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Drogi Ósmoklasisto!

Chcemy ci podpowiedzieć, jaką szkołę średnią wybrać i jak zrobić to mądrze?
Oczywiście, zakładamy, że chcesz uczyć się dalej. Pamiętasz przecież z lekcji
polskiego, co powiedział Stefan Żeromski słowami jednego z bohaterów literackich?:
„Nauka jest jak niezmierne morze, im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.
Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz. Ucz się tylko, co jest sił w Tobie, żeby jej
zakosztować”.

Zapraszamy Cię zatem po wiedzę do naszych szkół. Masz do wyboru: 4-letnie liceum
ogólnokształcące, 5-letnie technikum i 3-letnią szkołę branżową I stopnia.

Liceum, technikum czy szkoła branżowa? Co wybrać? Co będzie najlepsze? I właśnie tutaj zaczynają
się schody, bo oto pierwsza poważna decyzja, którą musisz podjąć sam. Rozumiemy, to bardzo trudne, bo Ty
jeszcze nie jesteś zdecydowany. Uwaga! Nie sugeruj się wyborem przyjaciół. To ma być tylko Twój wybór, bo
Ty będziesz uczyć się w tej szkole i Ty poniesiesz odpowiedzialność.

Nie zamartwiaj się! Wychodzimy Tobie naprzeciw. Informator, który oddajemy w Twoje ręce, pomoże
Ci podjąć decyzję odnośnie wyboru dalszej drogi kształcenia. Wierzymy w Ciebie i wiemy, że chcesz uczyć się
w dobrej szkole, a takie szkoły oferuje Ci powiat biłgorajski. Przed wyborem jednak musisz spełnić zasadnicze
warunki.

Otóż, Drogi Przyjacielu, zastanów się, czy masz już określone plany na przyszłość. Jeśli chcesz
wykonywać konkretny zawód, to wybierz technikum lub szkołę branżową. Jeśli przyszła praca wymaga
ukończenia specjalistycznych studiów ( np. prawnik, lekarz) - wybierz się do liceum ogólnokształcącego, gdzie
skupisz się na nauce przedmiotów, które będą Ci szczególnie przydatne. Koniecznie też weź pod uwagę swoje
zainteresowania i talenty. Szukaj szkoły, która pomoże Ci w ich rozwijaniu. Jeśli interesujesz się na przykład
programowaniem, poszukaj odpowiedniego technikum. Pasje związane z mechaniką pojazdową czy
gotowaniem świetnie można rozwijać w szkole branżowej. Twój temperament i charakter także jest istotny
przy wyborze szkoły. Posłuchaj, jeśli wolisz być w ruchu i lubisz zmiany, zastanów się nad szkołą branżową lub
technikum, gdzie będą różnorodne przedmioty i zajęcia praktyczne. Jeśli lubisz zaglądać do książek, to kieruj
się do liceum, z pewnością będziesz miał, co czytać. A jeśli tak naprawdę nie lubisz się uczyć, nie wybieraj
liceum. Lepiej zdobyć konkretny zawód w szkole branżowej, niż wkuwać ogólne przedmioty i żałować swojej
decyzji. Pamiętaj również, że na wybór szkoły ma też wpływ Twoje zdrowie. Do wielu szkół branżowych czy
technicznych wymagany jest dobry stan zdrowia.

Hej, hej! Jeszcze jedna rzecz! Czy wiesz, co to są aspiracje? Marzysz o świetnej pracy i dobrych
zarobkach? Nastaw się na solidną naukę, niekoniecznie na studiach, ale solidną, taką, która wyciska pot
z czoła. Tak, tak, w życiu nie ma nic za darmo. Twoja decyzja, Twoja ciężka praca, Twój pot na czole, ale też Twój
sukces i satysfakcja! Pamiętaj, wszystko zależy od Ciebie. Takie plony będziesz zbierał, jakie ziarno zasiejesz.

I na zakończenie powtórzę za Mickiewiczem: „Cyrkla, wagi i miary / Do martwych użyj brył / Mierz siłę
na zamiary / Nie zamiar podług sił”.

Drogi Ósmoklasisto, oddajemy w Twoje ręce Informator Oświatowy. Zajrzyj teraz do środka i zapoznaj
się z bogatą ofertą szkół ponadpodstawowych powiatu biłgorajskiego. Poszukaj, sprawdź, zastanów się
i zdecyduj! A, zapewniam Cię, jest w czym wybierać. Nasze szkoły, to szkoły otwarte na rozwijanie pasji
i odkrywanie talentów, szkoły przyjazne dla ucznia, doskonale wyposażone, realizujące unijne projekty,
osiągające sukcesy.

Twój wybór! Mądry wybór! Zapraszamy!

Andrzej Szarlip

Starosta Biłgorajski
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ul. T. 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
to „Tradycja –Nowoczesność –Aktywność”
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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. Różnorodność i intensywność podejmowanych działań o charakterze kulturalnym
i społecznym sprawia, że liceum jest miejscem tętniącym życiem przez cały rok, a społeczność szkolna
wykazuje się kreatywnością i chęcią podejmowania coraz ciekawszych wyzwań. Bardzo ważnymi aspektami
działalności edukacyjnej i wychowawczej są: współpraca międzynarodowa ze szkołami i instytucjami
zagranicznymi, zaangażowanie w bezinteresowną pomoc na rzecz drugiego człowieka oraz inne działania
służące rozwijaniu pasji i zainteresowań młodzieży.

Chlubą dla szkoły są liczne sukcesy uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, jak
również wysokie wyniki z egzaminów maturalnych, które otwierają szerokie perspektywy kontynuowania nauki
na prestiżowych uczelniach w Polsce i za granicą. Wysoką jakość kształcenia potwierdzają liczne wyróżnienia
i nagrody dla szkoły. I LO im. ONZ notowane jest w prestiżowym gronie 200 najlepszych szkół w Polsce
w Rankingu Szkół Olimpijskich, natomiast w Rankingu Liceów od wielu lat zdobywa tytuły „Srebrnej Szkoły”.

Szkoła umożliwia naukę w systemie jednozmianowym i posiada doskonałą bazę lokalową:
• Centrum Grafiki Komputerowej, pracownie komputerowe, estetycznie urządzone sale lekcyjne,

wyposażone w sprzęt multimedialny, 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, gabinet
pedagoga i psychologa,

• największą w regionie skomputeryzowaną bibliotekę szkolną z centrum multimedialnym, przestronną
czytelnią i zbiorami obcojęzycznymi.



Najważniejsze sukcesy naszych uczniów w roku szkolnym 2020/2021:
• Najwyższa zdawalność matury w Powiecie Biłgorajskim,
• Olimpiada Chemiczna – 1 laureat, 100% wynik na maturze,
• Olimpiada Matematyczna – 1 finalista, 100% wynik na maturze,
• Olimpiada Fizyczna – 1 finalista, 100% wynik na maturze,
• Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – 1 laureat, 3 finalistów,

100 % wynik na maturze,
• Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności -1 finalista,
• Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – 1 finalista,
• Olimpiada Teologii Katolickiej – 1 finalista,
• Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”

– 6 laureatów, 1 finalista.

Stypendia za rok szkolny 2020/2021:
• Ministra Edukacji i Nauki – 1 uczeń,
• Prezesa Rady Ministrów – 2 uczniów,
• Starosty Biłgorajskiego – 24 uczniów,
• Marszałka Województwa Lubelskiego – 14 uczniów,
• Uczniowskiego Funduszu Oświaty – 5 uczniów,
• Programu Stypendialnego „Lider Wiedzy

i Ochrony Środowiska” – 1 uczeń,
• Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi

Biłgorajskiej – 4 uczniów.

Współpraca z uczelniami:
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 międzynarodowa:
• 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
Sustainable Solutions” 2020-2022, współpraca
z Bułgarią, Grecją, Rumunią i Słowacją,

• obozy językowe oraz projekty międzynarodowe
rozszerzające wiedzę ogólną i kompetencje językowe
np.: Euroweek, e-Twinning, Business English i in.,

• wycieczki zagraniczne m. in. do Bułgarii, Izraela,
Hiszpanii, Włoch, Monako, Wielkiej Brytanii, Francji,
Niemiec, Czech.
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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 języków obcych spośród
5 proponowanych: język angielski, język
hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język
francuski na zróżnicowanym poziomie oraz
język łaciński jako przedmiot dodatkowy
w klasie prawniczej,

• osiągają sukcesy w olimpiadach
przedmiotowych, konkursach między-
narodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich,

• uzyskują wysokie wyniki na egzaminie
maturalnym,

• podejmują studia na renomowanych
uczelniach publicznych 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 in.,

• objęci są patronatem uczelni wyższych,
zdobywają wiedzę na uniwersytetach

podczas wykładów, warsztatów, seminariów i zajęć
laboratoryjnych prowadzonych przez
pracowników naukowych,

• uczestniczą w projektach organizowanych przez
Prezydenta Polski oraz Ministra Edukacji i Nauki:
Narodowe Czytanie, Szkoła pamięta, Szkoła do
hymnu,

• biorą udział w zajęciach wzbogacających
program nauczania: lekcje w kinie, spotkania
z ludźmi kultury, nauki i sztuki,

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

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

• są nagradzani za bardzo dobre wyniki w nauce,
100% frekwencję oraz sukcesy w olimpiadach,
konkursach i zawodach sportowych,

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

• posiadają indywidualne konta dostępu do szkolnej
sieci komputerowej,

• angażują się w działalność charytatywną
i społeczną (m. in. pomagają w rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, wspierają w nauce dzieci ze
świetlic socjoterapeutycznych, organizują akcje
charytatywne i akcje pomocy zwierzętom).

Nasi uczniowie:
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Oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokształcącego im.ONZ w Biłgoraju
na rok szkolny 2022/2023
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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, I D
klasa ekonomiczna

matematyka, geografia,
język angielski j. angielski j. niemiecki*/ j. rosyjski*/

j. francuski*/ j. hiszpański*

I E, I F
klasa

psychologiczna

język polski, język
angielski, biologia dziennikarstwo j. angielski j. niemiecki*/ j. rosyjski*/

j. francuski*/ j. hiszpański*

I G
klasa prawnicza

język polski, historia,
wiedza o

społeczeństwie
język łaciński j. angielski j. niemiecki*/ j. rosyjski*/

j. francuski*/ j. hiszpański*

I H
klasa medyczna z

rozszerzonym
językiem

angielskim

biologia, chemia,
język angielski

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

I i
Klasa medyczna z

rozszerzoną
matematyką

biologia, chemia,
matematyka

j. angielski

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

j. niemiecki*/ j. rosyjski*/
j. francuski*/ j. hiszpański*



Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
to miejsce, które od ponad pięćdziesięciu lat tworzą ludzie z pasją. Wnikliwa analiza potrzeb rynku pracy
oraz zainteresowania uczniów konkretnymi przedmiotami znajdują odzwierciedlenie w proponowanych
przez nas profilach klas oraz zawodach. W skład zespołu wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum
Budowlane, Branżowa Szkoła I stopnia kształcąca w zawodach murarz-tynkarz, dekarz, monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie oraz Branżowa Szkoła II stopnia kształcąca w zawodach technik
budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie. Rokrocznie nasza szkoła otrzymuje
prestiżowe wyróżnienia oraz zajmuje wysokie pozycje w rankingach zdawalności egzaminów maturalnych
oraz zawodowych. Pamiętamy również o indywidualnych talentach młodzieży, które można rozwijać
w ramach licznych kół zainteresowań, akcji charytatywnych, projektów międzynarodowych i zajęć
sportowych. Naszym niewątpliwym atutem jest fakt, że posiadamy własny internat ze stołówką, krytą
pływalnię, siłownię, pełnowymiarową halę sportową, boisko, bieżnię 400 m, nowoczesne pracownie do
kształcenia ogólnego i zawodowego oraz duży parking samochodowy. Cały kompleks znajduje się
w centrum miasta w pobliżu dworca PKS.
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.

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących
ul. Cegielniana 24, 23-400 Biłgoraj
tel./fax: 84 688 06 36

www.zsbio.lbl.pl
facebook.com/bilgoraj.zsbio
instagram.com/zsbio
sekretariatzsb@wp.pl

Wymagamy - Pomagamy - Wspieramy
Budowlanka - stąd na sam szczyt
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Sukcesy sportowe:
Doskonała baza sportowa oraz opieka
nauczycieli posiadających 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 badmintonie

Najważniejsze sukcesy edukacyjne w ostatnich latach:
Nasi uczniowie zajmują wysokiemiejsca i uzyskują tytuły laureatóww licznych konkursach, do których należą
m.in.: „O Złoty Indeks Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej”, Turniej Budowlany „Złota Kielnia”, Konkurs
„O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej”, „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska”, Ogólnopolska Olimpiada
„O Diamentowy Indeks AGH”, Ogólnopolska Olimpiada z „Mitologii Greckiej i Rzymskiej”, Ogólnopolski
Konkurs Poetycki „ Przyroda jaką znam”, Powiatowy Konkurs o ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ,Ogólnopolski Konkurs
Historyczny „Polska..... Nasza Niepodległa”, Ogólnopolski Konkurs „Żołnierze wyklęci – Bohaterowie
Niezłomni”, Konkursu historyczny „Cud nad Wisłą 1920”, Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego
Stylu Życia PCK, Lider wiedzy i ochrony środowiska, Ogólnopolski Konkurs Maks Matematyczny,
Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”, Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej,
Mistrzostwa Debat Oksfordzkich – LIDERZY PRZYSZŁOŚCI, Konkurs Szach Maks, Diecezjalny Konkurs
Piosenki Religijnej, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, Mistrzostwa Polski Młodych Dekarzy.

Jakość kształcenia potwierdzona
wyróżnieniami:
• Brązowa Szkoła 2022, Brązowa Szkoła 2021,
Brązowa Szkoła 2020, Brązowa Szkoła 2019
dla Liceum Ogólnokształcącego w rankingu
organizowanym przez „Perspektywy”

• Srebrna Szkoła 2022, Srebrna Szkoła 2020, Złota
Szkoła 2019, Srebrna Szkoła 2018, Złota Szkoła
2017 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
potencjalnych dawców komórek macierzystych

• Certyfikat „STOP uzależnieniom! Uczeńwolny od
uzależnień! - przyznany przez Studium Prawa
Europejskiego
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Pasja - Edukacja - Przyszłość
Koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne:

Projekty i programy aktualnie realizowane w szkole:

• koło literackie
• koło fotograficzne
• koło przyjaciół biblioteki
• kurs języka hiszpańskiego
• Szkolne Koło Wolontariatu
• Szkolne Koło Caritas i PCK

• konsultacje dla maturzystów ze wszystkich przedmiotów
• koło psychologiczne
• przedmiotowe koła zainteresowań
• działalność Samorządu Uczniowskiego
• grupy projektowe z języka angielskiego

• Erasmus + "WHO WE ARE" 2020-2023, współpraca z Litwą, Włochami, Rumunią i Turcją, Hiszpanią -
wymiana międzynarodowa uczniów oraz nauczycieli

• Erasmus + „Dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń” 2022-2023, współpraca z Turcją, Rumunią,
Słowacją i Hiszpanią

• eTwinning „The Lettuce League” - comiesięczne spotkania online; prace w grupach międzynarodowych
nad projektami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego: prezentacje na temat zagrożeń
środowiska, filmy video na temat zmian klimatycznych, przygotowanie do debaty na temat ochrony
środowiska; gry kahoot na temat środowiska naturalnego

• 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 oraz
akredytacja umożliwiająca realizację kolejnych projektów

• „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

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

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
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Stypendia uzyskiwane przez naszych uczniów:

Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły:

• Stypendia Prezesa Rady Ministrów
• Lubelska Kuźnia Talentów
• Stypendia Starosty
• Stypendia Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego
• Stypendia w ramach programu „Lubelskie wspiera

uzdolnionych 2020-2021”

VI Ogólnopolski Dzień Planowania Kariery, Akcja ,,Podaruj szpik-
uratuj Życie", Akcja „Tak dla transplantacji”, Dzień Papieski, Targi
edukacyjne „Zawodowy 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,
warsztaty dziennikarskie- ZABYTKOMANIA, Powiatowy Konkurs
Pięknego Czytania, Konkurs „Czytamy poezję w oryginale”,
wycieczki zagraniczne: Izrael, Hiszpania, Włochy, Dubaj

Oferta edukacyjna ZSBIO na rok szkolny 2022/2023
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

+ dodatkowe
zajęcia z grafiki
komputerowej

matematyka
fizyka
informatyka

język polski
język angielski
matematyka
informatyka

angielski
niemiecki/
rosyjski

I e dziennikarsko -
prawnicza

+ dodatkowe
zajęcia sportowe

język polski
język angielski
wiedza o
społeczeństwie

język polski
język angielski
matematyka
wiedza o
społeczeństwie

angielski
niemiecki/
rosyjski
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Technikum Budowlane - Czas nauki 5 lat

Klasa Zawód Przedmioty
rozszerzone

Przedmioty
punktowane

Języki obce

I a technik budownictwa
z elementami
projektowania wnętrz

matematyka
geografia

język polski
język angielski
matematyka
geografia

angielski
niemiecki/
rosyjski

I b technik budownictwa
1/2 oddziału

technik dekarstwa
1/2 oddziału

z elementami wizualizacji
obiektów budowlanych

matematyka
informatyka

język polski
język angielski
matematyka
informatyka

angielski
niemiecki/
rosyjski

OFERTA EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH

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 stolarki
budowlanej

język polski
język angielski
matematyka
informatyka

jeden język do wyboru
(angielski, niemiecki,
rosyjski)

(absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia po szkole podstawowej oraz gimnazjum)

Branżowa Szkoła II Stopnia - Czas nauki 2 lata

I a Technik budownictwa, Technik robót wykończeniowych w budownictwie, Technik
dekarstwa

I b Technik budownictwa, Technik robót wykończeniowych w budownictwie, Technik
dekarstwa
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Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju jest jedyną
w regionie placówką o tak różnorodnych kierunkach kształcenia na poziomie szkoły

ponadpodstawowej. W skład zespołu szkół wchodzą:
Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia, Branżowa Szkoła II Stopnia,

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna.

• bogata oferta zajęć pozalekcyjnych;

• nowoczesne pracownie: fryzjerskie,
gastronomiczne, mechaniczne,
informatyczne, grafiki komputerowej
i reklamy, hotelarskie, odzieżowe,
handlowe;

• współpraca z najlepszymi uczelniami
i pracodawcami w regionie;

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

• doskonałe warunki do uprawiania
różnych dyscyplin sportowych;

• opieka pedagoga i psychologa;

• internat, zapewniający bardzo dobre
warunki mieszkaniowe;

• biblioteka;

• siłownia zewnętrzna;

• nowoczesny kompleks sportowy;

• warsztaty szkolne;

• płatne staże zawodowe u pracodawców;

• jednozmianowy system kształcenia;

• klasy patronackie

• wsparcie materialne w postaci
stypendiów.

Dlaczego warto wybrać ZSZiO?

Wszystko dla ucznia:
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Zespół Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących
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Kształcimy fachowców poprzez:

Technik Stylista

Współpracujemy z najlepszymi,
nasi partnerzy między innymi to:

• praktyki u renomowanych pracodawców
w kraju i za granicą;

• program Erasmus+;

• certyfikaty Europass Mobilność;

• wyjazdy na targi i wystawy branżowe;

• dyplomy i certyfikaty honorowane
w krajach Unii Europejskiej.

• Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
w Lublinie;

• Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu;

• Politechnika Łódzka;

• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

• Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-
Ekonomiczna w Jarosławiu;

• Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
w Lublinie;

• Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie;

• Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
w Lublinie;

• Hotel ARTIS"**** w Zamościu;

• Hotel, restauracja EVA PARK LIFES SPA****
w Konstancinie;

• Black Red White;

• Zakład Mięsny Wasąg

• Kapica Market.

Zawód łączący umiejętności z zakresu
odzieżownictwa, fryzjerstwa i wizażu. Stylista
wykorzystuje umiejętności projektowania
i wykonywania kolekcji odzieży, wiedzy
z zakresu doboru barw kolorystycznych, fryzur
i makijażu. Zawód ten odpowiada na potrzebę
klienta bycia atrakcyjnym i zadbanym,
poprzez wykreowanie jego nowego

wizerunku. Technik stylista to mistrz
tworzenia wizerunku klienta. Połączenie
elementów projektowania i wykonywania
kolekcji wyrobów odzieżowych z elementami
projektowania, doboru fryzury oraz makijażu,
daje możliwość uzyskania kompleksowego
wykształcenia odpowiadającego na potrzeby
rynku pracy.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023:
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Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023:

Technik spawalnictwa uczy się różnych
metod i technik spawania: spawanie
w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG
i TIG, spawanie gazowe, spawanie
elektryczne. Ponadto naprawia
i konserwuje elementy maszyn, urządzeń
i narzędzi. Zajmuje się również
projektowaniem połączeń konstrukcyjnych
oraz części maszyn przy pomocy
oprogramowania typu AutoCAD.

Technik żywienia
i usług gastronomicznych
Ocenia jakość żywności oraz jej
przechowywania; sporządza oraz
ekspediuje potrawy i napoje; planuje
i ocenia żywienie; organizuje produkcję
gastronomiczną i żywienie; planuje
i realizuje usługi gastronomiczne.
W ramach dodatkowych umiejętności
zawodowych prowadzone będą zajęcia
Profesjonalne parzenie kawy
(umiejętności baristy)

Techniki hotelarstwa
Planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje
usługi hotelarskie; ustala zestaw
oferowanych usług hotelarskich, sposób ich
świadczenia oraz opracowuje politykę
handlową hotelu; współpracuje z innymi
instytucjami oferującymi usługi hotelarskie
oraz zbiera opinie o preferencjach klientów;
analizuje oferty konkurencji i obserwuje
rynek hotelarski pod kątem doskonalenia
usług oferowanych przez hotel. W ramach
dodatkowych umiejętności zawodowych
prowadzone będą zajęcia Organizacja
spotkań i konferencji biznesowych.

Technik usług kelnerskich
Zajmuje się kompleksową obsługą konsumenta
w zakładach gastronomicznych oraz prowadzi
dokumentację sprzedaży i rozliczenia kelnerskie.
W ramach dodatkowych umiejętności
zawodowych prowadzone będą zajęcia -
profesjonalne parzenie kawy (umiejętności
baristy).

Technik przemysłu mody
Projektuje wyroby odzieżowe; opracowuje
dokumentację wyrobów odzieżowych; wytwarza
wyroby odzieżowe obsługując odpowiednie
maszyny i urządzenia; organizuje i kontroluje
procesy wytwarzania wyrobów odzieżowych.

Technik mechanik
Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż,
naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń,
a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy,
sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp
próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń
wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni
i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do
formowania, dozowania i konfekcjonowania
produktów, robotów, manipulatorów i innych;
uruchamia, reguluje i sprawdza instalację
elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową
w ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa
przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia
zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły
w maszynach i urządzeniach. Uczniowie mogą
odbyć kurs spawacza. W ramach dodatkowych
umiejętności zawodowych prowadzone będą
zajęcia - przygotowanie procesów produkcji
z zastosowaniem systemów CAD/CAM.
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Technik organizacji turystyki
Planuje i realizuje imprezy oraz usługi
turystyczne; zapewnia informację turystyczną
oraz prowadzi sprzedaż usług turystycznych;
obsługuje klientów korzystających z usług
turystycznych; prowadzi rozliczenia finansowe
imprez i usług turystycznych.

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, opracowuje informacje
niezbędnych do realizacji zadań
reklamowych; przygotowuje wnioski
z programów badań rynkowych; pozyskuje
klientów do współpracy z firmą; uczestniczy
w rozmowach handlowych. W ramach
dodatkowych umiejętności zawodowych
prowadzone będą zajęcia - modelowanie 3D.

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. W ramach dodatkowych
umiejętności zawodowych prowadzone będą
zajęcia - elementy wizażu.

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 marketingowe.
W ramach dodatkowych umiejętności
zawodowych prowadzone będą zajęcia -
handel internetowy (e-commerce).

Fryzjer
Dobiera i wykonuje odpowiednie fryzury,
pielęgnuje włosy i skórę głowy. Wykonuje
strzyżenie, golenie i formowanie zarostu
męskiego. Stylizuje fryzury.

Kucharz
Sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta,
napoje i desery z zastosowaniem narzędzi,
maszyn i urządzeń w zakładach
gastronomicznych i przedsiębiorstw
zajmujących się przygotowywaniem
i produkcją wyrobów i półproduktów
kulinarnych. W ramach dodatkowych
umiejętności zawodowych prowadzone będą
zajęcia Profesjonalne parzenie kawy
(umiejętności baristy)

Cukiernik to wymarzony zawód dla osób,
których pasją jest wypiekanie ciast
i przygotowywanie deserów. Podejmując
naukę w tym zawodzie zdobywa się wiedzę
i umiejętności właściwego przygotowania
półproduktów i dodatków do produkcji
cukierniczej, pieczenia ciast i sporządzania
deserów z różnych stron świata. Jednym
z zadań cukiernika jest tworzenie elementów
dekoracyjnych na wyprodukowanych
wyrobach cukierniczych, którą nabywa się
w trakcie nauki. W ramach dodatkowych
umiejętności zawodowych prowadzone będą
zajęcia - profesjonalne parzenie kawy
(umiejętności baristy).

Mechanik – monter maszyn i urządzeń
Zapewnia utrzymanie w pełnej sprawności
eksploatacyjnej parku maszynowego
(instalacja, przeglądy, naprawa,
konserwacja).Opracowuje zagadnienia
i rozwiązania z rysunku technicznego,
projektuje elementy maszyn i urządzeń.
Uczniowie uczą się w nowoczesnych
warsztatach wyposażonych między innymi:
sale komputerowe, obrabiarki CNC,
nowoczesną spawalnię, dział montażu itp.

Klasa wielozawodowa – Branżowa Szkoła
I Stopnia: uczeń rozpoczynając naukę sam
dokonuje wyboru zawodu, zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami. Szkoła organizuje naukę
przedmiotów ogólnokształcących, natomiast
kształcenie praktyczne odbywa się na
podstawie umowy o pracę u pracodawcy.
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Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Biłgoraju dla absolwentów szkoły podstawowej.

Pozostałe formy kształcenia

Lp. Typ szkoły Kierunek Przedmioty rozszerzone

biologia, język angielski

geografia, język angielski

geografia, informatyka

geografia, informatyka

geografia, język angielski

geografia, język angielski

geografia, język angielski

geografia, informatyka

geografia, matematyka

geografia, język angielski

matematyka, język angielski

1

Technikum

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

Technik stylista

Technik spawalnictwa

2

Technik usług kelnerskich

3

Technik hotelarstwa

4

Technik organizacji turystyki

5

Technik usług fryzjerskich

6

Technik handlowiec

7

Technik mechanik

8

Technik przemysłu mody

9

Technik reklamy

10

Branżowa
Szkoła
I Stopnia

Kucharz

Mechanik - monter maszyn i urządzeń

Fryzjer

11

Cukiernik

12

13

14

15

16 Wielozawodowa

Lp. Typ szkoły Kierunek

1 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Liceum dla Dorosłych

2 Szkoła Policealna Technik administracji

3 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla
dorosłych – gastronomiczne,
odzieżowe, kelnerskie, handlowe,
fryzjerskie
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Zespół Szkół
CentrumKształcenia Rolniczego
im.WincentegoWitosa
w Różańcu

• rolnik
• technik rolnik

• technik mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki

• technik żywienia i usług
gastronomicznych

• technik agrobiznesu
• technik rolnik
• technik weterynarii

• ogrodnik
• mechanik operator pojazdów i

maszyn rolniczych
• cukiernik
• piekarz
• kucharz
• przetwórca mięsa
• pszczelarz
• technik mechanizacji rolnictwa i

agrotroniki
• technik żywienia i usług

gastronomicznych
• technik agrobiznesu
• technik rolnik
• technik weterynarii
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Różaniec Pierwszy 94
23 - 420 Tarnogród

woj. lubelskie

tel./fax 84 68 99 346
www.zsarozaniec.pl

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

SZKOŁY DZIENNE
TECHNIKUM BRANŻOWASZKOŁA I STOPNIA

SZKOŁY ZAOCZNE dla dorosłych
KURSY KWALIFIKACYJNE



NASZYMUCZNIOM
ZAPEWNIAMY:

• wykształcenie w zawodach poszukiwanych
na europejskim rynku pracy,

• kształcenie w systemie jednozmianowym,
na pierwszą zmianę,

• wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

• naukę w nowocześnie i kompleksowo
wyposażonych pracowniach
przedmiotowych, pracowniach
gastronomicznych i warsztatach przy
wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu,

• dodatkowe kursy kwalifikacyjne
z certyfikatem europejskim (barista, kelner,
operator wózków jezdnych, chemizacji
rolnictwa itd.),

• bezpłatną naukę jazdy samochodem
osobowym, ciągnikiem rolniczym
i kombajnem zbożowym,

• bezpłatne wycieczki dydaktyczne oraz
wyjazdy rekreacyjne autobusem szkolnym,

• doskonałe warunki do uprawiania sportu
(sala gimnastyczna, siłownia, boiska
szkolne),

• wyjazdy do wysoko rozwiniętych krajów
w ramach praktyk zawodowych - GRECJA

• indywidualne podejście do ucznia,

• kształtowanie właściwych postaw
społecznych,

• współpracę ze środowiskiem lokalnym,

• bezpieczeństwo – monitoring wizyjny,

• życzliwą i przyjazną atmosferę.
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ZAPRASZAMYDO INTERNATU

Nasi uczniowie mają możliwość zamieszkania
w szkolnym internacie, który oferuje:
• zakwaterowanie w pokojach

1 i 2 osobowych,
• rodzinną atmosferę,
• odpłatność tylko za wyżywienie,
• dostęp do sali komputerowej,

telewizyjnej, aneksu kuchennego,
sali gimnastycznej i siłowni,

• wi –fi.
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Zespół Szkół CentrumKształcenia Rolniczego im.WincentegoWitosaw Różańcu
to placówka istniejąca od 60 lat.

Od 2007 r. szkoła prowadzona jest przezMinisterstwo Rolnictwa i RozwojuWsi,
należy także do Sieci Szkół Rolniczych.



Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju
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

Dyrektor: mgr Aldona Kozak

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.

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

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
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
Wymagania
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Oferta edukacyjna
• zajęcia edukacyjne
• zajęcia rewalidacyjne
• zajęcia terapeutyczne
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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: arteterapii i florystyki, ceramiczną, komputerowo–poligraficzną,
kulinarną i gospodarstwa domowego, krawiecką i rękodzieła, stolarsko-modelarską.

Efekty edukacyjne
• ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie

świadectwa potwierdzającego przysposobienie
do pracy

Wymagania
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Oferta edukacyjna
• zajęcia edukacyjne, w tym rozwijające

komunikowanie się i przysposabiające do pracy
• zajęcia rewalidacyjne
• zajęcia terapeutyczne

Edukacja uczniów opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjno–Terapeutycznych. Nauka umożliwia utrwalenie
i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności. Kształcenie przysposabiające 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, materiały
plastyczne, techniczne i inne).
Klasę prowadzi nauczyciel wychowawca oraz drugi nauczyciel i specjaliści szkolni. Dla dobrego rozwoju i nauki uczniów
klasy są mało liczne: od 4 do 8 osób.

W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą, szkoła zapewnia uczniom zajęcia przysposobienia do
pracy oraz – zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami – zajęcia praktyczne w różnych dziedzinach:
• arteterapii i florystyki,
• ceramiki,
• komputerowo–poligraficznej,
• kulinarnej i gospodarstwa domowego,
• krawieckiej i rękodzieła,
• stolarsko-modelarskiej.
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Szkoła, poza zajęciami edukacyjnymi i praktycznymi, oferuje:
• indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne wspierające rozwój dziecka, takie jak:

• zajęcia z logopedą, neurologopedą,

• zajęcia z psychologiem,

• rehabilitacja (masaż, fizjoterapia, hydroterapia, terapia twarzowo-czaszkowa, zajęcia na basenie),

• Integracja Sensoryczna,

• terapia indywidualnej stymulacji słuchu dr Johansena,

• komunikacja alternatywna i wspomagająca (Makaton, PECS, PCS),

• symultaniczno–sekwencyjna nauka czytania (pot. metoda krakowska),

• dogoterapia, hipoterapia, alpakoterapia,

• zajęcia plastyczne i muzyczne,

• zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej i placu zabaw,

• możliwość rozwijania swoich zainteresowań: zajęcia fotograficzne, plastyczne, teatralne, muzyczne (w tym zajęcia ,,Od
patyczka do smyczka”w ramach realizacji programu ,,O kulturze ludowej od podszewki…”, warsztaty cykliczne związane z
porami roku w kulturze ludowej –m. in. „Wiła Wianki”, „ Kiszenie kapusty”, „ Hej, kolęda…”,

• sportowe, animacyjno-taneczne,

• realizację:

• innowacji pedagogicznych: z zakresu czytelnictwa ,, Z książką w dorosłość”;

• programów własnych: ,,Spotkania z naturą”, zajęć muzyczno-rytmicznych, TUS, Szkolnego Kółka Fotograficznego
,,Światłoczuli”, Koła Przyjaciół Biblioteki,

• zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

• wycieczki edukacyjne oraz turystyczno–krajoznawcze,

• wsparcie terapeutyczne obejmujące porady i wskazówki dla rodziców i opiekunów.
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PROGRAM „REHABILITACJA 25 plus”
Dla absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy oraz ORW szkoła proponuje zajęcia w ramach
programu „Rehabilitacja 25 plus” dofinansowanego przez PFRON.

W ramach programu wsparcia uczestnicy mają zapewnione:

• zajęcia usprawniające, terapeutyczne i wspierające ruchowo,

• zajęcia psychoedukacyjne, pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności
oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności,

• zajęcia rozwijające umiejętności w ramach terapii zajęciowej,

• pomoc psychologiczną i wsparcie w rozwiązywaniu bieżących spraw życia codziennego.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu do szkół:
• podanie do szkoły,

• ostatnie świadectwo szkolne,

• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

Wymagania
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Oferta edukacyjna
• zajęcia rewalidacyjno –wychowawcze
• zajęcia terapeutyczne
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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 kryzysowych, 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: Aleksandrów, 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.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju
ul. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj
tel./fax: (84) 686 10 66

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.

39



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 autyzmem, oligofrenopedagogiki,

surdopedagogiki, tyflopedagogiki, neurologopedii, surdologopedii, terapii rodzin.

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 dydaktyczno-wychowawczej.
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Rezultatem wielospecjalistycznych działań
diagnostycznych poradni oraz pracy Zespołów
Orzekających są opinie i orzeczenia. Poradnia wydaje:
• orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
• orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego,

• orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
• opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
• informacje o wynikach diagnozy dla potrzeb m.in. lekarzy,
• opinie po przeprowadzonych badaniach (psychologicznych,

pedagogicznych, logopedycznych) w różnych sprawach, 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 intelektualnych, ocena gotowości szkolnej, trudności szkolne,
specyficzne trudności w uczeniu się, problemy emocjonalne, trudności wychowawcze),

▪ badania pedagogiczne (ocena dojrzałości szkolnej, trudności w nauce, specyficzne trudności w uczeniu się),

▪ badania logopedyczne w przypadku zaburzeń mowy,

▪ badania zainteresowań i preferencji zawodowych,

2.Terapii indywidualnej i grupowej:

▪ terapia zaburzeń emocjonalnych i trudności wychowawczych,

▪ terapia rodzin,

▪ zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią,
z deficytami w rozwoju psychoruchowym,

▪ zajęcia z mnemotechnik - nowoczesnych metod zapamiętywania, 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,
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Budynek poradni ma dogodną lokalizację i dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka posiada
jedenaście pomieszczeń przeznaczonych do indywidualnych zajęć diagnostyczno-terapeutycznych oraz jedno do
grupowych zajęć terapeutycznych. Praca prowadzona jest w dobrze wyposażonych gabinetach. Poradnia posiada
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 nowoczesne
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.

▪ terapia integracji sensorycznej (S-I).

▪ terapia metodą EEG-Biofeedback.
3. Doradztwa:
▪ doradztwo psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży,
rodziców i nauczycieli,
▪ doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
w tym dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Profilaktyki i psychoedukacji:
▪ realizowane z dziećmi i młodzieżą na terenie szkół i placówek:

• 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 rozwijające
umiejętności wychowawcze,
▪ warsztaty dla nauczycieli wspierające rozwój innowacyjności
i kreatywności w dydaktyce,
▪ upowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki,
a także z zakresu rozwoju i stymulacji mowy.
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Młodzieżowy Dom Kultury to
placówka kulturalno-oświatowa, której
zadaniem jest prowadzenie działalności
w zakresie artystycznych zajęć
pozaszkolnych.

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

Podstawowe formy pracy placówki to zajęcia
z zakresu tańca, plastyki, muzyki,

dziennikarstwa, śpiewu i teatru, których
celem jest rozbudzanie zainteresowań,
zachęcanie do wspólnego działania,
rozwijanie pasji i fascynacji sztuką, kulturą,
różnorakimi dziedzinami artystycznymi.

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju
ul.Wira Bartoszewskiego 10

23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 89 56

email: mdk@mdk.lbl.pl
www.mdk.lbl.pl

Młodzieżowy
Dom Kultury
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Młodzieżowy Dom Kultury stwarza swoim wychowankom warunki do twórczej
działalności pod czujnym okiem nauczycieli specjalistów, do udziału
w ciekawych przedsięwzięciach edukacyjnych i artystycznych oraz
imprezach o charakterze patriotycznym, kulturalnym i charytatywnym,
organizowanych dla środowiska lokalnego, takich jak: koncerty,
wernisaże, wystawy, spektakle, konkursy, turnieje (m.in. Festiwal Pieśni
Patriotycznej i Legionowej, Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Moje
Zakątki”, Konkurs Plastyczny „Historia Pamięć Człowiek”, Festiwal
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Spektakl z cyklu „Taniec i Poezja”,
Koncert Karnawałowy). Takie działania uczą dzieci i młodzież
współpracy, wzajemnego szacunku, wsparcia, tolerancji, uwrażliwiają
ich na drugiego człowieka, na piękno otaczającego świata, sztuki,
rozbudzają poczucie przynależności do określonej społeczności. Ponadto
uczestnicy zajęć w MDK w ciągu roku wyjeżdżają na liczne konkursy,
festiwale i przeglądy o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, a także
międzynarodowym. Prezentując się w określonej formie artystycznej,
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.

Na zajęcia organizowane przez MDK co roku uczęszcza ponad 600 osób z terenu
miasta Biłgoraj oraz innych miejscowości Powiatu Biłgorajskiego.
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Szczegółowe formy zajęć artystycznych
oferowanych w placówce to:
Kierunek kształcenia
• Taniec nowoczesny

• Taniec współczesny

• Taniec towarzyski

• Taniec ludowy

• Plastyka

• Rękodzieło

• Dziennikarstwo

• Śpiew

• Zajęcia instrumentalne
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Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj

tel. 84 688 20 00, fax. 84 688 20 09

email: sekretariat@bilgorajski.pl

www.bilgorajski.pl


