Wira Bartoszewskiego 10,
23-400 Biłgoraj

MŁOdZIEŻOWy dOM KULTURy
W BIŁGORAJU

Podstawowe funkcje naszej działalności to zajęcia zbiorowe z zakresu tańca, plastyki, muzyki, dzien-
nikarstwa, teatru - zajęcia te mają na celu rozbudzać zainteresowania, pogłębiać zbiorowe przeży-
cia, zachęcać do wspólnego działania. Pomagamy w rozwijaniu ciekawości świata, twórczej wyobraźni  
i zaspokajaniu naturalnej potrzeby aktywności.
Uczestnicy pracowni rozwijają swoje zainteresowania i fascynacje poprzez czynny udział w warszta-
tach oraz samodzielną działalność twórczą pod czujnym okiem specjalistów z zakresu plastyki, muzyki, 
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 pla-
cówkę uczęszcza ponad 700 uczniów z terenu Miasta Biłgoraj i innych miejscowości naszego Powiatu.

Festiwal Pieśni Patriotycznej i Legionowej
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Historia-Pamięć- Człowiek”
Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
Impreza charytatywna „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”
Koncert Karnawałowy

do najważniejszych, cyklicznych imprez organizowanych przez MdK należą:
•
•
•
•
•
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Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
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
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