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Drogi Ósmoklasisto!

Chcąc pomóc w podjęciu bardzo ważnej decyzji  jaką jest wybór miejsca dalszej edu-
kacji oddaję w Wasze ręce informator oświatowy zawierający ofertę szkół powiatu biłgo-
rajskiego. Zapewniam jednocześnie, że szkoły te posiadają  bardzo szeroką i interesującą 
gamę kierunków kształcenia przydatnych na rynku pracy i umożliwiających kontynuację 
nauki na studiach wyższych. Wybór szkoły ponadpodstawowej to pierwszy krok w stronę 
dorosłości, to decyzja, która otwiera drzwi z napisem: nowe Szanse (na znalezienie swojej 
własnej drogi życiowej, na osiąganie mniejszych i większych sukcesów), nowe Możliwości 
(zrealizowania swoich planów, rozwijania pasji i odkrywania w sobie nowych talentów), 
nowe Znajomości (dzięki którym rzeczywistość szkolna zmienia się w nieustającą przy-
godę – pełną nieoczekiwanych zwrotów akcji, zapewniającą liczne emocje).

Zapewniam, że nasza oferta oświatowa jest bardzo atrakcyjna i może zainteresować 
każdego z Was. W tym roku jest ona dodatkowo wzbogacona o nowe kierunki kształcenia 
związane z zapotrzebowaniem rynku pracy jak np.:

- technik dekarz
- technik inżynierii sanitarnej
- technik stylista 
- mechanik – monter maszyn i urządzeń
- monter sieci i instalacji sanitarnych
Chcę jednocześnie podkreślić, że oświata ponadgimnazjalna powiatu biłgorajskiego 

stanowi bardzo mocny punkt na mapie województwa lubelskiego i kraju. Jesteśmy dumni, 
że uczniowie naszych szkół otrzymują satysfakcjonujące wyniki na egzaminach matural-
nych i egzaminach zawodowych. Powodów do dumy przysparzają także nasi absolwenci! 
Z powodzeniem kontynuują naukę na wybranych przez siebie kierunkach studiów bądź 
podejmują pracę w wyuczonych zawodach. 

Nasze szkoły potrafią skutecznie rozwiązywać problemy wychowawcze i są bezpieczne 
dla uczniów. Dlatego z pełnym przekonaniem zachęcam Was ósmoklasiści do podjęcia 
nauki w szkołach powiatu biłgorajskiego. 

            Andrzej Szarlip
              Starosta Biłgorajski
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ul. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj
telefon/fax: (84) 686 04 42
e-mail szkoły: loonz@lbl.pl
sekretariat szkoły: sekretariat-loonz@o2.pl

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  IM. ONZ W BIŁGORAJU

 I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych to szkoła, która łączy 
tradycję z nowoczesnością, zapewnia uczniom bogatą ofertę edukacyjną, bezpieczeństwo i optymalne 
warunki do wszechstronnego rozwoju. Misją szkoły jest rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży, in-
spirowanie do kreatywności i twórczego myślenia oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności 
niezbędne do dalszej edukacji.
 Wysoką jakość kształcenia potwierdzają wyróżnienia w Rankingu Szkół Olimpijskich, w którym 
I LO im. ONZ notowane jest w prestiżowym gronie 200 najlepszych szkół w Polsce, natomiast w Rankin-
gu Liceów od wielu lat zdobywa tytuły „Srebrnej Szkoły” i „Brązowej Szkoły”. Za podejmowanie nowator-
skich działań służących wszechstronnemu rozwojowi uczniów szkoła otrzymała także inne wyróżnienia: 
„Mistrz Odkrywania Talentów”, „Szkoła najlepiej ucząca języka rosyjskiego w Polsce”, „Szkoła – Lider 
Innowacji”, „Szkoła Dialogu”, Grand Prix 2012-2017 za najwyższe wyróżnienia w konkursie „Szkoła In-
nowacji”. 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ONZ TO 
„TRADYCJA – NOWOCZESNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ”
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Szkoła umożliwia naukę w systemie jednozmianowym i posiada doskonałą bazę lokalową:
• Centrum Grafiki Komputerowej, pracownie komputerowe, estetycznie urządzone sale lekcyjne, wyposażone w sprzęt multi-

medialny, profesjonalną strzelnicę oraz aulę, w której odbywają się wydarzenia kulturalne ważne dla szkoły i powiatu,
• obiekty sportowe: kompleks boisk wielofunkcyjnych, hala sportowa, 2 salki gimnastyczne, siłownia, zajęcia na basenie,
• stołówkę szkolną, zmodernizowany internat, poradnię medycyny szkolnej, sklepik szkolny,
• największą w regionie skomputeryzowaną bibliotekę szkolną z centrum multimedialnym, przestronną czytelnią i zbiorami 

obcojęzycznymi.

Sukcesy naszych uczniów w latach 2018-2020:
• Olimpiada Matematyczna – 1 finalista, 100% wynik na maturze,
• Olimpiada Fizyczna – 1 finalista, 100% wynik na maturze,
• Olimpiada Geograficzna – 1 finalista, 100% wynik na maturze,
• Olimpiada Biologiczna – 2 finalistów, 100% wynik na maturze,
• Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – 2 laureatów, 2 finalistów finalistów, 

100 % wynik na maturze,
• Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej – 2 finalistów,
• Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – 2 finalistów,
• Olimpiada Teologii Katolickiej – 4 finalistów.
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• wymiana międzynarodowa ze szkołami w Niemczech 
i Hiszpanii,

• projekt Erasmus Plus: „LEAD – Learning, Experiencing 
and Awareness of the Diversity” 2017-2019, współpraca 
z Bułgarią, Włochami i Hiszpanią,

• projekt Erasmus Plus „Future Cities – Smart and Susta-
inable Solutions” 2020-2022, współpraca z Bułgarią, Gre-
cją, Rumunią i Słowacją,

• obozy językowe oraz projekty międzynarodowe rozsze-
rzające wiedzę ogólną i kompetencje językowe np.: Euro-
week, e-Twinning, Business English i in.,

• wycieczki zagraniczne m. in. do Bułgarii, Izraela, Hiszpa-
nii, Włoch, Monako, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, 
Czech.

Współpraca międzynarodowa:

Stypendia za rok szkolny 2019/2020:

• Prezesa Rady Ministrów – 3 uczniów, 
• Ministra Edukacji i Nauki – 5 uczniów, 
• Marszałka Województwa Lubelskiego – 9 uczniów, 
• Starosty Biłgorajskiego – 68 uczniów, 
• Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej – 12 uczniów, 
• Uczniowskiego Funduszu Oświaty –5 uczniów.

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
• Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, 
• Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 
• Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
• Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
• UMCS w Lublinie, 
• Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 
• Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Współpraca z uczelniami:
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• biorą udział w zajęciach integracyjnych dla klas pierwszych 
m. in. w spływach kajakowych, spotkaniach z pedagogiem 
i psychologiem,

• mają możliwość nauki w przyjaznej i życzliwej atmosferze 
oraz w bezpiecznych warunkach,

• uczą się 2-3 języków obcych spośród 6 proponowanych: 
język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język 
rosyjski, język francuski na zróżnicowanym poziomie oraz 
język łaciński jako przedmiot dodatkowy w klasie prawni-
czej,

• osiągają sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkur-
sach międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich,

• uzyskują wysokie wyniki na egzaminie maturalnym,
• podejmują studia na renomowanych uczelniach publicz-

nych w kraju i za granicą,
• biorą udział w dodatkowych zajęciach przygotowujących 

do matury oraz rozwijają swoje zdolności i zainteresowania 
w różnych kołach: Szkolny Klub Filmowy, Koło Przyjaciół 
Biblioteki, Szkolny Klub Europejski, 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 inne, 

• objęci są patronatem uczelni wyższych oraz Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Lublinie, zdobywają wiedzę na uni-
wersytetach podczas wykładów, warsztatów, na semina-
riach i zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pra-
cowników naukowych,

• uczestniczą w projektach organizowanych przez Prezyden-
ta Polski oraz Ministra Edukacji i Nauki: Narodowe Czyta-
nie, Szkoła pamięta, Szkoła do hymnu,

• biorą udział w zajęciach wzbogacających program naucza-
nia: lekcje w kinie, spotkania z ludźmi kultury, nauki i sztu-
ki,

• uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych z historii, bio-
logii, geografii, fizyki, chemii, wyjeżdżają do muzeów, kin 
i teatrów,

• mają możliwość zdobywania nowych umiejętności jazdy 
na nartach i snowboardzie na „Białych Szkołach” w Zako-
panem (szkoła posiada własny sprzęt) oraz żeglugi i wind-
surfingu podczas „Klas pod Żaglami”, 

• są nagradzani za bardzo dobre wyniki w nauce, 100% fre-
kwencję oraz sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawo-
dach sportowych, 

• mają możliwość poszerzenia wiedzy poprzez udział w zaję-
ciach e-learningowych na platformie edukacyjnej Moodle,

• posiadają indywidualne konta dostępu do szkolnej sieci 
komputerowej, korzystają z Internetu za pomocą hotspota 
na terenie szkoły,

• angażują się w działalność charytatywną i społeczną (m. in. 
pomagają w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wspie-
rają w nauce dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych, orga-
nizują akcje charytatywne i akcje pomocy zwierzętom). 

Nasi uczniowie:
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OFERTA EDUKACYJNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ONZ
NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

NAZWA KLASY PRZEDMIOTY NAUCZANE 
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

PRZEDMIOTY 
UZUPEŁNIAJĄCE I 

DODATKOWE

JĘZYKI OBCE 
W CYKLU NAUCZANIA 

I A 
klasa graficzna matematyka, fizyka grafika komputerowa j. angielski j. niemiecki* / j. rosyjski* 

j. francuski* / j. hiszpański*

I B 
klasa politechniczna matematyka, informatyka, język angielski j. angielski j. niemiecki* / j. rosyjski* 

j. francuski* / j. hiszpański*

I C 
klasa ekonomiczna matematyka, geografia, język angielski j. angielski j. niemiecki* / j. rosyjski* 

j. francuski* / j. hiszpański*

I D 
klasa psychologiczna język polski, język angielski, biologia dziennikarstwo j. angielski j. niemiecki* / j. rosyjski* 

j. francuski* / j. hiszpański*

I E 
klasa prawnicza język polski, historia, wiedza o społeczeństwie język łaciński j. angielski j. niemiecki* / j. rosyjski* 

j. francuski* / j. hiszpański*

I F 
klasa medyczna z rozszerzo-

nym językiem angielskim
biologia, chemia, język angielski j. angielski j. niemiecki* / j. rosyjski* 

j. francuski* / j. hiszpański*

I G 
klasa medyczna z rozszerzo-

ną matematyką
biologia, chemia, matematyka j. angielski j. niemiecki* / j. rosyjski* 

j. francuski* / j. hiszpański*

*Warunkiem utworzenia grupy jest minimum 7 osób chętnych do nauki danego języka na określonym poziomie
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ul. Przemysłowa 23, 23-400 Biłgoraj
tel. (84) 688 07 75, fax: (84) 686 04 50
e-mail: sekretariat@zszio.lbl.pl
facebook.com/zsziobilgoraj
www.zszio.lbl.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH 
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU

Inspiruj innych, pracuj, pomagaj i rozwijaj się w Zespole 
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju! 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju jest jedyną w regionie placówką z tak 
szeroką ofertą edukacyjną, dającą absolwentom możliwości zatrudnienia oraz jedyną szkołą w regionie 
kształcącą w większości oferowanych kierunków na poziomie szkoły średniej. W skład zespołu szkół 
wchodzą: Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoła 
Policealna. 

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się szkołą, stale podnosimy jakość i standardy warunków kształcenia, 
dbamy o rozwój przedsiębiorczości uczniów i ich aktywizację zawodową, organizujemy działania uła-
twiające młodym ludziom wejście na rynek pracy. Naszym uczniom umożliwiamy zdobywanie nowych 
umiejętności zawodowych podczas szkoleń, kursów, warsztatów oraz praktyk w kraju i za granicą w ra-
mach programów Unii Europejskiej

Oprócz kształcenia zawodowego, wszechstronny rozwój uczniów jest naszym priorytetem!
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•  bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
•  nowoczesne pracownie: fryzjerskie, gastronomiczne, me-

chaniczne, hotelarskie, odzieżowe, handlowe, informatycz-
ne, grafiki komputerowej i reklamy oraz komputerowa pra-
cownia językowa,

•  współpraca z najlepszymi uczelniami i pracodawcami 
w regionie,

•  prężnie działające organizacje młodzieżowe: harcerstwo, 
PCK, Caritas, 

•  doskonałe warunki do uprawiania różnych dyscyplin spor-
towych,

•  opieka pedagoga i psychologa,
•  internat, zapewniający bardzo dobre warunki mieszkanio-

we,
•  biblioteka,
•  siłownia zewnętrzna,
•  nowoczesny kompleks sportowy,
•  warsztaty szkolne,
•  jednozmianowy system kształcenia,
•  wsparcie materialne w postaci stypendiów.

•  praktyki u renomowanych pracodawców w kraju i za grani-
cą,

•  płatne staże zawodowe u pracodawców,
•  realizację programu Erasmus+,
•  wyjazdy na targi i wystawy branżowe,
•  uzyskanie certyfikatów Europass Mobilność,
•  zdobycie dyplomów i certyfikatów honorowanych w kra-

jach Unii Europejskiej.

•  Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie,
•  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu,
•  Politechnika Łódzka,
•  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
•  Akademia Medyczna w Lublinie,
•  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Ja-

rosławiu,
•  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 Konstanci-

nie,
•  Black Red White,
•  Kapica Market.

•  laureaci oraz finaliści etapu centralnego Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności,

•  finaliści etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wie-
dzy Hotelarskiej, 

•  zdobywcy czołowych miejsc w Ogólnopolskim Konkursie 
Szkół Mody „Kreacje – Prowokacje” oraz w Okręgowym 
Konkursie Projektowania i Modelowania Odzieży,

•  finaliści etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wie-
dzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania 
Odzieży,

•  finaliści VIII Konkursu Slawistycznego,
•  laureaci konkursu fotograficznego „Bioróżnorodność RPN 

i Roztocza”,
•  finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejtności 

z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży,
•  zdobywcy czołowych miejsc w IV Ogólnopolskim Konkur-

sie Fotograficznym „Człowiek w Krajobrazie” i indeksu na 
kierunek Architektura Krajobrazu lub Gospodarka Prze-
strzenna,

•  zdobywcy stypendiów w ramach Programu stypendialnego 
Lubelska Kuźnia Talentów,

•  zdobywcy wyróżnień w Ogólnopolskim Konkursie Fizycz-
nym Eureka, i wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie 
Chemicznym ALCHEMIK, laureaci IV Ogólnopolskiego 
Konkursu Prawa Kanonicznego, zdobywcy pierwszego 
i  trzeciego miejsca w XXXI Ogólnopolskim Biegu Ulicz-
nym „10 po Ziemi Biłgorajskiej”,

•  finaliści IX Ogólnopolskiego Konkursu Kreowania Ubioru 
,,EKO MODA NA WYBIEGU”.

Nasze atuty to:

Nasi uczniowie to przyszli fachowcy, a my 
umożliwiamy im zawodowy start poprzez:

W ZSZiO w Biłgoraju uczymy zawodowo!

Nasi partnerzy to najlepsze uczelnie i fir-
my:

Nasi uczniowie, którzy odnieśli sukcesy 
w konkursach i olimpiadach to:
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Technik żywienia i usług gastronomicznych
Zawód stworzony dla ludzi lubiących przygodę ze sztuką kulinarną, 
dbających o siebie i zainteresowanych prawidłowym odżywianiem. Pod-
czas kształcenia można zdobyć umiejętności sporządzania potraw i na-
pojów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, stosować najnowo-
cześniejsze trendy w wykonaniu i podaniu potraw. Uczniowie nabywają 
też umiejętności aranżacji stołu i obsługi gości oraz opanowują sztukę 
organizacji  przyjęć okolicznościowych. 

Technik hotelarstwa 
To kierunek kształcenia, w ramach którego przyszli technicy planują, 
oferują, koordynują oraz wykonują usługi hotelarskie; ustalają zestaw 
oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opraco-
wują politykę handlową hotelu; współpracują z innymi instytucjami 
oferującymi usługi hotelarskie oraz zbierają opinie o preferencjach 
klientów; analizują oferty konkurencji i obserwują rynek hotelarski pod 
kątem doskonalenia usług oferowanych przez hotel.

Technik usług kelnerskich
Kierunek kształcenia przygotowuje do wykonywania czynności zwią-
zanych z fachową i kompleksową obsługą gości w zakładach gastro-
nomicznych, usług cateringowych, obsługą przyjęć okolicznościowych 
oraz prowadzenia dokumentacji sprzedaży i rozliczeń kelnerskich. Wy-
bierając ten zawód można nauczyć się aranżacji różnorodnych nakryć 
stołów i sali konsumenckiej oraz obsługiwania gości stosując różne me-
tody i techniki podawania potraw i napojów.

Technik przemysłu mody 
Kierunek kształcenia przygotowuje do projektowania wyrobów odzie-
żowych; opracowania dokumentacji wyrobów odzieżowych; wytwarza-
nia wyrobów odzieżowych, obsługi odpowiednich maszyn i urządzeń; 
organizacji i kontroli procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.

Nowość: Technik stylista 
Zawód ten łączy umiejętności z zakresu mody (odzieżownictwa), fry-
zjerstwa i wizażu. Kompetencje nabywane w nauce tej specjalności to 
elementy projektowania i wykonywania kolekcji wyrobów odzieżowych, 
projektowania fryzur oraz wykonywania makijażu, a także przygotowa-
nia pokazów mody. Zawód ten obejmuje dwie kwalifikacje: projektowa-
nie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych oraz stylizację i prezentowanie 
mody.

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, 
wentylatorów 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 kontrol-
no-pomiarową  maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii 
oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły 
w maszynach i urządzeniach.

Technik organizacji turystyki
Jest kierunkiem dla tych, którzy kochają podróże i chcieliby swoją pa-
sję połączyć z wykonywanym zawodem. W ramach zajęć uczniowie 
zdobywają umiejętności tworzenia programów, organizacji i obsługi 
imprez turystycznych, konferencji, czy targów, planowania i realizacji 
imprez oraz usług turystycznych, zapewnienia informacji turystycznej 
oraz prowadzenia sprzedaży usług turystycznych; obsługi klientów oraz 
prowadzenia rozliczeń finansowych imprez i usług turystycznych. Po-
nadto, w ramach kształcenia planuje się trasę podróży, oblicza koszty 
wycieczek i zdobywa umiejętności profesjonalnej obsługi klienta. Na za-
jęciach opracowane są katalogi, informatory i inne materiały promocyj-
ne. Istotnym elementem jest też kształcenie języków obcych i rozwijanie 
umiejętności obsługi specjalistycznych programów komputerowych.

W roku szkolnym 2021/2022 oferujemy 
kształcenie w zawodach:
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Technik reklamy 
Opracowuje środki i narzędzia reklamy, materiały reklamowe, planuje 
kampanie internetowe. Przeprowadza analizy marketingowe, zajmuje się 
zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opra-
cowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych; przygo-
towuje 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 rozliczenia z klientami; śledzi bieżącą 
modę i techniki fryzjerskie. Uczniowie korzystają z najnowocześniejszego 
na rynku fryzjerskim, oprogramowania i sprzętu komputerowego do ba-
dania struktury włosa oraz  wykonywania projektów fryzur. Szkolą się, jak 
umiejętnie zarządzać zespołem oraz co bardzo ważne w zawodzie fryzjera 
uczą się podstaw komunikacji z klientem.

Technik handlowiec 
Organizuje i prowadzi działalność handlową przedsiębiorstwa, prowadzi 
prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowania towarów do 
sprzedaży, wykonuje prace związane z obsługą klientów oraz realizacją 
transakcji kupna i sprzedaży, prowadzi działania reklamowe i marketin-
gowe. W ramach zajęć uczniowie nabywają umiejętności: jak organizo-
wać i prowadzić działalność małej firmy handlowej, analizować rynek 
pod względem oczekiwań i potrzeb klientów, badać możliwości wzrostu 
udziału firmy na rynku, identyfikować bariery występujące w handlu, 
analizować skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, 
organizować i prowadzić działania reklamowe, określać zasady i formy 
marketingu, księgować typowe operacje gospodarcze, obliczać podatki, 
prowadzić negocjacje handlowe, czy też określać koszty działalności han-
dlowej.

Kucharz 
Sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery z zastoso-
waniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych 
i przedsiębiorstw zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyro-
bów i półproduktów kulinarnych.

Nowość: mechanik - monter maszyn i urządzeń
W zawodzie tym dominują prace montażowe i remontowe, które wyko-
nuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eks-
ploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Zakres zadań zawodowych 
obejmuje m.in.: wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich, insta-
lowanie, uruchamianie maszyn i urządzeń, wykonywanie i naprawianie 
typowych części maszyn, przeprowadzanie przeglądów technicznych, na-
praw maszyn i urządzeń, wykonywanie prac montażowych i kontrolnych 
w cyklu produkcyjnym, sporządzanie uproszczonych kalkulacji kosztów 
ich wytwarzania i naprawiania. Absolwenci tego zawodu znajdują za-
trudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, 
obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmują-
cych się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Klasa wielozawodowa – Branżowa Szkoła I Stopnia: 
Uczeń rozpoczynając naukę sam dokonuje wyboru zawodu, zgodnie ze 
swoimi zainteresowaniami. Szkoła organizuje naukę przedmiotów ogól-
nych, natomiast kształcenie praktyczne odbywa się na podstawie umowy 
o pracę u pracodawcy.

Technik administracji
To osoba w firmie lub w instytucji, która w swojej pracy musi posługi-
wać się wskaźnikami ekonomicznymi, dokumentacją księgową oraz bie-
głą znajomością przepisów. Do zadań i czynności wykonywanych przez 
technika administracji należy: organizacja i gromadzenie dokumentacji 
przedsiębiorstwa, wewnętrzna koordynacja działań poszczególnych jed-
nostek organizacyjnych, dbanie o przepływ informacji pomiędzy działa-
mi instytucji, sporządzanie protokołów i sprawozdań z posiedzeń i zebrań 
(np. zarządu), kontrola i porządkowanie akt prawnych oraz dokumentów, 
prowadzenie korespondencji, redagowanie pism urzędowych, korespon-
dencji, sprawozdań oraz notatek służbowych, wykonywanie prac biuro-
wych, czy też prowadzenie postępowania administracyjnego.
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Lp Typ szkoły Kierunek Przedmioty rozszerzone

1 Technikum Technik żywienia  
i usług gastronomicznych biologia, język angielski

2 Technikum Technik usług kelnerskich informatyka, język angielski

3 Technikum Technik hotelarstwa geografia, język angielski

4 Technikum Technik organizacji turystyki geografia, język angielski

5 Technikum Technik usług fryzjerskich chemia, język angielski

6 Technikum Technik handlowiec język angielski, informatyka

7 Technikum Technik mechanik język angielski, informatyka

8 Technikum Technik przemysłu mody/planowana 
nowość: technik stylista biologia, język angielski

9 Technikum Technik reklamy geografia, język angielski

10 Branżowa Szkoła I Stopnia Wielozawodowa : zgodnie z umową  
z pracodawcą –

11 Branżowa Szkoła I Stopnia Nowość: mechanik - monter maszyn  
i urządzeń –

12 Branżowa Szkoła I Stopnia Kucharz –

Lp Typ szkoły Kierunek

1 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Liceum dla dorosłych (przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia)

2 Szkoła Policealna Technik administracji

3 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla dorosłych: MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie 
wyrobów odzieżowych

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w roku szkol-
nym 2021/2022 dla absolwentów szkoły podstawowej:

Pozostałe formy kształcenia :

Wybierz zawód i zainwestuj w swoją przyszłość z ZSZiO w Biłgoraju! 
Zapraszamy!
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TECHNIKUM MECHANICZNO – ELEKTRYCZNE

rcezbilgoraj.lbl.pl

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
lub język rosyjski

Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik 
mechatronik

Matematyka, fizyka Język angielski, język niemiecki
lub język rosyjski

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
lub język rosyjski

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

Technik ekonomista jest przygotowany do planowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania
podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
wykonywania analiz i sporządzania sprawozdao
z działalności gospodarczej, wykonywania prac
biurowych, prowadzenia działao marketingowych.
Może prowadzid własną działalnośd gospodarczą lub
pracowad na wielu stanowiskach administracyjnych
i ekonomicznych w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Technik rachunkowości zajmuje się prowadzeniem ksiąg
rachunkowych, wykonywaniem rozliczeo, bilansów
i raportów finansowych. Dokonuje rozliczeo
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
prowadzid własną działalnośd gospodarczą. Zajęcia
z języka obcego w rachunkowości umożliwiają pracę
w międzynarodowym środowisku.
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 organizacja staży zagranicznych – we 
wrześniu 2020 roku 43 uczniów 
uczestniczyło w dwutygodniowym 
stażu zawodowym w Grecji

 udział w programach stypendialnych 
np. w „Lubelskiej kuźni talentów 2019-
2021” (w roku szkolnym 2019/20 – 16 
stypendystów, a w roku 2020/21 – 13 
stypendystów)

Nasze atuty:
 nauka w pracowniach wyposażonych 

w sprzęt najnowszej generacji

 współpraca  z działającymi na rynku 
lokalnym zakładami pracy

 praktyki zawodowe i płatne staże 
u pracodawców

 doświadczona kadra nauczycielska

 liczne sukcesy uczniów w ogólnopolskich 
konkursach, olimpiadach i turniejach

 sukcesy sportowe

 szkoła realizuje atrakcyjne programy 
edukacyjne „Rowerowa klasa” i „Biała 
szkoła”

 propagowanie postaw prospołecznych 
np. wolontariat, akcje honorowego 
poboru krwi

 Bezpłatne przygotowanie do egzaminu 
na prawo jazdy kategorii B 
w zawodach samochodowych

 własny internat zapewniający 
całodzienne wyżywienie, 
zakwaterowanie, możliwośd 
rozwijania zainteresowao oraz pomoc 
nauczycieli-wychowawców podczas 
nauki własnej

rcezbilgoraj.lbl.pl

TECHNIKUM MECHANICZNO – ELEKTRYCZNE
Technik pojazdów samochodowych jest
przygotowany do diagnozowania, obsługiwania
i naprawiania pojazdów samochodowych. Może
podjąd 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 informatyk jest przygotowany
do montowania oraz konfigurowania
komputerów i urządzeo peryferyjnych,
wykonywania sieci LAN, tworzenia stron WWW,
projektowania baz danych, a także
administrowania nimi. Może podjąd pracę na
stanowiskach: instalatora oraz administratora
systemów operacyjnych, konserwatora
i instalatora urządzeo komputerowych,
administratora sieci komputerowych,
projektanta aplikacji internetowych i baz
danych. Jest to twórczy, ciekawy i dobrze
opłacany zawód.

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 znaleźd
zatrudnienie w firmach realizujących projekty webowe,
programistyczne i graficzne jako twórca aplikacji
internetowych, baz danych, programów komputerowych.
Programista to jeden z najbardziej poszukiwanych i najlepiej
zarabiających zawodów na rynku pracy.

Technik elektryk potrafi montowad oraz uruchamiad
maszyny, urządzenia i instalacje elektryczne, lokalizowad
i usuwad w nich uszkodzenia, oceniad stan techniczny,
montowad i naprawiad układy sterowania, regulacji
i zabezpieczeo maszyn i urządzeo elektrycznych. Może
pracowad 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.
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Technik mechatronik potrafi projektowad, montowad,
programowad i eksploatowad urządzenia mechatroniczne
(sterowniki i roboty przemysłowe, zaawansowany sprzęt
gospodarstwa domowego, zautomatyzowane linie
produkcyjne). Może podjąd pracę na stanowiskach:
konstruktora, technologa, mistrza, kierownika działu
eksploatacji i napraw, jak również diagnosty
oraz serwisanta sprzętu mechatronicznego powszechnego
użytku.

Technik elektronik jest przygotowany
do wykonywania instalacji alarmowych,
monitoringu, telewizji kablowej
i satelitarnej, do instalowania, użytkowania oraz
naprawy urządzeo elektronicznych. Może
znaleźd zatrudnienie w zakładach, które
produkują, stosują lub naprawiają urządzenia
elektroniczne, firmach instalujących urządzenia
i systemy elektroniczne i placówkach
handlowych zajmujących się ich sprzedażą.
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TECHNIKUM MECHANICZNO – ELEKTRYCZNE
Technik pojazdów samochodowych jest
przygotowany do diagnozowania, obsługiwania
i naprawiania pojazdów samochodowych. Może
podjąd pracę w zakładach naprawy
samochodów, stacjach diagnostycznych,
stacjach obsługi i kontroli pojazdów, zakładach
produkujących pojazdy samochodowe oraz ich
części zamienne, przedsiębiorstwach transportu
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do montowania oraz konfigurowania
komputerów i urządzeo peryferyjnych,
wykonywania sieci LAN, tworzenia stron WWW,
projektowania baz danych, a także
administrowania nimi. Może podjąd pracę na
stanowiskach: instalatora oraz administratora
systemów operacyjnych, konserwatora
i instalatora urządzeo komputerowych,
administratora sieci komputerowych,
projektanta aplikacji internetowych i baz
danych. Jest to twórczy, ciekawy i dobrze
opłacany zawód.

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 znaleźd
zatrudnienie w firmach realizujących projekty webowe,
programistyczne i graficzne jako twórca aplikacji
internetowych, baz danych, programów komputerowych.
Programista to jeden z najbardziej poszukiwanych i najlepiej
zarabiających zawodów na rynku pracy.

Technik elektryk potrafi montowad oraz uruchamiad
maszyny, urządzenia i instalacje elektryczne, lokalizowad
i usuwad w nich uszkodzenia, oceniad stan techniczny,
montowad i naprawiad układy sterowania, regulacji
i zabezpieczeo maszyn i urządzeo elektrycznych. Może
pracowad 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.
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eksploatacji i napraw, jak również diagnosty
oraz serwisanta sprzętu mechatronicznego powszechnego
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elektroniczne, firmach instalujących urządzenia
i systemy elektroniczne i placówkach
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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
lub język rosyjski

Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik 
mechatronik

Matematyka, fizyka Język angielski, język niemiecki
lub język rosyjski

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
lub język rosyjski

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

Technik ekonomista jest przygotowany do planowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania
podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
wykonywania analiz i sporządzania sprawozdao
z działalności gospodarczej, wykonywania prac
biurowych, prowadzenia działao marketingowych.
Może prowadzid własną działalnośd gospodarczą lub
pracowad na wielu stanowiskach administracyjnych
i ekonomicznych w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Technik rachunkowości zajmuje się prowadzeniem ksiąg
rachunkowych, wykonywaniem rozliczeo, bilansów
i raportów finansowych. Dokonuje rozliczeo
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
prowadzid własną działalnośd gospodarczą. Zajęcia
z języka obcego w rachunkowości umożliwiają pracę
w międzynarodowym środowisku.
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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
lub język rosyjski

Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik 
mechatronik

Matematyka, fizyka Język angielski, język niemiecki
lub język rosyjski

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
lub język rosyjski

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

Technik ekonomista jest przygotowany do planowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania
podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
wykonywania analiz i sporządzania sprawozdao
z działalności gospodarczej, wykonywania prac
biurowych, prowadzenia działao marketingowych.
Może prowadzid własną działalnośd gospodarczą lub
pracowad na wielu stanowiskach administracyjnych
i ekonomicznych w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Technik rachunkowości zajmuje się prowadzeniem ksiąg
rachunkowych, wykonywaniem rozliczeo, bilansów
i raportów finansowych. Dokonuje rozliczeo
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
prowadzid własną działalnośd gospodarczą. Zajęcia
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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
lub język rosyjski

Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik 
mechatronik

Matematyka, fizyka Język angielski, język niemiecki
lub język rosyjski

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
lub język rosyjski

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

Technik ekonomista jest przygotowany do planowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania
podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
wykonywania analiz i sporządzania sprawozdao
z działalności gospodarczej, wykonywania prac
biurowych, prowadzenia działao marketingowych.
Może prowadzid własną działalnośd gospodarczą lub
pracowad na wielu stanowiskach administracyjnych
i ekonomicznych w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Technik rachunkowości zajmuje się prowadzeniem ksiąg
rachunkowych, wykonywaniem rozliczeo, bilansów
i raportów finansowych. Dokonuje rozliczeo
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
prowadzid własną działalnośd gospodarczą. Zajęcia
z języka obcego w rachunkowości umożliwiają pracę
w międzynarodowym środowisku.
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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
lub język rosyjski

Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik 
mechatronik

Matematyka, fizyka Język angielski, język niemiecki
lub język rosyjski

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
lub język rosyjski

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

Technik ekonomista jest przygotowany do planowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania
podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
wykonywania analiz i sporządzania sprawozdao
z działalności gospodarczej, wykonywania prac
biurowych, prowadzenia działao marketingowych.
Może prowadzid własną działalnośd gospodarczą lub
pracowad na wielu stanowiskach administracyjnych
i ekonomicznych w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Technik rachunkowości zajmuje się prowadzeniem ksiąg
rachunkowych, wykonywaniem rozliczeo, bilansów
i raportów finansowych. Dokonuje rozliczeo
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
prowadzid własną działalnośd gospodarczą. Zajęcia
z języka obcego w rachunkowości umożliwiają pracę
w międzynarodowym środowisku.
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TECHNIKUM MECHANICZNO – ELEKTRYCZNE
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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
lub język rosyjski

Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik 
mechatronik

Matematyka, fizyka Język angielski, język niemiecki
lub język rosyjski

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
lub język rosyjski

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

Technik ekonomista jest przygotowany do planowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania
podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
wykonywania analiz i sporządzania sprawozdao
z działalności gospodarczej, wykonywania prac
biurowych, prowadzenia działao marketingowych.
Może prowadzid własną działalnośd gospodarczą lub
pracowad na wielu stanowiskach administracyjnych
i ekonomicznych w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Technik rachunkowości zajmuje się prowadzeniem ksiąg
rachunkowych, wykonywaniem rozliczeo, bilansów
i raportów finansowych. Dokonuje rozliczeo
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
prowadzid własną działalnośd gospodarczą. Zajęcia
z języka obcego w rachunkowości umożliwiają pracę
w międzynarodowym środowisku.
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TECHNIKUM MECHANICZNO – ELEKTRYCZNE
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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
lub język rosyjski

Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik 
mechatronik

Matematyka, fizyka Język angielski, język niemiecki
lub język rosyjski

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
lub język rosyjski

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

Technik ekonomista jest przygotowany do planowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania
podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
wykonywania analiz i sporządzania sprawozdao
z działalności gospodarczej, wykonywania prac
biurowych, prowadzenia działao marketingowych.
Może prowadzid własną działalnośd gospodarczą lub
pracowad na wielu stanowiskach administracyjnych
i ekonomicznych w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Technik rachunkowości zajmuje się prowadzeniem ksiąg
rachunkowych, wykonywaniem rozliczeo, bilansów
i raportów finansowych. Dokonuje rozliczeo
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
prowadzid własną działalnośd gospodarczą. Zajęcia
z języka obcego w rachunkowości umożliwiają pracę
w międzynarodowym środowisku.
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TECHNIKUM MECHANICZNO – ELEKTRYCZNE
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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
lub język rosyjski

Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik 
mechatronik

Matematyka, fizyka Język angielski, język niemiecki
lub język rosyjski

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
lub język rosyjski

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

Technik ekonomista jest przygotowany do planowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania
podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
wykonywania analiz i sporządzania sprawozdao
z działalności gospodarczej, wykonywania prac
biurowych, prowadzenia działao marketingowych.
Może prowadzid własną działalnośd gospodarczą lub
pracowad na wielu stanowiskach administracyjnych
i ekonomicznych w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Technik rachunkowości zajmuje się prowadzeniem ksiąg
rachunkowych, wykonywaniem rozliczeo, bilansów
i raportów finansowych. Dokonuje rozliczeo
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
prowadzid własną działalnośd gospodarczą. Zajęcia
z języka obcego w rachunkowości umożliwiają pracę
w międzynarodowym środowisku.
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TECHNIKUM MECHANICZNO – ELEKTRYCZNE

rcezbilgoraj.lbl.pl

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
lub język rosyjski

Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik 
mechatronik

Matematyka, fizyka Język angielski, język niemiecki
lub język rosyjski

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
lub język rosyjski

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

Technik ekonomista jest przygotowany do planowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania
podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
wykonywania analiz i sporządzania sprawozdao
z działalności gospodarczej, wykonywania prac
biurowych, prowadzenia działao marketingowych.
Może prowadzid własną działalnośd gospodarczą lub
pracowad na wielu stanowiskach administracyjnych
i ekonomicznych w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Technik rachunkowości zajmuje się prowadzeniem ksiąg
rachunkowych, wykonywaniem rozliczeo, bilansów
i raportów finansowych. Dokonuje rozliczeo
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
prowadzid własną działalnośd gospodarczą. Zajęcia
z języka obcego w rachunkowości umożliwiają pracę
w międzynarodowym środowisku.
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TECHNIKUM MECHANICZNO – ELEKTRYCZNE

rcezbilgoraj.lbl.pl

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
lub język rosyjski

Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik 
mechatronik

Matematyka, fizyka Język angielski, język niemiecki
lub język rosyjski

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
lub język rosyjski

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

Technik ekonomista jest przygotowany do planowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania
podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
wykonywania analiz i sporządzania sprawozdao
z działalności gospodarczej, wykonywania prac
biurowych, prowadzenia działao marketingowych.
Może prowadzid własną działalnośd gospodarczą lub
pracowad na wielu stanowiskach administracyjnych
i ekonomicznych w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Technik rachunkowości zajmuje się prowadzeniem ksiąg
rachunkowych, wykonywaniem rozliczeo, bilansów
i raportów finansowych. Dokonuje rozliczeo
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
prowadzid własną działalnośd gospodarczą. Zajęcia
z języka obcego w rachunkowości umożliwiają pracę
w międzynarodowym środowisku.
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TECHNIKUM MECHANICZNO – ELEKTRYCZNE

rcezbilgoraj.lbl.pl

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
lub język rosyjski

Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik 
mechatronik

Matematyka, fizyka Język angielski, język niemiecki
lub język rosyjski

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
lub język rosyjski

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

Technik ekonomista jest przygotowany do planowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania
podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
wykonywania analiz i sporządzania sprawozdao
z działalności gospodarczej, wykonywania prac
biurowych, prowadzenia działao marketingowych.
Może prowadzid własną działalnośd gospodarczą lub
pracowad na wielu stanowiskach administracyjnych
i ekonomicznych w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Technik rachunkowości zajmuje się prowadzeniem ksiąg
rachunkowych, wykonywaniem rozliczeo, bilansów
i raportów finansowych. Dokonuje rozliczeo
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
prowadzid własną działalnośd gospodarczą. Zajęcia
z języka obcego w rachunkowości umożliwiają pracę
w międzynarodowym środowisku.
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TECHNIKUM MECHANICZNO – ELEKTRYCZNE

rcezbilgoraj.lbl.pl

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
lub język rosyjski

Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik 
mechatronik

Matematyka, fizyka Język angielski, język niemiecki
lub język rosyjski

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
lub język rosyjski

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

Technik ekonomista jest przygotowany do planowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania
podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
wykonywania analiz i sporządzania sprawozdao
z działalności gospodarczej, wykonywania prac
biurowych, prowadzenia działao marketingowych.
Może prowadzid własną działalnośd gospodarczą lub
pracowad na wielu stanowiskach administracyjnych
i ekonomicznych w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Technik rachunkowości zajmuje się prowadzeniem ksiąg
rachunkowych, wykonywaniem rozliczeo, bilansów
i raportów finansowych. Dokonuje rozliczeo
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
prowadzid własną działalnośd gospodarczą. Zajęcia
z języka obcego w rachunkowości umożliwiają pracę
w międzynarodowym środowisku.

rcezbilgoraj.lbl.pl

RREEGGIIOONNAALLNNEE  CCEENNTTRRUUMM  EEDDUUKKAACCJJII  
ZZAAWWOODDOOWWEEJJ  WW  BBIIŁGGOORRAAJJUU

RREEGGIIOONNAALLNNEE  CCEENNTTRRUUMM  EEDDUUKKAACCJJII  
ZZAAWWOODDOOWWEEJJ  WW  BBIIŁGGOORRAAJJUU

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 zajęd praktycznych i odbywa się w nowocześnie
wyposażonych pracowniach naszego Centrum
Kształcenia Zawodowego. W klasie trzeciej uczeo zdaje
egzamin potwierdzający jedną kwalifikację
w zawodzie i po ukooczeniu szkoły otrzymuje dyplom
zawodowy umożliwiający podjęcie pracy.

Dalszą naukę może kontynuowad w dwuletniej szkole
branżowej II stopnia i zdobyd tytuł technika. Może także
wybrad inną ścieżkę: ukooczyd liceum ogólnokształcące
dla dorosłych i zdad maturę oraz ukooczyd
kwalifikacyjny kurs zawodowy i po zdaniu egzaminu
uzyskad tytuł technika.

Oferta edukacyjna branżowej szkoły I stopnia 
na rok szkolny 2021/2022

ZAWÓD JĘZYK OBCY PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 
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.

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
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BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
Jeśli jesteś absolwentem branżowej szkoły I stopnia, możesz podjąd naukę w branżowej szkole II stopnia.

Umożliwi Ci to zdobycie tytułu technika oraz przygotowanie się do matury w ciągu dwóch lat. W szkole branżowej
II stopnia oferujemy naukę w zawodach technik elektryk oraz technik pojazdów samochodowych. Kształcenie
zawodowe w tej szkole jest prowadzone w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
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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 zajęd praktycznych i odbywa się w nowocześnie
wyposażonych pracowniach naszego Centrum
Kształcenia Zawodowego. W klasie trzeciej uczeo zdaje
egzamin potwierdzający jedną kwalifikację
w zawodzie i po ukooczeniu szkoły otrzymuje dyplom
zawodowy umożliwiający podjęcie pracy.

Dalszą naukę może kontynuowad w dwuletniej szkole
branżowej II stopnia i zdobyd tytuł technika. Może także
wybrad inną ścieżkę: ukooczyd liceum ogólnokształcące
dla dorosłych i zdad maturę oraz ukooczyd
kwalifikacyjny kurs zawodowy i po zdaniu egzaminu
uzyskad tytuł technika.

Oferta edukacyjna branżowej szkoły I stopnia 
na rok szkolny 2021/2022

ZAWÓD JĘZYK OBCY PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 
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.

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

23-400 Biłgoraj
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BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
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Umożliwi Ci to zdobycie tytułu technika oraz przygotowanie się do matury w ciągu dwóch lat. W szkole branżowej
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zawiera przedmioty ogólne i zawodowe. Przeważa
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TECHNIKUM MECHANICZNO – ELEKTRYCZNE

rcezbilgoraj.lbl.pl

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
lub język rosyjski

Język polski, matematyka, język 
obcy, fizyka lub informatyka

Technik 
mechatronik

Matematyka, fizyka Język angielski, język niemiecki
lub język rosyjski

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
lub język rosyjski

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

Technik ekonomista jest przygotowany do planowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania
podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
wykonywania analiz i sporządzania sprawozdao
z działalności gospodarczej, wykonywania prac
biurowych, prowadzenia działao marketingowych.
Może prowadzid własną działalnośd gospodarczą lub
pracowad na wielu stanowiskach administracyjnych
i ekonomicznych w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Technik rachunkowości zajmuje się prowadzeniem ksiąg
rachunkowych, wykonywaniem rozliczeo, bilansów
i raportów finansowych. Dokonuje rozliczeo
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
prowadzid własną działalnośd gospodarczą. Zajęcia
z języka obcego w rachunkowości umożliwiają pracę
w międzynarodowym środowisku.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju to miejsce, które od ponad pięćdzie-
sięciu lat tworzą ludzie z pasją. Jesteśmy jedyną szkołą średnią w powiecie biłgorajskim, która oferuje 
absolwentom szkół podstawowych tak zróżnicowany wachlarz możliwości edukacyjnych. W skład ze-
społu wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Budowlane, Branżowa Szkoła I stopnia kształcą-
ca w zawodach murarz-tynkarz, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
oraz Branżowa Szkoła II stopnia kształcąca w zawodach technik budownictwa, technik robót wykoń-
czeniowych w budownictwie. Przyznawane nagrody poszczególnym typom szkół oraz wysokie pozycje 
w rankingach zdawalności egzaminów maturalnych i zawodowych potwierdzają dobrą jakość kształcenia 
w naszej placówce. Pamiętamy również o indywidualnych talentach młodzieży, które można rozwijać 
w ramach licznych kół zainteresowań, akcji charytatywnych, projektów międzynarodowych i zajęć spor-
towych. Naszym niewątpliwym atutem jest fakt, że posiadamy własny internat ze stołówką, krytą pływal-
nię, siłownię, pełnowymiarową halę sportową, boisko, bieżnię 400 m, nowoczesne pracownie do kształ-
cenia ogólnego i zawodowego oraz duży parking samochodowy. Cały kompleks znajduje się w centrum 
miasta w pobliżu dworca PKS. Podczas pandemii nauczaliśmy on-line korzystając z platformy ZOOM 
i dziennika elektronicznego Librus. Do rzeczywistości wirtualnej przenieśliśmy również liczne konkursy 
przedmiotowe, konsultacje dla maturzystów, szkolenia, projekty międzynarodowe, kursy językowe, aka-
demie oraz spotkania z rodzicami. Dostosowaliśmy się do nowych okoliczności, korzystając ze wszyst-
kich możliwych narzędzi służących do zdalnego komunikowania się. 
W „Budowlance” spotkasz życzliwe i profesjonalne grono pedagogiczne, nawiążesz nowe znajomości 
i przygotujesz się bez kompleksów do podjęcia studiów na różnych kierunkach lub do funkcjonowania 
na rynku pracy.
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Jakość kształcenia potwierdzona wyróżnieniami:
• Brązowa Szkoła 2021, Brązowa Szkoła 2020, Brązowa Szkoła 2019 dla Liceum Ogólnokształcącego 

w rankingu organizowanym przez „Perspektywy”
• Srebrna Szkoła 2020, Złota Szkoła 2019, Srebrna Szkoła 2018, Złota Szkoła 2017, Złota Szkoła 2016, 

Srebrna Szkoła 2015 dla Technikum Budowlanego w rankingu techników organizowanym przez 
„Perspektywy”

• Najlepsza zdawalność matury w roku 2020 w powiecie biłgorajskim w klasach liceum oraz technikum
• Certyfikat „Lubelska Szkoła z Życiem” za udział w akcji KOMÓRKOMANIA -rejestracja potencjal-

nych dawców komórek macierzystych
• Certyfikat „STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień! - przyznany przez Studium Prawa 

Europejskiego

Najważniejsze sukcesy edukacyjne w ostatnich latach:
Nasi uczniowie zajmują wysokie miejsca i uzyskują tytuły 
laureatów w licznych konkursach, do których należą m.in.: 
Turniej Budowlany „Złota Kielnia”, Konkurs „O Złoty Indeks 
Politechniki Krakowskiej”, Ogólnopolska Olimpiada „O Dia-
mentowy Indeks AGH”, Ogólnopolska Olimpiada z „Mitolo-
gii Greckiej i Rzymskiej”, Ogólnopolski Konkurs Poetycki „ 
Przyroda jaką znam”, Powiatowy Konkurs o ZIEMI BIŁGO-
RAJSKIEJ, Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska..... 
Nasza Niepodległa”, Ogólnopolski Konkurs „Żołnierze wy-
klęci – Bohaterowie Niezłomni”, Konkursu historyczny „Cud 
nad Wisłą 1920”, Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdro-
wego Stylu Życia PCK, Lider wiedzy i ochrony środowiska, 
Ogólnopolski Konkurs Maks Matematyczny, Międzynaro-
dowy Konkurs „Kangur Matematyczny”, Ogólnopolski Test 
Wiedzy o Administracji Publicznej, Mistrzostwa Debat Oks-
fordzkich – LIDERZY PRZYSZŁOŚCI, Konkurs Szach Maks, 
Diecezjalny Konkurs Piosenki Religijnej, Ogólnopolski Kon-
kurs Wiedzy Biblijnej.

Sukcesy sportowe:
Doskonała baza sportowa oraz opieka nauczycieli posiadają-
cych uprawnienia trenerskie i instruktorskie do piłki nożnej, 
piłki ręcznej, piłki siatkowej, lekkiej atletyki, tenisa stołowego 
i pływania, umożliwiają uczniom rozwijanie pasji sportowych 
i osiąganie sukcesów na szczeblu powiatu i województwa:
• III miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie w sztafetowych 

biegach przełajowych
• III miejsce chłopców w Wojewódzkiej Licealiadzie 

w Szkolnej Lidze LA
• VI miejsce dziewcząt w Wojewódzkiej Licealiadzie 

w Szkolnej Lidze LA
• I miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie w konkurencji 

pchnięcia kulą w ramach Szkolnej Ligi LA
• VIII miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie w badminto-

nie
• I miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół woj. 

lubelskiego za rok szkolny 2017/2018

BUDOWLANKA - MIEJSCE INSPIRACJI
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PASJA- EDUKACJA - PRZYSZŁOŚĆ
Koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne:
• koło literackie
• koło fotograficzne
• koło filozoficzne
• koło przyjaciół biblioteki
• kurs języka hiszpańskiego
• Szkolne Koło Wolontariatu

• Uniwersytet Medyczny w Lublinie
• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
• Katolicki Uniwersytet Lubelski
• Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie
• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
• Politechnika Lubelska

• Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
• Firmy: Blachotrapez, Blachy Pruszyński, Velux, Creaton, 

Blachprofil 2, Górstal
• Narodowy Bank Polski
• Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju
• Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju

Współpraca z uczelniami i instytucjami:
W ramach  współpracy z uczelniami uczniowie biorą udział w wykładach, warsztatach, festiwalach nauki, zajęciach labora-
toryjnych. Natomiast w ramach współpracy z firmami i instytucjami przeprowadzane są szkolenia dla uczniów i nauczycieli. 
Ponadto szkoła otrzymuje materiały i sprzęt do zajęć praktycznych.

Projekty i programy aktualnie realizowane w szkole:
• Erasmus + „WHO WE ARE” 2020-2022, współpraca z Litwą, Włochami, Rumunią i Turcją, Hiszpanią - wymiana mię-

dzynarodowa uczniów oraz nauczycieli
• Erasmus + „ALL IN ONE HAND” 2018-2021 - Grecja, Czechy, Rumunia, Turcja i Włochy,
• Cultural Heritage - Dziedzictwo kulturowe internetowy projekt UE, realizowany z uczniami z Turcji, Rumunii, Północnej 

Macedonii, Włoch i Słowacji
• Erasmus + „Budujemy z pasją” - zagraniczne praktyki zawodowe we Frankfurcie nad Odrą
• „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”- dostosowanie 

kształcenia do lokalnego rynku pracy
• Komórkomania, ARS, czyli jak dbać o miłość, Wybierz Życie - Pierwszy krok

• Szkolne Koło Caritas i PCK
• konsultacje dla maturzystów ze wszystkich przedmiotów
• przedmiotowe koła zainteresowań
• działalność Samorządu Uczniowskiego
• grupy projektowe z języka angielskiego
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BUDOWLANKA - stąd na sam szczyt
Wymagamy - Pomagamy - Wspieramy

Stypendia uzyskiwane przez naszych uczniów:
• Stypendia Prezesa Rady Ministrów
• Lubelska Kuźnia Talentów 
• Stypendia Starosty
• Stypendia Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego
• Stypendia w ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”

Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły:
Akcja ,,Podaruj szpik-uratuj Życie”, VI Ogólnopolski Dzień Planowania Kariery, Dzień Papieski, Targi edukacyjne „Zawo-
dowy strzał w 10!”, Pokazy Flamenco, „Biała Szkoła”, Warsztaty z ratownictwa medycznego, „Mieszkanie Poezji” w ramach 
Lubelskich Spotkań Literackich „Miasto Poezji”, zbiórki i akcje charytatywne, Tydzień Przedsiębiorcy, Dzień Budowlanych, 
Warsztaty z tradycyjnej sztuki tureckiej Ebru, Akcja „Tak dla transplantacji”, warsztaty dziennikarskie - ZABYTKOMANIA, 
Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania, Konkurs „Czytamy poezję w oryginale”, wycieczki zagraniczne: Izrael, Hiszpania, 
Włochy, Dubaj.
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OFERTA EDUKACYJNA ZSBIO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

II Liceum Ogólnokształcące - Czas nauki 4 lata

KLASA Przedmioty rozszerzone Przedmioty 
punktowane Języki obce

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

matematyka, biologia angielski, niemiecki/rosyjski/hiszpański

I B ekonomiczna język angielski, geografia, matematyka język polski, język angielski, 
matematyka, geografia angielski, niemiecki/rosyjski/hiszpański

I C medyczna biologia, chemia, język angielski język polski, język angielski,  
matematyka, biologia angielski, niemiecki/rosyjski

I D politechniczna matematyka, fizyka, informatyka język polski, język angielski, 
matematyka, informatyka angielski, niemiecki/rosyjski

Branżowa Szkoła I Stopnia - Czas nauki 3 lata

KLASA Zawód Przedmioty punktowane Języki obce

I A

murarz - tynkarz 
1/2 oddziału

dekarz 
1/2 oddziału

język polski, 
język angielski, 
matematyka, 
informatyka

jeden język do wyboru 
(angielski, niemiecki, rosyjski)

I B
monter zabudowy i robót 

wykończeniowych 
w budownictwie

język polski, 
język angielski, 
matematyka, 
informatyka

jeden język do wyboru 
(angielski, niemiecki, rosyjski)

I C monter sieci i instalacji sanitarnej

język polski, 
język angielski, 
matematyka, 
informatyka

jeden język do wyboru 
(angielski, niemiecki, rosyjski)

Technikum Budowlane - Czas nauki 5 lat

KLASA Zawód Przedmioty 
rozszerzone

Przedmioty 
punktowane Języki obce

I A

technik budownictwa 1/3 
oddziału

technik inżynierii sanitarnej  
1/3 oddziału

technik dekarstwa  
1/3 oddziału

matematyka, geografia język polski, język angielski 
matematyka, geografia angielski, niemiecki/rosyjski

FACEBOOK.COM/BILGORAJ.ZSBIO

Branżowa Szkoła II Stopnia - Czas nauki 2 lata

Technik budownictwa, Technik robót wykończeniowych w budownictwie

OFERTA EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH
(absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia )

Nasza kadra nieustannie sie szkoli, poszukując nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych.
Mamy  bardzo bogaty system stypendiów naukowych i socjalnych. Najlepsi uczniowie
rozpoczynający naukę w KLO otrzymują stypendium naukowe już na pierwszy semestr.
Jeżeli wysoką średnią utrzymują po klasyfikacji śródrocznej, jest ono przedłużane na
następny okres. Dodatkowo dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu lub zakwaterowania w internacie.

Jesteśmy szkołą bezpłatną,  publiczną z doskonałą bazą lokalową.
Mamy przestronne, jasne, wyposażone w nowoczesne pomoce
dydaktyczne sale lekcyjne. Na przerwach nasi uczniowie swobodnie
korzystają z wygodnych przestrzeni,  przeznaczonych do wypoczynku 
i relaksu, słuchając dobrej muzyki. 

Dzięki temu, że jesteśmy szkołą kameralną, mamy możliwość
zapewnić indywidualne podejście do wspierania rozwoju każdego
ucznia. Drogi ósmoklasisto w biłgorajskim "Katoliku" możesz
uczyć się w atmosferze akceptacji, pod okiem fantastycznych
nauczycieli, życzliwych wychowawców oraz w gronie fajnej
młodzieży.

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEKATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEKATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA IIIM. PAPIEŻA JANA PAWŁA IIIM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

Z M A K S Y M A L I Z U J  S W Ó J  P O T E N C J A Ł

ul. Krzeszowska 1
23-400 Biłgoraj

tel. 84 686 74 75
kgilo_bilgoraj@wp.pl

www.kgilo.lbl.pl
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Nauczyciele i młodzież podejmują różne działania służące
integracji, prezentowaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz
pomocy potrzebującym. Właśnie za aktywność w poczynaniach
charytatywnych (m.in. Dzieło Nowego Tysiąclecia, Szlachetna
Paczka) przyznano „Katolikowi” tytuł SZKOŁY SOLIDARNEJ. 

Od sześciu lat szkoła jest głównym organizatorem największego
w Biłgoraju wydarzenia kulturalno-religijnego- Orszaku Trzech
Króli. Patronat naukowo-wychowawczy nad szkołą sprawuje
Katolicki Uniwersytet Lubelski, co umożliwia młodzieży
uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych na tej uczelni, poznanie
jej funkcjonowania, 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,
multimedialne, teatralne, informatyczne oraz
przygotowujące do egzaminu maturalnego. Uczestnicy zajęć
multimedialnych za swoje prace zdobywali nagrody 
w konkursach ogólnopolskich. Można je oglądać na szkolnym
kanale YouTube. Na zajęciach multimedialnych przygotowano
m. in. specjalną aplikację o nazwie „Matura Flashcards” służącą
efektywniejszemu zapamiętywaniu słownictwa  dotyczącego
obszarów maturalnych.

OFERUJEMY WIELE ZAJĘĆ  DODATKOWYCH
W KLO ZNAJDZIESZ  COŚ  DLA S IEB IEW KLO ZNAJDZIESZ  COŚ  DLA S IEB IEW KLO ZNAJDZIESZ  COŚ  DLA S IEB IE

To  

Na zdjęciach ulubione miejsca  uczniów:
- u góry strefa relaksu, 
-  po prawej  gabinet pedagoga szkolnego.

Jeżeli Ty też chcesz uczyć sie w szkole, 
w której bedziesz czuć sie dobrze (nawet 
u pedagoga) ZAPRASZAMY.

W KLO każdy uczeń jest ważny. Tutaj
będziesz zauważony i doceniony. Możesz
realizować swoje pomysły, uczestniczyć 
w decyzjach dotyczących szkoły.  
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jej funkcjonowania, 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,
multimedialne, teatralne, informatyczne oraz
przygotowujące do egzaminu maturalnego. Uczestnicy zajęć
multimedialnych za swoje prace zdobywali nagrody 
w konkursach ogólnopolskich. Można je oglądać na szkolnym
kanale YouTube. Na zajęciach multimedialnych przygotowano
m. in. specjalną aplikację o nazwie „Matura Flashcards” służącą
efektywniejszemu zapamiętywaniu słownictwa  dotyczącego
obszarów maturalnych.

OFERUJEMY WIELE ZAJĘĆ  DODATKOWYCH
W KLO ZNAJDZIESZ  COŚ  DLA S IEB IEW KLO ZNAJDZIESZ  COŚ  DLA S IEB IEW KLO ZNAJDZIESZ  COŚ  DLA S IEB IE

To  

Na zdjęciach ulubione miejsca  uczniów:
- u góry strefa relaksu, 
-  po prawej  gabinet pedagoga szkolnego.
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u pedagoga) ZAPRASZAMY.

W KLO każdy uczeń jest ważny. Tutaj
będziesz zauważony i doceniony. Możesz
realizować swoje pomysły, uczestniczyć 
w decyzjach dotyczących szkoły.  
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Wszechstronny rozwój
Życzliwą, przyjazną atmosferę nauki
Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 

Najnowocześniejsze metody nauczania 

Szeroką ofertę atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych
Dostęp do Internetu w całej szkole
Jednozmianowy system nauczania 

Bogaty system stypendialny
Profesjonalną pomoc pedagogiczną

Dlatego, że zapewniamy:

       (doskonale przygotowaną do nauczania zdalnego)

       (m. in. specjalna aplikacja na telefon, biblioteka cyfrowa)
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DLACZEGO 'KATOLIK' TO SUPER WYBÓR?DLACZEGO 'KATOLIK' TO SUPER WYBÓR?DLACZEGO 'KATOLIK' TO SUPER WYBÓR?
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(również w czasie
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Drodzy uczniowie, wiemy, że wybór szkoły średniej to dla Was
ważna decyzja. Obecna sytuacja nie pozwala na organizowanie  
spotkań w Waszych szkołach, czego bardzo nam brakuje... ALE! 
Jeżeli chcecie zobaczyć naszą szkołę, dopytać o warunki nauki,
o rekrutację - skontaktujcie się z nami.  Prowadzimy politykę
'otwartych drzwi' w reżimie sanitarnym. Chętnie
odpowiemy na pytania, omówimy ofertę edukacyjną,
pokażemy szkołę (również wirtualnie).  
 
Wiemy, że w godzinach przedpołudniowych macie
lekcje, a rodzice pracują, więc możemy umówić się na
spotkanie w dogodnym terminie.  

Już  od  pierwszych  dni  przebywania 
w Katoliku, poczułam, że wybór tej szkoły
był trafiony. Atmosfera panująca w jej
murach jest bardzo przyjazna. Nauczyciele
potrafią dobrze wytłumaczyć omawiany na
lekcjach materiał, jeżeli mamy z czymś
problem, zawsze służą życzliwą pomocą.
Zarówno pedagodzy jak  uczniowie są mili,
uprzejmi. W naszej szkole można rozwijać
swoje pasje, należąc do kół
zainteresowań. Ja wybrałam kółko   
 teatralne, jestem z tego bardzo
zadowolona. Na tych zajęciach czuję, że     
się spełniam. Z czystym sercem mogę
polecić liceum katolickie uczniom klas
ósmych, którzy jeszcze nie zdecydowali,
jaką szkołę wybrać.

Paulina kl. Ia 

spędzonego w szkole średniej - ZAPRASZAM. Możesz dołączyć do
nas za pomocą elektronicznego sytemu rekrutacyjnego (w razie
trudności - pomożemy). Pamiętaj, wybierając liceum
ogólnokształcące, dajesz sobie 4 lata na podjęcie decyzji, w jakim
kierunku dalej chcesz się kształcić, rozwijać, jaki zawód chcesz
wykonywać. Klasy, które proponujemy nie mają nazw
związanych z konkretnym zawodem lub kierunkiem na
studiach, jednak wśród absolwentów mamy już wielu
wspaniałych specjalistów  różnych dziedzin: prawników,
chemików, historyków, filologów, lekarzy,  psychologów,
pedagogów, policjantów, inżynierów,   kosmetologów,
pielęgniarki, dziennikarzy biznesmenki oraz biznesmenów. Dołącz
do naszej społeczności i przekonaj się, że warto uczyć się od
najlepszych.

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 poważnie.
Nauczyciele są wymagający, ale też
pomagają, zachęcają nas do rozwijania
zainteresowań. Chętnie poświęcają nam
swój czas i służą pomocą, są otwarci na
nasze pomysły oraz projekty. Poznałam
tu dużo fajnych ludzi, nawiązałam nowe
znajomości. Moim zdaniem Katolik to fajne
miejsce. Ja polecam.

Emilia kl. III a

Jednym z głównych powodów wybrania tej
szkoły było to, że uczęszczała tu moja
starsza siostra i zachęcała mnie do
powtórzenia jej decyzji. Dużą zaletą szkoły
jest to, że jest mała, dzięki temu
nauczyciele mają indywidualne podejście
do uczniów. Jest również wiele
pozalekcyjnych zajęć  rozwijających
zainteresowania. Bardzo podoba mi się
również przygotowanie do konkursów,
można liczyć na duże wsparcie ze strony
nauczycieli.

Michał kl. II a

Katolik był dla mnie szkołą, w której
rozwinąłem skrzydła. Dzięki
nauczycielom i ich motywacji brałem
udział w licznych konkursach, często
osiągając tytuł laureata. Zdobyłem
duże  doświadczenie w wystąpieniach
publicznych. W tej szkole odkryłem jak
dobrą zabawą i miejscem na rozwijanie
talentów jest kółko teatralne, na które
uczęszczałem z przyjemnością. Tutaj jest
fajny klimat, którego do tej pory nie
doświadczyłem w żadnym innym
miejscu!

Paweł (absolwent)

Kochani,
od 5 lat jestem wicedyrektorem
Katolickiego Liceum. Jestem dumna, że
współtworzę to wyjątkowe miejsce,
gdzie młodzi ludzie rozwijają swoje
talenty, a nauczyciele ukierunkowani
są na ucznia i jego wszechstronny
rowój. Jeżeli Ciebie interesuje optymalne
wykorzystanie czasu 
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"twórcą siebie samego. ”"twórcą siebie samego. ”"twórcą siebie samego. ”

Jan Paweł II
Nikt nie przeżyje życia za Ciebie.

Wybierz miejsce, gdzie wspieramy samodzielność.

Drodzy uczniowie, wiemy, że wybór szkoły średniej to dla Was
ważna decyzja. Obecna sytuacja nie pozwala na organizowanie  
spotkań w Waszych szkołach, czego bardzo nam brakuje... ALE! 
Jeżeli chcecie zobaczyć naszą szkołę, dopytać o warunki nauki,
o rekrutację - skontaktujcie się z nami.  Prowadzimy politykę
'otwartych drzwi' w reżimie sanitarnym. Chętnie
odpowiemy na pytania, omówimy ofertę edukacyjną,
pokażemy szkołę (również wirtualnie).  
 
Wiemy, że w godzinach przedpołudniowych macie
lekcje, a rodzice pracują, więc możemy umówić się na
spotkanie w dogodnym terminie.  

Już  od  pierwszych  dni  przebywania 
w Katoliku, poczułam, że wybór tej szkoły
był trafiony. Atmosfera panująca w jej
murach jest bardzo przyjazna. Nauczyciele
potrafią dobrze wytłumaczyć omawiany na
lekcjach materiał, jeżeli mamy z czymś
problem, zawsze służą życzliwą pomocą.
Zarówno pedagodzy jak  uczniowie są mili,
uprzejmi. W naszej szkole można rozwijać
swoje pasje, należąc do kół
zainteresowań. Ja wybrałam kółko   
 teatralne, jestem z tego bardzo
zadowolona. Na tych zajęciach czuję, że     
się spełniam. Z czystym sercem mogę
polecić liceum katolickie uczniom klas
ósmych, którzy jeszcze nie zdecydowali,
jaką szkołę wybrać.

Paulina kl. Ia 

spędzonego w szkole średniej - ZAPRASZAM. Możesz dołączyć do
nas za pomocą elektronicznego sytemu rekrutacyjnego (w razie
trudności - pomożemy). Pamiętaj, wybierając liceum
ogólnokształcące, dajesz sobie 4 lata na podjęcie decyzji, w jakim
kierunku dalej chcesz się kształcić, rozwijać, jaki zawód chcesz
wykonywać. Klasy, które proponujemy nie mają nazw
związanych z konkretnym zawodem lub kierunkiem na
studiach, jednak wśród absolwentów mamy już wielu
wspaniałych specjalistów  różnych dziedzin: prawników,
chemików, historyków, filologów, lekarzy,  psychologów,
pedagogów, policjantów, inżynierów,   kosmetologów,
pielęgniarki, dziennikarzy biznesmenki oraz biznesmenów. Dołącz
do naszej społeczności i przekonaj się, że warto uczyć się od
najlepszych.

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 poważnie.
Nauczyciele są wymagający, ale też
pomagają, zachęcają nas do rozwijania
zainteresowań. Chętnie poświęcają nam
swój czas i służą pomocą, są otwarci na
nasze pomysły oraz projekty. Poznałam
tu dużo fajnych ludzi, nawiązałam nowe
znajomości. Moim zdaniem Katolik to fajne
miejsce. Ja polecam.

Emilia kl. III a

Jednym z głównych powodów wybrania tej
szkoły było to, że uczęszczała tu moja
starsza siostra i zachęcała mnie do
powtórzenia jej decyzji. Dużą zaletą szkoły
jest to, że jest mała, dzięki temu
nauczyciele mają indywidualne podejście
do uczniów. Jest również wiele
pozalekcyjnych zajęć  rozwijających
zainteresowania. Bardzo podoba mi się
również przygotowanie do konkursów,
można liczyć na duże wsparcie ze strony
nauczycieli.

Michał kl. II a

Katolik był dla mnie szkołą, w której
rozwinąłem skrzydła. Dzięki
nauczycielom i ich motywacji brałem
udział w licznych konkursach, często
osiągając tytuł laureata. Zdobyłem
duże  doświadczenie w wystąpieniach
publicznych. W tej szkole odkryłem jak
dobrą zabawą i miejscem na rozwijanie
talentów jest kółko teatralne, na które
uczęszczałem z przyjemnością. Tutaj jest
fajny klimat, którego do tej pory nie
doświadczyłem w żadnym innym
miejscu!

Paweł (absolwent)
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starsza siostra i zachęcała mnie do
powtórzenia jej decyzji. Dużą zaletą szkoły
jest to, że jest mała, dzięki temu
nauczyciele mają indywidualne podejście
do uczniów. Jest również wiele
pozalekcyjnych zajęć  rozwijających
zainteresowania. Bardzo podoba mi się
również przygotowanie do konkursów,
można liczyć na duże wsparcie ze strony
nauczycieli.

Michał kl. II a

Katolik był dla mnie szkołą, w której
rozwinąłem skrzydła. Dzięki
nauczycielom i ich motywacji brałem
udział w licznych konkursach, często
osiągając tytuł laureata. Zdobyłem
duże  doświadczenie w wystąpieniach
publicznych. W tej szkole odkryłem jak
dobrą zabawą i miejscem na rozwijanie
talentów jest kółko teatralne, na które
uczęszczałem z przyjemnością. Tutaj jest
fajny klimat, którego do tej pory nie
doświadczyłem w żadnym innym
miejscu!

Paweł (absolwent)

Kochani,
od 5 lat jestem wicedyrektorem
Katolickiego Liceum. Jestem dumna, że
współtworzę to wyjątkowe miejsce,
gdzie młodzi ludzie rozwijają swoje
talenty, a nauczyciele ukierunkowani
są na ucznia i jego wszechstronny
rowój. Jeżeli Ciebie interesuje optymalne
wykorzystanie czasu 

K O NK O NK O N
T A K TT A K TT A K T

z a d z w o ń  l u b  n a p i s z
84 686 74 75 || kgilo_bilgoraj@wp.pl

W KLO JESTEŚMY DLA WASW KLO JESTEŚMY DLA WASW KLO JESTEŚMY DLA WAS
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Maria Oleszek

„Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale„Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale„Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale
przez te czyny jest zarazem w jakiś sposóbprzez te czyny jest zarazem w jakiś sposóbprzez te czyny jest zarazem w jakiś sposób    

"twórcą siebie samego. ”"twórcą siebie samego. ”"twórcą siebie samego. ”

Jan Paweł II
Nikt nie przeżyje życia za Ciebie.

Wybierz miejsce, gdzie wspieramy samodzielność.

Drodzy uczniowie, wiemy, że wybór szkoły średniej to dla Was
ważna decyzja. Obecna sytuacja nie pozwala na organizowanie  
spotkań w Waszych szkołach, czego bardzo nam brakuje... ALE! 
Jeżeli chcecie zobaczyć naszą szkołę, dopytać o warunki nauki,
o rekrutację - skontaktujcie się z nami.  Prowadzimy politykę
'otwartych drzwi' w reżimie sanitarnym. Chętnie
odpowiemy na pytania, omówimy ofertę edukacyjną,
pokażemy szkołę (również wirtualnie).  
 
Wiemy, że w godzinach przedpołudniowych macie
lekcje, a rodzice pracują, więc możemy umówić się na
spotkanie w dogodnym terminie.  

Już  od  pierwszych  dni  przebywania 
w Katoliku, poczułam, że wybór tej szkoły
był trafiony. Atmosfera panująca w jej
murach jest bardzo przyjazna. Nauczyciele
potrafią dobrze wytłumaczyć omawiany na
lekcjach materiał, jeżeli mamy z czymś
problem, zawsze służą życzliwą pomocą.
Zarówno pedagodzy jak  uczniowie są mili,
uprzejmi. W naszej szkole można rozwijać
swoje pasje, należąc do kół
zainteresowań. Ja wybrałam kółko   
 teatralne, jestem z tego bardzo
zadowolona. Na tych zajęciach czuję, że     
się spełniam. Z czystym sercem mogę
polecić liceum katolickie uczniom klas
ósmych, którzy jeszcze nie zdecydowali,
jaką szkołę wybrać.

Paulina kl. Ia 

spędzonego w szkole średniej - ZAPRASZAM. Możesz dołączyć do
nas za pomocą elektronicznego sytemu rekrutacyjnego (w razie
trudności - pomożemy). Pamiętaj, wybierając liceum
ogólnokształcące, dajesz sobie 4 lata na podjęcie decyzji, w jakim
kierunku dalej chcesz się kształcić, rozwijać, jaki zawód chcesz
wykonywać. Klasy, które proponujemy nie mają nazw
związanych z konkretnym zawodem lub kierunkiem na
studiach, jednak wśród absolwentów mamy już wielu
wspaniałych specjalistów  różnych dziedzin: prawników,
chemików, historyków, filologów, lekarzy,  psychologów,
pedagogów, policjantów, inżynierów,   kosmetologów,
pielęgniarki, dziennikarzy biznesmenki oraz biznesmenów. Dołącz
do naszej społeczności i przekonaj się, że warto uczyć się od
najlepszych.

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 poważnie.
Nauczyciele są wymagający, ale też
pomagają, zachęcają nas do rozwijania
zainteresowań. Chętnie poświęcają nam
swój czas i służą pomocą, są otwarci na
nasze pomysły oraz projekty. Poznałam
tu dużo fajnych ludzi, nawiązałam nowe
znajomości. Moim zdaniem Katolik to fajne
miejsce. Ja polecam.

Emilia kl. III a

Jednym z głównych powodów wybrania tej
szkoły było to, że uczęszczała tu moja
starsza siostra i zachęcała mnie do
powtórzenia jej decyzji. Dużą zaletą szkoły
jest to, że jest mała, dzięki temu
nauczyciele mają indywidualne podejście
do uczniów. Jest również wiele
pozalekcyjnych zajęć  rozwijających
zainteresowania. Bardzo podoba mi się
również przygotowanie do konkursów,
można liczyć na duże wsparcie ze strony
nauczycieli.

Michał kl. II a

Katolik był dla mnie szkołą, w której
rozwinąłem skrzydła. Dzięki
nauczycielom i ich motywacji brałem
udział w licznych konkursach, często
osiągając tytuł laureata. Zdobyłem
duże  doświadczenie w wystąpieniach
publicznych. W tej szkole odkryłem jak
dobrą zabawą i miejscem na rozwijanie
talentów jest kółko teatralne, na które
uczęszczałem z przyjemnością. Tutaj jest
fajny klimat, którego do tej pory nie
doświadczyłem w żadnym innym
miejscu!

Paweł (absolwent)

Kochani,
od 5 lat jestem wicedyrektorem
Katolickiego Liceum. Jestem dumna, że
współtworzę to wyjątkowe miejsce,
gdzie młodzi ludzie rozwijają swoje
talenty, a nauczyciele ukierunkowani
są na ucznia i jego wszechstronny
rowój. Jeżeli Ciebie interesuje optymalne
wykorzystanie czasu 
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Jan Paweł II
Nikt nie przeżyje życia za Ciebie.

Wybierz miejsce, gdzie wspieramy samodzielność.

Drodzy uczniowie, wiemy, że wybór szkoły średniej to dla Was
ważna decyzja. Obecna sytuacja nie pozwala na organizowanie  
spotkań w Waszych szkołach, czego bardzo nam brakuje... ALE! 
Jeżeli chcecie zobaczyć naszą szkołę, dopytać o warunki nauki,
o rekrutację - skontaktujcie się z nami.  Prowadzimy politykę
'otwartych drzwi' w reżimie sanitarnym. Chętnie
odpowiemy na pytania, omówimy ofertę edukacyjną,
pokażemy szkołę (również wirtualnie).  
 
Wiemy, że w godzinach przedpołudniowych macie
lekcje, a rodzice pracują, więc możemy umówić się na
spotkanie w dogodnym terminie.  

Już  od  pierwszych  dni  przebywania 
w Katoliku, poczułam, że wybór tej szkoły
był trafiony. Atmosfera panująca w jej
murach jest bardzo przyjazna. Nauczyciele
potrafią dobrze wytłumaczyć omawiany na
lekcjach materiał, jeżeli mamy z czymś
problem, zawsze służą życzliwą pomocą.
Zarówno pedagodzy jak  uczniowie są mili,
uprzejmi. W naszej szkole można rozwijać
swoje pasje, należąc do kół
zainteresowań. Ja wybrałam kółko   
 teatralne, jestem z tego bardzo
zadowolona. Na tych zajęciach czuję, że     
się spełniam. Z czystym sercem mogę
polecić liceum katolickie uczniom klas
ósmych, którzy jeszcze nie zdecydowali,
jaką szkołę wybrać.

Paulina kl. Ia 

spędzonego w szkole średniej - ZAPRASZAM. Możesz dołączyć do
nas za pomocą elektronicznego sytemu rekrutacyjnego (w razie
trudności - pomożemy). Pamiętaj, wybierając liceum
ogólnokształcące, dajesz sobie 4 lata na podjęcie decyzji, w jakim
kierunku dalej chcesz się kształcić, rozwijać, jaki zawód chcesz
wykonywać. Klasy, które proponujemy nie mają nazw
związanych z konkretnym zawodem lub kierunkiem na
studiach, jednak wśród absolwentów mamy już wielu
wspaniałych specjalistów  różnych dziedzin: prawników,
chemików, historyków, filologów, lekarzy,  psychologów,
pedagogów, policjantów, inżynierów,   kosmetologów,
pielęgniarki, dziennikarzy biznesmenki oraz biznesmenów. Dołącz
do naszej społeczności i przekonaj się, że warto uczyć się od
najlepszych.

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 poważnie.
Nauczyciele są wymagający, ale też
pomagają, zachęcają nas do rozwijania
zainteresowań. Chętnie poświęcają nam
swój czas i służą pomocą, są otwarci na
nasze pomysły oraz projekty. Poznałam
tu dużo fajnych ludzi, nawiązałam nowe
znajomości. Moim zdaniem Katolik to fajne
miejsce. Ja polecam.

Emilia kl. III a

Jednym z głównych powodów wybrania tej
szkoły było to, że uczęszczała tu moja
starsza siostra i zachęcała mnie do
powtórzenia jej decyzji. Dużą zaletą szkoły
jest to, że jest mała, dzięki temu
nauczyciele mają indywidualne podejście
do uczniów. Jest również wiele
pozalekcyjnych zajęć  rozwijających
zainteresowania. Bardzo podoba mi się
również przygotowanie do konkursów,
można liczyć na duże wsparcie ze strony
nauczycieli.

Michał kl. II a

Katolik był dla mnie szkołą, w której
rozwinąłem skrzydła. Dzięki
nauczycielom i ich motywacji brałem
udział w licznych konkursach, często
osiągając tytuł laureata. Zdobyłem
duże  doświadczenie w wystąpieniach
publicznych. W tej szkole odkryłem jak
dobrą zabawą i miejscem na rozwijanie
talentów jest kółko teatralne, na które
uczęszczałem z przyjemnością. Tutaj jest
fajny klimat, którego do tej pory nie
doświadczyłem w żadnym innym
miejscu!

Paweł (absolwent)

Kochani,
od 5 lat jestem wicedyrektorem
Katolickiego Liceum. Jestem dumna, że
współtworzę to wyjątkowe miejsce,
gdzie młodzi ludzie rozwijają swoje
talenty, a nauczyciele ukierunkowani
są na ucznia i jego wszechstronny
rowój. Jeżeli Ciebie interesuje optymalne
wykorzystanie czasu 
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Drodzy uczniowie, wiemy, że wybór szkoły średniej to dla Was
ważna decyzja. Obecna sytuacja nie pozwala na organizowanie  
spotkań w Waszych szkołach, czego bardzo nam brakuje... ALE! 
Jeżeli chcecie zobaczyć naszą szkołę, dopytać o warunki nauki,
o rekrutację - skontaktujcie się z nami.  Prowadzimy politykę
'otwartych drzwi' w reżimie sanitarnym. Chętnie
odpowiemy na pytania, omówimy ofertę edukacyjną,
pokażemy szkołę (również wirtualnie).  
 
Wiemy, że w godzinach przedpołudniowych macie
lekcje, a rodzice pracują, więc możemy umówić się na
spotkanie w dogodnym terminie.  

Już  od  pierwszych  dni  przebywania 
w Katoliku, poczułam, że wybór tej szkoły
był trafiony. Atmosfera panująca w jej
murach jest bardzo przyjazna. Nauczyciele
potrafią dobrze wytłumaczyć omawiany na
lekcjach materiał, jeżeli mamy z czymś
problem, zawsze służą życzliwą pomocą.
Zarówno pedagodzy jak  uczniowie są mili,
uprzejmi. W naszej szkole można rozwijać
swoje pasje, należąc do kół
zainteresowań. Ja wybrałam kółko   
 teatralne, jestem z tego bardzo
zadowolona. Na tych zajęciach czuję, że     
się spełniam. Z czystym sercem mogę
polecić liceum katolickie uczniom klas
ósmych, którzy jeszcze nie zdecydowali,
jaką szkołę wybrać.

Paulina kl. Ia 

spędzonego w szkole średniej - ZAPRASZAM. Możesz dołączyć do
nas za pomocą elektronicznego sytemu rekrutacyjnego (w razie
trudności - pomożemy). Pamiętaj, wybierając liceum
ogólnokształcące, dajesz sobie 4 lata na podjęcie decyzji, w jakim
kierunku dalej chcesz się kształcić, rozwijać, jaki zawód chcesz
wykonywać. Klasy, które proponujemy nie mają nazw
związanych z konkretnym zawodem lub kierunkiem na
studiach, jednak wśród absolwentów mamy już wielu
wspaniałych specjalistów  różnych dziedzin: prawników,
chemików, historyków, filologów, lekarzy,  psychologów,
pedagogów, policjantów, inżynierów,   kosmetologów,
pielęgniarki, dziennikarzy biznesmenki oraz biznesmenów. Dołącz
do naszej społeczności i przekonaj się, że warto uczyć się od
najlepszych.

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 poważnie.
Nauczyciele są wymagający, ale też
pomagają, zachęcają nas do rozwijania
zainteresowań. Chętnie poświęcają nam
swój czas i służą pomocą, są otwarci na
nasze pomysły oraz projekty. Poznałam
tu dużo fajnych ludzi, nawiązałam nowe
znajomości. Moim zdaniem Katolik to fajne
miejsce. Ja polecam.

Emilia kl. III a

Jednym z głównych powodów wybrania tej
szkoły było to, że uczęszczała tu moja
starsza siostra i zachęcała mnie do
powtórzenia jej decyzji. Dużą zaletą szkoły
jest to, że jest mała, dzięki temu
nauczyciele mają indywidualne podejście
do uczniów. Jest również wiele
pozalekcyjnych zajęć  rozwijających
zainteresowania. Bardzo podoba mi się
również przygotowanie do konkursów,
można liczyć na duże wsparcie ze strony
nauczycieli.

Michał kl. II a

Katolik był dla mnie szkołą, w której
rozwinąłem skrzydła. Dzięki
nauczycielom i ich motywacji brałem
udział w licznych konkursach, często
osiągając tytuł laureata. Zdobyłem
duże  doświadczenie w wystąpieniach
publicznych. W tej szkole odkryłem jak
dobrą zabawą i miejscem na rozwijanie
talentów jest kółko teatralne, na które
uczęszczałem z przyjemnością. Tutaj jest
fajny klimat, którego do tej pory nie
doświadczyłem w żadnym innym
miejscu!

Paweł (absolwent)

Kochani,
od 5 lat jestem wicedyrektorem
Katolickiego Liceum. Jestem dumna, że
współtworzę to wyjątkowe miejsce,
gdzie młodzi ludzie rozwijają swoje
talenty, a nauczyciele ukierunkowani
są na ucznia i jego wszechstronny
rowój. Jeżeli Ciebie interesuje optymalne
wykorzystanie czasu 
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"twórcą siebie samego. ”"twórcą siebie samego. ”"twórcą siebie samego. ”

Jan Paweł II
Nikt nie przeżyje życia za Ciebie.

Wybierz miejsce, gdzie wspieramy samodzielność.

Drodzy uczniowie, wiemy, że wybór szkoły średniej to dla Was
ważna decyzja. Obecna sytuacja nie pozwala na organizowanie  
spotkań w Waszych szkołach, czego bardzo nam brakuje... ALE! 
Jeżeli chcecie zobaczyć naszą szkołę, dopytać o warunki nauki,
o rekrutację - skontaktujcie się z nami.  Prowadzimy politykę
'otwartych drzwi' w reżimie sanitarnym. Chętnie
odpowiemy na pytania, omówimy ofertę edukacyjną,
pokażemy szkołę (również wirtualnie).  
 
Wiemy, że w godzinach przedpołudniowych macie
lekcje, a rodzice pracują, więc możemy umówić się na
spotkanie w dogodnym terminie.  

Już  od  pierwszych  dni  przebywania 
w Katoliku, poczułam, że wybór tej szkoły
był trafiony. Atmosfera panująca w jej
murach jest bardzo przyjazna. Nauczyciele
potrafią dobrze wytłumaczyć omawiany na
lekcjach materiał, jeżeli mamy z czymś
problem, zawsze służą życzliwą pomocą.
Zarówno pedagodzy jak  uczniowie są mili,
uprzejmi. W naszej szkole można rozwijać
swoje pasje, należąc do kół
zainteresowań. Ja wybrałam kółko   
 teatralne, jestem z tego bardzo
zadowolona. Na tych zajęciach czuję, że     
się spełniam. Z czystym sercem mogę
polecić liceum katolickie uczniom klas
ósmych, którzy jeszcze nie zdecydowali,
jaką szkołę wybrać.

Paulina kl. Ia 

spędzonego w szkole średniej - ZAPRASZAM. Możesz dołączyć do
nas za pomocą elektronicznego sytemu rekrutacyjnego (w razie
trudności - pomożemy). Pamiętaj, wybierając liceum
ogólnokształcące, dajesz sobie 4 lata na podjęcie decyzji, w jakim
kierunku dalej chcesz się kształcić, rozwijać, jaki zawód chcesz
wykonywać. Klasy, które proponujemy nie mają nazw
związanych z konkretnym zawodem lub kierunkiem na
studiach, jednak wśród absolwentów mamy już wielu
wspaniałych specjalistów  różnych dziedzin: prawników,
chemików, historyków, filologów, lekarzy,  psychologów,
pedagogów, policjantów, inżynierów,   kosmetologów,
pielęgniarki, dziennikarzy biznesmenki oraz biznesmenów. Dołącz
do naszej społeczności i przekonaj się, że warto uczyć się od
najlepszych.

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 poważnie.
Nauczyciele są wymagający, ale też
pomagają, zachęcają nas do rozwijania
zainteresowań. Chętnie poświęcają nam
swój czas i służą pomocą, są otwarci na
nasze pomysły oraz projekty. Poznałam
tu dużo fajnych ludzi, nawiązałam nowe
znajomości. Moim zdaniem Katolik to fajne
miejsce. Ja polecam.

Emilia kl. III a

Jednym z głównych powodów wybrania tej
szkoły było to, że uczęszczała tu moja
starsza siostra i zachęcała mnie do
powtórzenia jej decyzji. Dużą zaletą szkoły
jest to, że jest mała, dzięki temu
nauczyciele mają indywidualne podejście
do uczniów. Jest również wiele
pozalekcyjnych zajęć  rozwijających
zainteresowania. Bardzo podoba mi się
również przygotowanie do konkursów,
można liczyć na duże wsparcie ze strony
nauczycieli.

Michał kl. II a

Katolik był dla mnie szkołą, w której
rozwinąłem skrzydła. Dzięki
nauczycielom i ich motywacji brałem
udział w licznych konkursach, często
osiągając tytuł laureata. Zdobyłem
duże  doświadczenie w wystąpieniach
publicznych. W tej szkole odkryłem jak
dobrą zabawą i miejscem na rozwijanie
talentów jest kółko teatralne, na które
uczęszczałem z przyjemnością. Tutaj jest
fajny klimat, którego do tej pory nie
doświadczyłem w żadnym innym
miejscu!

Paweł (absolwent)

Kochani,
od 5 lat jestem wicedyrektorem
Katolickiego Liceum. Jestem dumna, że
współtworzę to wyjątkowe miejsce,
gdzie młodzi ludzie rozwijają swoje
talenty, a nauczyciele ukierunkowani
są na ucznia i jego wszechstronny
rowój. Jeżeli Ciebie interesuje optymalne
wykorzystanie czasu 

K O NK O NK O N
T A K TT A K TT A K T

z a d z w o ń  l u b  n a p i s z
84 686 74 75 || kgilo_bilgoraj@wp.pl

W KLO JESTEŚMY DLA WASW KLO JESTEŚMY DLA WASW KLO JESTEŚMY DLA WAS
SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI

Maria Oleszek

„Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale„Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale„Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale
przez te czyny jest zarazem w jakiś sposóbprzez te czyny jest zarazem w jakiś sposóbprzez te czyny jest zarazem w jakiś sposób    

"twórcą siebie samego. ”"twórcą siebie samego. ”"twórcą siebie samego. ”

Jan Paweł II
Nikt nie przeżyje życia za Ciebie.

Wybierz miejsce, gdzie wspieramy samodzielność.
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ul. Wira Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj
tel./fax (084) 627-49-64, 502-350-931
www.zss.bilgo.pl e-mail: zsr.teodorowka@op.pl

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 niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem.
W skład Zespołu 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 rozwojowym 
posiadający orzeczenia Poradni Psychologiczno –  Pedagogicznej.

Szkoła Podstawowa (8 letnia)
- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem.

Efekty edukacyjne Wymagania Oferta edukacyjna

Świadectwo 
ukończenia szkoły 

podstawowej

orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego

Zajęcia edukacyjne 
Zajęcia rewalidacyjne 
Zajęcia terapeutyczne

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: kulinarna i gospodarstwa domowego, arteterapii, organizacji czasu wolnego 
i komputerowa, stolarsko – modelarska, krawiecka i rękodzieła, ceramiki i arteterapii.
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Efekty edukacyjne Wymagania Oferta edukacyjna

Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie 
świadectwa potwierdzającego przyspo-

sobienie do pracy
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Zajęcia edukacyjne 
Zajęcia rewalidacyjne 
Zajęcia terapeutyczne

SZKOŁA PODSTAWOWA

Edukacja uczniów w szkole podstawowej przebiega na dwóch etapach:
1. I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III,
2. II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII.
Kształcenie uczniów w szkole odbywa się na podstawie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycz-
nych opracowanych na podstawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania oraz zalecenia zawarte w orzecze-
niu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. Przy ustalaniu kierunków pracy 
z uczniem uwzględnia się jego indywidualne tempo rozwoju.
Uczniowie biorą udział w zajęciach edukacyjnych oraz terapeutycznych i specjalistycznych – zajęcia z psycholo-
giem, logopedą i neurologopedą, fizjoterapeutą, specjalistą Integracji Sensorycznej.
Edukacja w szkole prowadzona jest z wykorzystaniem różnorakich metod - Metoda Ośrodków Pracy i Dobrego 
Startu, Terapia behawioralna, taktylna, Metoda F. Affolter, elementy metody M. Montessori, Plany dnia i aktyw-
ności, wizualizowanie poleceń, Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania, system komunikacji alternatywnej; 
PECS, MAKATON, MÓWIK,Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda M. Ch. Knillów, Techniki re-
laksacyjne, wyciszające, TUS.

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

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Edukacja uczniów opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych. Nauka umożliwia 
utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności. Kształcenie przysposa-
biające do pracy trwa trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia, może być wydłużone 
do 24 roku życia.
W każdym roku szkoła zapewnia dla każdego ucznia wyprawkę MEN (karty pracy, ćwiczenia uzupełniające, ma-
teriały plastyczne, techniczne i inne). 
Każdą klasę przysposabiającą do pracy prowadzi nauczyciel wychowawca oraz drugi nauczyciel i specjaliści szkol-
ni. Dla dobrego rozwoju  i nauki uczniów klasy są mało liczne: od 4 do 8 osób. 
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W celu nabywania praktycznych umiejętności związa-
nych z pracą, szkoła zapewnia uczniom zajęcia przyspo-
sobienia do pracy oraz – zgodnie z ich predyspozycja-
mi i zainteresowaniami – zajęcia praktyczne w różnych 
pracowniach:
• kulinarnej i gospodarstwa domowego
• arteterapii
• poligraficzno - komputerowa
• stolarsko – modelarska
• krawiecka i rękodzieła
• ceramiczna z elementami florystyki

Szkoła poza zajęciami edukacyjnymi i praktycznymi 
oferuje:
• indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne 

wspierające rozwój dziecka: 
• zajęcia z logopeda, neurologopedą

• zajęcia z psychologiem
• rehabilitacja (masaż, fizjoterapia, hydroterapia, za-

jęcia na basenie)
• Integracja Sensoryczna
• komunikacja alternatywna i wspomagająca (Maka-

tom, PECS, PCS)
• symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania (pot. 

metoda krakowska)
• dogoterapia, hipoterapia, alpakoterapia
• zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej i placu zabaw
• możliwość rozwijania swoich zainteresowań: zaję-

cia plastyczne, teatralne, muzyczne, fotograficzne 
i sportowe

• wycieczki edukacyjne oraz turystyczno – krajo-
znawcze        

• wsparcie terapeutyczne obejmujące porady i wska-
zówki 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”

Od 2018r. szkoła oferuje zajęcia dla absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy i ośrodka rewalidacyjno – wychowawcze-
go dzięki Pilotażowemu Programowi PFRON „Rehabilitacja 25 plus”. W ramach programu wsparcia uczestnicy mają moż-
liwość rozwijania swoich umiejętności w ramach terapii zajęciowej, udziału w zajęciach psychoedukacyjnych kształtujących 
umiejętności społeczne, rozwijających i wzmacniających aktywność i samodzielność życiową. Organizowane są również zaję-
cia sportowe, zajęcia z psychologiem oraz integracyjne spotkania, imprezy oraz wycieczki.
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ul. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj
tel./fax: (84) 686 10 66
http://www.ppp.lbl.pl, e-mail: pppbil@poczta.fm
Poradnia pracuje od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 
18:00, w piątki od 7:30 do 16:00.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 
W BIŁGORAJU

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju jest publiczną placówką oświatową, udzielającą 
wszechstronnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz zawodoznawczej. Poradnia 
realizuje przede wszystkim działania diagnostyczne i terapeutyczne, ale też wspomaga inne placówki 
oświatowe w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pracownicy poradni oferują wsparcie w sytuacjach kry-
zysowych, uczestniczą w mediacjach, udzielają porad i konsultacji, prowadzą działalność informacyjną, 
a także pomagają w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych na terenie szkół.
Terenem działania poradni jest powiat biłgorajski, czyli miasto i gmina Biłgoraj oraz gminy: Aleksan-
drów, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol, 
Turobin.
Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom (opiekunom prawnym), nauczycielom oraz 
wychowawcom z przedszkoli, szkół i placówek, które mają siedzibę na terenie powiatu biłgorajskiego. 
Pomoc poradni kierowana jest również do dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli i szkół oraz ich 
rodziców, zamieszkujących na terenie powiatu biłgorajskiego.
Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i bezpłatne, nie wymaga skierowania 
i odbywa się na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka lub pełnoletniego ucznia.
Profesjonalną pomoc zapewniają psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci, 
w tym specjaliści w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii i edukacji dzieci z auty-
zmem, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, neurologopedii, surdologopedii. 
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Do głównych obszarów działalności poradni należą:
• diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna, 
• terapia indywidualna, rodzinna i grupowa, 
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
• profilaktyka i psychoedukacja, 
• doradztwo zawodowe,
• wspomaganie rodziców i nauczycieli w pracy dydaktycz-

no-wychowawczej

Rezultatem wielospecjalistycznych działań diagnostycz-
nych poradni oraz pracy Zespołów Orzekających są opinie 
i orzeczenia. Poradnia wydaje: 

• orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 
• orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub in-

dywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego, 

• orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowaw-
czych, 

• opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka,

• informacje o wynikach diagnozy dla potrzeb m.in. leka-
rzy,

• opinie po przeprowadzonych badaniach (psychologicz-
nych, pedagogicznych,logopedycznych) w różnych spra-
wach, w tym m.in. w sprawie specyficznych trudności 
w uczeniu się, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 
dostosowania wymagań edukacyjnych, objęcia ucznia 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole. 

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

• badania psychologiczne (określenie możliwości intelek-
tualnych, ocena gotowości szkolnej, trudności szkolne, 
specyficzne trudności w uczeniu się, problemy emocjo-
nalne, trudności wychowawcze),

• badania pedagogiczne (ocena dojrzałości szkolnej, trud-
ności w nauce, specyficzne trudności w uczeniu się), 

• badania logopedyczne w przypadku zaburzeń mowy, 
• badania zainteresowań i preferencji zawodowych, 
• diagnoza integracji sensorycznej (S-I). 

2. Terapii indywidualnej i grupowej: 
• terapia zaburzeń emocjonalnych i trudności wychowaw-

czych,
• terapia rodzin, 
• zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, dysleksją, 

dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią, z deficytami w roz-
woju psychoruchowym, 

• zajęcia z mnemotechnik - nowoczesnych metod zapa-
miętywania, podnoszących efektywność uczenia się, 

• zajęcia dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową 
(ADHD) i zaburzeniami koncentracji uwagi (ADD), 

• zajęcia dla dzieci autystycznych, 
• zajęcia dla dzieci zdolnych, 
• zajęcia dla dzieci z niedosłuchem, 
• terapia logopedyczna dzieci z zaburzonym rozwojem 

mowy, 
• terapia integracji sensorycznej (S-I),
• terapia metodą EEG-Biofeedback. 
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3. Doradztwa: 
• doradztwo psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci 

i młodzieży, rodziców i nauczycieli, 
• doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia i za-

wodu, w tym dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

4. Profilaktyki i psychoedukacji: 
• realizowane z dziećmi i młodzieżą na terenie szkół i pla-

cówek: 
          - zajęcia psychoprofilaktyczne poświęcone nauce
             bezpiecznego korzystania z Internetu, 
          - zajęcia psychoedukacyjne ukierunkowane na 
             rozwijanie umiejętności interpersonalnych, 
             przeciwdziałanie agresji i przemocy w relacjach 
             rówieśniczych, 
          - treningi integracyjne realizowane z grupami 
             klasowymi, wzmacniające relacje pomiędzy uczniami, 
          - zajęcia interwencyjne prowadzone w sytuacjach
             trudnych (np. traumatycznych sytuacjach życiowych), 
          - zajęcia wzmacniające umiejętność skutecznego
             uczenia się,

          - warsztaty dla młodzieży rozwijające myślenie 
             kreatywne,
          -zajęcia przygotowujące do wyboru dalszej drogi
             edukacyjno-zawodowej, planowania kariery 
             i wejścia na rynek pracy, 

• warsztaty szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli rozwi-
jające umiejętności wychowawcze, 

• warsztaty dla nauczycieli wspierające rozwój innowacyj-
ności i kreatywności w dydaktyce, 

• upowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii, pedago-
giki, a także z zakresu rozwoju i stymulacji mowy. 

W poradni działa:
• Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy, 

którego celem jest udzielanie kompleksowej pomocy 
specjalistycznej dzieciom (od chwili wykrycia niepełno-
sprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do pod-
jęcia nauki szkolnej) oraz ich rodzinom, 

• Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Za-
burzeniami Rozwoju Psychoruchowego, 

• Szkoła dla Rodziców.

Budynek poradni ma dogodną lokalizację i dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka po-
siada dziesięć pomieszczeń przeznaczonych do indywidualnych zajęć diagnostyczno-terapeutycznych oraz jedno 
do grupowych zajęć terapeutycznych. Praca prowadzona jest w dobrze wyposażonych gabinetach. Poradnia po-
siada narzędzia, sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie do prowadzenia diagnozy i terapii (pomoce do terapii 
integracji sensorycznej S-I, cyfrowe korektory mowy, platforma do badania zmysłów, EEG-Biofeedback) oraz no-
woczesne pomoce do zajęć indywidualnych i grupowych. Praca stacjonarna w poradni odbywa się w bezpiecznych 
i higienicznych warunkach, według specjalnych standardów w stanach wyjątkowych takich jak stan epidemii.
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Młodzieżowy Dom Kultury to placówka kulturalno-oświatowa, funkcjonująca już 30 lat, której zada-
niem jest prowadzenie działalności w zakresie pozalekcyjnych dydaktycznych zajęć artystycznych.
 Na każdy rok szkolny MDK przygotowuje bogatą ofertę, skierowaną do dzieci w wieku od 5 lat, 
uczniów wszystkich szkół po młodzież studencką, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. 
Podstawowe formy pracy placówki to zajęcia z zakresu tańca, plastyki, muzyki, dziennikarstwa i teatru, 
których celem jest rozbudzanie zainteresowań, zachęcanie do wspólnego działania, rozwijanie pasji i fa-
scynacji sztuką, kulturą, różnorakimi dziedzinami artystycznymi. 
Młodzieżowy Dom Kultury stwarza swoim wychowankom warunki do twórczej działalności pod czuj-
nym okiem nauczycieli specjalistów, do udziału w ciekawych przedsięwzięciach edukacyjnych i arty-
stycznych oraz imprezach o charakterze patriotycznym, kulturalnym i charytatywnym, organizowanych 
dla środowiska lokalnego, takich jak: koncerty, wernisaże, wystawy, plenery, spektakle, konkursy, tur-
nieje. Takie działania uczą dzieci i młodzież współpracy, wzajemnego szacunku, wsparcia, tolerancji, 
uwrażliwiają ich na drugiego człowieka, na piękno otaczającego świata, sztuki, rozbudzają poczucie przy-
należności do określonej społeczności. 
Ponadto uczestnicy zajęć MDK w ciągu roku wyjeżdżają na liczne konkursy, festiwale i przeglądy o zasię-
gu wojewódzkim, ogólnopolskim, a także międzynarodowym. Prezentując się w określonej formie arty-
stycznej, jednocześnie reprezentują i promują swoją „małą ojczyznę” – Powiat Biłgorajski. Uczestnictwo 
w takich imprezach to dla młodych artystów nauka zdrowej rywalizacji, otwartości, tolerancji, a także 
okazja do poznania innej kultury i obyczajowości.

ul. Wira Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj
tel./fax (84) 686 89 56
e-mail: mdk@mdk.lbl.pl 
www.mdk.lbl.pl

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W BIŁGORAJU
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 Na zajęcia organizowane przez MDK co roku uczęszcza ponad 700 osób z terenu miasta Biłgoraj 
oraz innych miejscowości Powiatu Biłgorajskiego.
 Rok szkolny 2020/21, będący szczególnie trudnym czasem pod kątem pracy szkolnej i zdalnego 
nauczania, pokazał, że Młodzieżowy Dom Kultury, mimo reżimu sanitarnego, sprawnie funkcjonuje, re-
alizując swoje zadnia w zakresie edukacji artystycznej. Wykorzystuje ponadto technologie informacyjną 
do przeprowadzania artystycznych działań online: wystawy, konkursy, festiwale. 
Szczegółowe formy zajęć artystycznych oferowanych w placówce to:
- taniec nowoczesny
- taniec ludowy
- taniec towarzyski
- taniec współczesny
- dziennikarstwo
- śpiew
- teatr
- plastyka
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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


