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Drodzy Uczniowie! 
 Wkrótce przed Wami ważne i trudne de-
cyzje, które będziecie podejmować, w związku 
z wyborem dalszej ścieżki edukacji. Chcąc wes-
przeć Was w tym niełatwym momencie przygo-
towaliśmy „Informator o szkołach ponadpod-
stawowych” działających na terenie powiatu 
przeworskiego. 
 Zawarte zostały w nim informacje dotyczą-
ce oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Zawodo-
wych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku, 
I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława 
Jagiełły w Przeworsku, Zespole Szkół w Sieniawie, 
Zespole Szkół w Kańczudze i Zespole Szkół im. Win-
centego Witosa w Zarzeczu, ale także o Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Przeworsku.
 Jestem przekonany, że szeroka gama kierunków kształcenia może 
zainteresować każdego z Was. Licea ogólnokształcące przygotowują do 
dalszej edukacji na studiach, technika i szkoły branżowe realizują kształ-
cenie zawodowe. Placówki edukacyjne, dzięki temu, że w nie inwestuje-
my, stale się zmieniają. Rozbudowują się, dzięki czemu dysponują bardzo 
dobrą bazą lokalową, salami gimnastycznymi i wielofunkcyjnymi boiska-
mi; inwestują w sprzęt i wyposażenie pracowni oraz warsztatów. Wszystko 
po to, aby stale podnosić jakość oferty edukacyjnej i dostosowywać się 
do zmieniających potrzeb rynku pracy.     
 Mam nadzieję, że informator pomoże w dokonaniu wyboru dal-
szej drogi kształcenia. W tak ważnym dla Was czasie życzę właściwych 
wyborów oraz powodzenia. Odważnie podążajcie do obranego celu, 
korzystając z szans i możliwości, które się przed Wami otwierają.

Starosta Przeworski
Bogusław Urban
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 Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskie-
go w Przeworsku to placówka posiadająca bardzo bogatą ofertę 
kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej. W skład Zespo-
łu Szkół wchodzą: Technikum, Liceum Ogólnokształcące, Branżowa 
Szkoła I stopnia i Branżowa Szkoła II stopnia. Nasze Technikum zosta-
ło wyróżnione po raz pierwszy mianem „Srebrna Szkoła” w ramach 
Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021 r.

•Kurs dietetyki
•Kurs kelner barman
•Kurs na wózki widłowe i żurawie HDS wraz z badaniami
•Kurs operatora koparko-ładowarki wraz z badaniami i ubezpieczeniem
•Kurs prawa jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną badaniami, 
ubezpieczeniem i egzaminami
•Szkolenie z zaawansowanych metod tworzenia stron internetowych
•Szkolenie obsługi kas fiskalnych
•Szkolenie ze spawania metoda MAG wraz z badaniami i ubezpieczeniem
•Szkolenie ze spawania metoda TIG wraz z badaniami i ubezpieczeniem

Partnerem w projekcie będzie firma RStechnology Adam Rachfał.

Szkoła bierze udział w wielu projektach i zadaniach. W okresie od 01.05.2021 r. do 30.09.2023 r. 
realizowany jest projekt „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku 
gwarancją sukcesu na rynku pracy”. Całkowita wartość projektu to 2 383 639,50 zł. Wkład własny powiatu prze-
worskiego w wysokości 238 363,95 zł. Projekt przeznaczony jest dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia.
Głównym celem projektu jest podnoszenie umiejętności i kwalifikacji poprzez realizację szkoleń i kursów zarówno dla 
uczniów jak i nauczycieli. W ramach zadania zostaną przeprowadzone staże dla 330 
uczniów. Po  jego zakończeniu uczniowie otrzymają stypendium w wysokości 2 322,00 
zł, natomiast pracodawcy otrzymają refundację dodatku do wynagrodzenia dla opie-
kuna stażysty do 500 zł na grupę stażystów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH 
W PRZEWORSKU?

Podczas realizacji zadania zostaną przeprowadzone następujące kursy / szkole-
nia podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W PRZEWORSKU

ZGARNIJ STAŻ 
ZA 2322 ZŁ

(JUŻ OD I KLASY)

ul. Ignacego Krasickiego 9
37-200 Przeworsk
tel. 16 648 75 74

zszprzeworsk@gmail.com
www.zsz.przeworsk.pl
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W ramach Lokalnej Akademii Sieciowej Cisco absolwent może być posiadaczem kilkudziesięciu międzynarodo-
wych certyfikatów firmy Cisco Systems oraz firm partnerskich. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Przeworsku mogą zdobyć prestiżowe certyfikaty nieodpłatnie. Respektowane są one przez uczelnie 
wyższe jak również przez pracodawców. Prawie wszystkie certyfikaty zdawane są w języku angielskim, tak więc ich 
posiadanie daje umiejętność posługiwania się językiem angielskim ukierunkowanym zawodów w branży informa-
tycznej. Oferta w każdym roku szkolnym jest rozbudowywana o nowe certyfikaty.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: język polski, matematyka, 
wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski, wiedza o społeczeństwie
dodatkowe zajęcia z edukacji wojskowej i matematyki wojskowej
SPECJALNOŚĆ: WOJSKA LĄDOWE
Szkoła przygotowuje do służby przygotowawczej w Wojsku Polskim, służby 
w Obronie Terytorialnej oraz egzaminów wstępnych do wyższych szkół ofi-
cerskich. Współpraca z 21 Dywizjonem Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosła-
wiu i 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej w Rzeszowie.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: język polski, matematyka, fizyka, informatyka
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: matematyka, fizyka
dodatkowe zajęcia z wózków widłowych zakończone egzaminem
PROJEKTOWANIE GRAFIKI 3D
Absolwenci kierunku technik budownictwa w przyszłości znajdują zatrudnienie w: przedsiębiorstwach 
budowlanych, spółdzielniach mieszkaniowych, urzędach gmin i miast, biurach projektowych, hurtow-
niach materiałów i maszyn budowlanych, firmach zarządzających nieruchomościami, mogą prowadzić 
własną działalność gospodarczą. Ponadto ukończenie szkoły pozwala ubiegać się o uprawnienia bu-
dowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. jako kierownik budowy).

ERASMUS+
Trwa realizacja projektu International  experience for better future 
w ramach programu projektu ERASMUS+ Akcja: Mobilność Edukacyj-
na. W ramach tego projektu uczniowie kształcący się w zawodach: 
technik rachunkowości i technik żywienia i usług gastronomicznych 
wyjadą na staże zagraniczne do hiszpańskiej Malagi. Całkowita kwota 
projektu 55 744 EUR.

LOKALNA AKADEMIA SIECIOWA CISCO W PRZEWORSKU

II  L ICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

KLASA MUNDUROWA

TECHNIK BUDOWNICTWA

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
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PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: język polski, matematyka, fizyka, 
informatyka
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: matematyka, fizyka
dodatkowe zajęcia z wózków widłowych zakończone egzaminem
PROJEKTOWANIE GRAFIKI 3D
Absolwenci tego kierunku ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania 
prac budowlanych, znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych oraz remonto-
wych wykonujących roboty wykończeniowe. Jest to zawód wszechstronny - tech-
nicy robót wykończeniowych są niezbędni przy pracach związanych z montażem 
suchej zabudowy, malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurni-
czych. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie obserwuje się zarówno 
w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Osoby przedsiębiorcze mogą pro-
wadzić własną firmę remontowo-budowlaną.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: język polski, matematyka, fizyka, 
informatyka
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: matematyka, fizyka
dodatkowe zajęcia ze spawania zakończone certyfikatem
Technicy mechanicy kształceni na podbudowie zawodu operator obrabiarek 
CNC są zatrudniani w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach 
związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kon-
trolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac. Technicy mechanicy często 
są zatrudniani przez firmy spawalnicze, gdyż mają przygotowanie do wykonywania 
tego zawodu. Osoby przedsiębiorcze zakładają własne firmy.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: język polski, matematyka, fizyka, 
informatyka
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: matematyka, fizyka
dodatkowe zajęcia z inteligentnych budynków zakończone certyfikatami, 
szkolenie SEP
Technik elektryk jest w dzisiejszych czasach zawodem deficytowym – łatwo w tej 
branży o pracę i dobre zarobki. Absolwent tego kierunku może pracować w za-
kładach przemysłowych przy montażu, eksploatacji konserwacji maszyn, urządzeń 
i instalacji elektrycznych; zakładach usługowych wykonujących zarówno instalacje 
elektryczne typowe jak również instalacje tzw. domów inteligentnych; wydziałach 
elektrycznych zakładów przemysłowych nadzorując pracę urządzeń elektrycz-
nych; zakładach usługowych naprawiających i serwisujących różnorakie maszyny 
i urządzenia elektryczne np. silniki, siłowniki, itp. oraz jako pracownik zakładów ener-
getycznych zajmujących się dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej; w skle-
pach i hurtowniach sprzętu elektrycznego.

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK ELEKTRYK
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PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: język polski, matematyka, informatyka, 
język obcy do wyboru
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: matematyka, fizyka
MULTIMEDIA I GRAFIKA KOMPUTEROWA
Informatycy są poszukiwanymi i cenionymi osobami na rynku pracy - mogą podjąć 
zatrudnienie w branży informatycznej między innymi: przy projektowaniu, budowie 
i eksploatacji systemów informatycznych, tworzeniu i obsłudze stron WWW, admini-
strowaniu bazami danych, zarządzaniu projektami IT, obsłudze informatycznej przed-
siębiorstw.
W ramach Lokalnej Akademii Sieciowej Cisco można uzyskać prestiżowe certyfikaty, 
m.in.: CCNAv7: Introductionto Networks, CCNAv7: Switching, Routing and Wireless 
Essentials, Cybersecurity Essentials, Introduction to Cybersecurity, NDG Linux Essen-
tials, IoT Fundamentals: Big Data &Analytics, IoT Fundamentals: Connecting Things 
– bezpłatne dla uczniów naszej szkoły.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: język polski, matematyka, informatyka, 
język obcy do wyboru
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: matematyka, fizyka
dodatkowe zajęcia z programowania zakończone certyfikatami
Przedstawiciel tego zawodu to osoba, która tworzy programy, aplikacje i strony inter-
netowe przy użyciu specjalnych języków programowania (np.: Java, Python, C, C++, 
SQL, C# i wiele innych). Dodatkowo programista rozwija bazy danych i systemy ope-
racyjne, wyszukuje i usuwa błędy (powstałe w trakcie tworzenia kodu) oraz testuje 
napisane oprogramowanie. Specyfiką tego zawodu jest specjalizowanie się w kon-
kretnym języku programowania, specjaliści wysokiej klasy znają ich co najmniej kilka. 
W ramach Lokalnej Akademii Sieciowej Cisco można uzyskać prestiżowe certyfikaty 
z programowania: CLA: Programming Essentialsin C, CPA: Programming Essentials 
in C++, CLP: Advanced Programming in C, CPP: Advanced Programming in C++, 
PCAP: Programming Essentials in Python. Wszystkie oferowane certyfikaty są bezpłatne dla uczniów naszej szkoły.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: język polski, matematyka, geografia, informatyka
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: matematyka, geografia 
dodatkowe zajęcia z kas fiskalnych zakończone certyfikatem
Technik rachunkowości to atrakcyjny i poszukiwany przez pracodawców zawód, który przygotowuje do wykony-
wania zadań zawodowych w zakresie: dokonywania rozliczeń finansowych; prowadzenia rachunkowości; kontroli 
dokumentów księgowych; nadzorowania i ściągania zobowiązań finansowych; wykonywania czynności planistycz-
nych i analitycznych; posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finan-
sowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. W ramach Lokalnej Akademii Sieciowej CISCO 
można zdobyć certyfikaty powiązane z ekonomią: Entrepreneurship, BeYourOwn Boss, IoT Fundamentals: Big Data 
& Analytics, IoT Fundamentals: ConnectingThings.

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
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PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: język polski, matematyka, biologia, 
informatyka
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski, biologia
dodatkowe zajęcia z dietetyki zakończone certyfikatem
Szkoła przygotowuje uczniów do świadczenia usług gastronomicznych oraz cate-
ringowych. Absolwent będzie uprawniony do wykonywania zadań zawodowych 
w zakresie: przygotowania i wydawania dań, organizacji żywienia i usług gastro-
nomicznych. Może znaleźć zatrudnienie w restauracjach, kuchniach zbiorowego 
żywienia, szpitalach, sanatoriach, przedszkolach, szkołach, przedsiębiorstwach 
zajmujących się przygotowaniem i produkcją wyrobów i produktów kulinarnych.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: język polski, matematyka, fizyka, 
informatyka
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: matematyka, fizyka
dodatkowe zajęcia z samochodów elektrycznych zakończone certyfikatem
Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakre-
sie: obsługiwania, naprawiania, diagnozowania stanu technicznego pojazdów 
samochodowych oraz organizowania i nadzorowania ich obsługi.
PRAWO JAZDY W PROGRAMIE NAUCZANIA.

Branżowa Szkoła I stopnia daje praktyczne przygotowanie do wykonywania wybranego zawodu i pozwala zdobyć 
pełne kwalifikacje do jego wykonywania. Absolwenci mogą podjąć pracę zgodną z wykształceniem lub kontynu-
ować naukę na kolejnym etapie w Branżowej Szkole II stopnia.

W przyszłości znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane, małych 
i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo-budowlane, zakładach rzemieślniczych lub pro-
wadząc własną firmę remontowo-budowlaną.

Szkoła przygotowuje ucznia do następujących zadań: wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich; 
wykonywania odwodnień połaci dachowych; wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików 
i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej; wykonywania remontu i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek 
dekarskich.

 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

DEKARZ

BRANŻOWA SZKOŁA I  STOPNIA

BRANŻOWA SZKOŁA I I  STOPNIA

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA
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Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje 
hotelowe, gastronomia sieciowa, firmy cateringowe oraz przedsiębiorstwa zajmujące się przygotowywaniem i pro-
dukcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: użytkowania, diagnozowania, 
naprawiania samochodów osobowych. Może także prowadzić działalność gospodarczą.
PRAWO JAZDY W PROGRAMIE NAUCZANIA.

KUCHARZ

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

- TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 
- TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
- TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH: 
BUDOWLANE, 
SAMOCHODOWE, 
GASTRONOMICZNE

BRANŻOWA SZKOŁA I I  STOPNIA

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA
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 I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Ja-
giełły w Przeworsku jest szkołą o ponad stuletniej tradycji.
Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość nauczania oraz 
stwarzamy możliwości do rozwijania talentów, gwarantując 
dobrą i przyjazną atmosferę do pracy.
Nasze działania skupiają się także na kształtowaniu postaw 
patriotycznych i obywatelskich. Edukujemy młodzież w du-
chu otwartości na drugiego człowieka oraz przygotowujemy 
do zmierzenia się z wyzwaniami współczesnego świata.

W rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, nasze Liceum 
po raz kolejny otrzymało znak jakości w postaci Brązowej Tar-
czy.

Uzyskaliśmy również po raz kolejny tytuł Srebrnej Europejskiej 
Szkoły Praworządności RP w rankingu COPTIOSH za uzyskane 
miejsca, w organizowanych w RP społeczno-prawnych olim-
piadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinar-
nych.

•wysokie wyniki na egzaminie maturalnym
•sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
•tytuł Brązowa Szkoła 2022 w rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy
•tytuł Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2021
•tytuł Szkoła Dialogu 2021
•tytuł Najaktywniejsza Szkoła w Dniu Przedsiębiorczości
•realizacja projektów edukacyjnych 
•aktywny wolontariat, HDK/PCK
•stypendia dla uczniów od I klasy
•możliwość rozwijania pasji i talentów
•wycieczki dydaktyczne, integracyjne i turystyczno-krajoznawcze
•rajdy rowerowe, spływy kajakowe, wyjazdy na narty

NASZE ATUTY:

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W PRZEWORSKU

ul. Szkolna 6
37-200 Przeworsk
tel. 16 648 79 69 

1lo.przeworsk@gmail.com
www.loprzeworsk.pl
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•nowoczesne wyposażenie klasopracowni, umożli-
wiające realizację zajęć metodami obserwacji i eks-
perymentu 
•biblioteka, ICIM
•zajęcia dodatkowe dla maturzystów
•współpraca z uczelniami wyższymi
•języki obce do wyboru, nauczanie w grupach o róż-
nym stopniu zaawansowania
•zajęcia w systemie jednozmianowym, bezpieczeń-
stwo, przyjazna atmosfera
•opieka pedagoga szkolnego i pielęgniarki szkolnej
•współpraca z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców 
AUTOMAT (możliwość zdobycia nagrody w postaci 
darmowego kursu prawa jazdy)
•stołówka szkolna, radiowęzeł, zabawy szkolne, szczę-
śliwy numerek
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•III miejsce na Mistrzostwach Świata Szkół w Biegu na 
Orientację
•laureat i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 
o Prawie
•finalistki Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
•finaliści Konkursu Matematycznego 
im. prof. Jana Marszała
•finaliści Podkarpackiego Konkursu Matematycznego 
im. Franciszka Leji
•finalistki Ogólnopolskiego Konkursu „Turbolandeskun-
de-Wędrówki po krajach niemieckiego obszaru języko-
wego”
•finaliści Olimpiady Wiedzy Historycznej
•finalista konkursu informatycznego „Zobaczyć mate-
matykę”

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
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PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: 
1.matematyka, 2.geografia, 3.informatyka lub j. angielski
Do nauki zapraszamy osoby wiążące swoją przyszłość ze studiami na kierunkach 
ekonomicznych, przyrodniczych oraz politechnicznych, m.in.: geografia, geode-
zja, ochrona środowiska, geofizyka, inżynieria środowiska, turystyka, stosunki mię-
dzynarodowe, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna. Nasi uczniowie mają 
możliwość uczestniczenia w pokazach, warsztatach, wykładach i spotkaniach 
naukowych organizowanych przez UMCS w Lublinie oraz Instytut Nauk Geologicz-
nych w Krakowie, a także wyjazdach naukowych pozwalających poznać geogra-
fię i historię Polski.

KLASA MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
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PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
1.matematyka, 2.fizyka, 3.informatyka lub j. angielski 
Do nauki zapraszamy osoby wiążące swoją przyszłość ze studiami na kierunkach 
ścisłych, politechnicznych, ale również wojskowych, przyrodniczych i ekonomicz-
nych, m.in.: matematyka, fizyka, informatyka, robotyka, telekomunikacja, energe-
tyka, mechanika, elektronika, architektura, mechatronika, budownictwo, transport, 
górnictwo i geologia. Liczba godzin matematyki, fizyki i informatyki pozwala na roz-
wijanie pasji matematycznych, doskonalenie umiejętności programowania i projek-
towania, a przede wszystkim na dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego 
na poziomie rozszerzonym. Nasi uczniowie mają możliwość sprawdzenia swojej wie-
dzy i umiejętności w konkursach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.

KLASA POLITECHNICZNA (MATEMATYCZNO – FIZYCZNA) 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
1.biologia, 2.chemia, 3.matematyka lub j. angielski
Do nauki zapraszamy osoby wiążące swoją przyszłość ze studiami na kierunkach 
medycznych, farmaceutycznych i przyrodniczych, m.in.: medycyna, biologia, 
chemia, kosmetologia, fizjoterapia, biotechnologia, pielęgniarstwo, ratownictwo 
medyczne, technologia żywności, dietetyka, ogrodnictwo. Lekcje prowadzone są 
w nowocześnie wyposażonych pracowniach biologicznej i chemicznej. W trakcie 
zajęć przeprowadzamy doświadczenia i obserwacje pomagające w wizualizacji 
przebiegu procesów biologicznych i reakcji chemicznych. Uczniowie poznają wie-
dzę z genetyki, biotechnologii, anatomii i fizjologii człowieka, roślin i zwierząt. Re-
alizujemy innowację pedagogiczną z biologii „Projekty badawcze sposobem na 
naukę biologii”. Organizujemy wycieczki edukacyjne i prelekcje pracowników szkół 
wyższych, Sanepidu, instytucji związanych z naukami przyrodniczymi oraz fachow-
cami z dziedziny kosmetologii.

KLASA MEDYCZNA (BIOLOGICZNO – CHEMICZNA) 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
1.j. polski, 2.historia, 3.wiedza o społeczeństwie lub j. angielski
Do nauki zapraszamy osoby pragnące rozwijać się w kierunkach humanistycznych, 
ale również te, które wiążą swoją przyszłość z kierunkami artystycznymi, ekonomicz-
nymi i społecznymi, m.in.: filologia polska, historia, dziennikarstwo, prawo, historia 
sztuki, bezpieczeństwo narodowe, archeologia. Nasi uczniowie współredagują 
szkolne portale, okolicznościowe gazetki, biorą udział w ważnych wydarzeniach 
szkolnych w charakterze aktora, reportera, fotoreportera. Proponujemy uczniom 
zajęcia edukacyjne w sądzie, spotkania z prawnikami oraz wykłady na Uniwersyte-
cie Rzeszowskim i warsztaty teatralne, a także wycieczki edukacyjne do oddziałów 
radia i telewizji w Rzeszowie i Krakowie. Zainteresowani uczniowie mogą brać udział 
w konkursach w zakresie wiedzy przedmiotowej, wiedzy o prawie, recytatorskim 
i krasomówczym.

KLASA PRAWNICZO – MEDIALNA 
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PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
1.j. polski, 2.biologia, 3.wiedza o społeczeństwie lub j. angielski
Do nauki zapraszamy osoby pragnące kształcić się w kierunkach humanistycznych, 
filologicznych, artystycznych, biologicznych, pedagogicznych, psychologicznych, 
społecznych, m.in.: psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo, socjologia, diete-
tyka, komunikacja społeczna, zdrowie publiczne. Nasi uczniowie uczestniczą w za-
jęciach laboratoryjnych z biologii, spotkaniach z pracownikami Wydziału Peda-
gogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
i innych instytucji związanych z edukacją oraz warsztatach teatralnych. Prowadzimy 
zajęcia integracyjne z dziećmi w przedszkolach miejskich. Uczniowie mogą brać 
udział w projektach i konkursach w zakresie wiedzy przedmiotowej, psychologii, 
promocji zdrowia, higieny, profilaktyki i ekologii.

KLASA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 
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 Zespół Szkół w Sieniawie istnieje od 1964 roku i przez te lata wykształcił 
wiele pokoleń młodzieży. Nasi absolwenci, dzięki świetnemu przygotowaniu do 
egzaminu maturalnego, studiowania, a przede wszystkim życia, odnoszą sukcesy 
zawodowe i prywatne. Jesteśmy szkołą kameralną, więc wszystkich znamy i wie-
my, że bardzo wielu naszym uczniom udało się zrealizować plany i marzenia, z ja-
kimi przyszli do naszej szkoły.

Jesteśmy otwarci na młodych ludzi z pasją, wierzymy, że tacy uczniowie czują się u nas wyjątkowo. Nasi nauczy-
ciele są kreatywni, mają doświadczenie pedagogiczne, a przede wszystkim lubią pracę z młodzieżą. Uczniowie 
są dla nas partnerami do rozmowy i mają decydujący głos w wielu sprawach.

Młodzież podejmująca naukę w naszej placówce ma gwarancję bardzo dobrego przygotowania do matury na 
poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie na wymarzonym kierunku studiów. Nauka odbywa się w systemie 
jednozmianowym w całym cyklu nauczania, w przyjaznej atmosferze, w niewielkich grupach profilowych.
W naszej szkole każdy uczeń może zdobywać wszechstronną wiedzę, brać udział w życiu szkoły, znaleźć zrozu-
mienie i wsparcie dla swoich indywidualnych (również pozaszkolnych) pasji i zainteresowań, skorzystać z pomocy 
pedagoga szkolnego. Staramy się wspierać w trudnych chwilach i pomagamy w podejmowaniu decyzji. Nasi 
uczniowie mogą na nas liczyć.

Zespół Szkół w Sieniawie od wielu lat współpracuje z instytucjami i uczelniami, 
dzięki czemu uczniowie biorą udział w organizowanych (zarówno na terenie 
uczelni, jak i w szkole) warsztatach i wykładach. Wśród tych instytucji są Uniwer-
sytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu (patronująca 
klasie medyczno-kosmetologicznej) czy Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie (która objęła patronatem klasę językowo-humanistyczną).

Każdego roku mamy stypendystów  
STYPENDYŚCI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymały  2 osoby
Stypendium Starosty Przeworskiego - 3 osoby
Stypendium Fundacji Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny 
i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu - 2 osoby

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z INSTYTUCJAMI I UCZELNIAMI

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

Z ŻYCIA SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENIAWIE

ul. Rynek 4
37-530 Sieniawa
tel. 16 622 70 48

 losieniawa@wp.pl
www.zssieniawa.com.pl
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Stypendium w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych” realizowanego przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Podkarpackiego - 4 osoby

•Dwa V i trzy VI miejsca w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie z Języ-
ka Angielskiego ,,World of Languages EXPERT”
•I miejsce w konkursie plastycznym „Jan Paweł II w oczach dzieci 
i młodzieży”
•Wyróżnienie dla uczennicy klasy III w etapie wojewódzkim XXXIII 
Ogólnopolskiego Konkursu „Mój Las”
•3 dyplomy uznania za zajęcie wysokich miejsc  w Ogólnopolskim 
Konkursie z Języka Angielskiego ,,English High Fliers” 
•Udział trójki uczniów w etapie rejonowym Ogólnopolskiej Olimpia-
dy „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
•Nasi  uczniowie uczestniczyli  w wielu innych konkursach m.in. Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Biologicznej- „H2O- to jest to”, Olimpiadzie 
Wiedzy Ekologicznej, konkursach historycznych, konkursie „Bliżej 
Pszczół”, „Geo- Planeta”, „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”, Ogól-
nopolskim Konkursie Fizycznym „Eureka”, Ogólnopolskim Konkursie 
Fizycznym „Lwiątko”, Międzynarodowym Konkursie: Kangur Mate-
matyczny

W naszej szkole uczniowie mogą zaangażować się w różnorodne formy aktywności 
– zarówno na miejscu, jak i w razie konieczności zdalnie. Są to m.in. 

•Akademie szkolne i imprezy środowiskowe
•Rozwijanie zainteresowań aktorskich w przedstawieniach teatralnych
•Rozwijanie zainteresowań muzycznych (od bieżącego roku szkolnego w szkole dzia-
ła sekcja muzyczna. Chętni uczniowie mają możliwość szlifowania swojego warsztatu 
wokalnego czy instrumentalnego. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego 
nauczyciela raz w tygodniu)
•Udział w konferencjach i lekcjach on-line organizowanych przez różne instytucje 
(np. międzynarodowe lekcje języka angielskiego, udział w konferencji „Strategia 
Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz Młodego Pokolenia” czy w lekcji na temat „Rola 
wartości leżących u podstaw odzyskania i utrzymania niepodległości Polski oraz bu-
dowy jedności Narodu Polskiego na przykładzie rodziny Ulmów z Markowej”)
•Uczestnictwo w różnych kampaniach i inicjatywach na rzecz środowiska (np. w tym 
roku szkolnym w kampanii edukacyjnej „ Dbam o klimat. Redukuję CO2”, w ramach 
której uczniowie wezmą udział w warsztatach edukacyjnych oraz przystąpią do kon-
kursu)

KONKURSY W OSTATNICH DWÓCH LATACH

Z ŻYCIA SZKOŁY



•Konkurs „The Voice of Students” i Międzyszkolny Konkurs Literacki (również dla 
uczniów szkół podstawowych)
•Warsztaty programowania robotów
•Dzień Języków Obcych
•Pokazy fizyczne (np. „ Fizyka kluczem do zrozumienia Świata”)
•Akcje czytelnicze, np. „Narodowe Czytanie”
•Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Sieniawa
•Spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy na warsztaty i zajęcia w ramach 
współpracy z uczelniami wyższymi i instytucjami w regionie (np. we wrześniu 
uczniowie kl. 3p wzięli udział w spotkaniu z pisarką Ewą Cielesz w Bibliotece Pu-
blicznej w Sieniawie, a w październiku grupa mundurowo-sportowa z klasy 3g 
w dniu otwartym w jednostce wojskowej w Jarosławiu)
•Działalność charytatywna, np. „Szlachetna paczka”, zbiórka przyborów szkol-
nych na rzecz działalności Zespołu Misyjnego „Wschód”, zbiórka darów dla 
dzieci – podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom pod Li-
pami” w Radymnie i wiele innych
•Akcje ekologiczne lub społeczne (np. w bieżącym roku szkolnym grupa me-
dyczna z kl. 3g wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa Sieniawa sadziła drze-
wa, a także porządkowała mogiłę osoby poległej podczas II wojny św.)
•Ogniska klasowe i wycieczki (np. tegoroczne: wycieczka maturzystów Oświę-
cim – Częstochowa – Ojców czy wycieczka do Markowej i Bochni w ramach 
programu „Poznaj Polskę”)
•Wyjazdy do kina lub udział w spektaklach on-line (we wrześniu uczniowie 
obejrzeli on-line spektakl teatralny  „Hiob’51” w reżyserii Jana Nawary wysta-
wiony w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie)
•Różnorodne zajęcia pozalekcyjne (również w formie on-line).
•Inne możliwości rozwoju stwarzane przez szkołę (15 uczniów ukończyło bez-
płatny kurs prawa jazdy)

www.zssieniawa.com.pl
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•Bardzo wysoka zdawalność matury
•Tytuły „Brązowa Szkoła 2020” i „Srebrna Szkoła 2015”
•Jednozmianowość
•Ciekawa oferta zajęć rozwijających zainteresowania (w zależności od kl.)
- Analiza dzieł filmowych i plastycznych
- Wiedza o krajach anglojęzycznych (niemieckojęzycznych)
- Zajęcia teatralne lub podstawy językoznawstwa
- Ratownictwo medyczne 
- Chemia w farmacji 
- Fizyka w kosmetyce
- Język angielski w medycynie
- Z mapą przez świat – geografia w geologii
- Matematyka w genetyce
- Ciekawe doświadczenia i obserwacje w biologii (ćwiczenia praktyczne)
- Algorytmy i pętle – ile matematyki w informatyce?

•Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do matury (często od pierwszej klasy), za-
jęcia wyrównawcze
•Kameralne, a jednocześnie kilkuprofilowe klasy, co ułatwia uczenie się (również 
w formie zdalnej)
•Jesteśmy niewielką szkołą, w której łatwiej przestrzegać procedur chroniących 
przed zachorowaniem na COVID-19, łatwiej zachować odstęp w klasach i na ko-
rytarzu oraz umożliwić uczniom pracę przy oddzielnych stolikach
• Stypendia dla najzdolniejszych już od klasy pierwszej: Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów, Stypendium w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów 
zdolnych” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego, Sty-
pendium Starosty Przeworskiego, Stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla 
Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich, Nagroda Dyrektora dla osób angażu-
jących się w życie szkoły
•Nowocześnie wyposażona pracownia językowa oraz cyklicznie organizowane 
projekty i obozy językowe w ramach programu edukacyjnego ,,EuroWeek – Szko-
ła Liderów”
•Dyskusyjny Klub Książki
•Akcje prozdrowotne, ekologiczne i społeczne
•Wycieczki edukacyjne i rekreacyjne, pielgrzymko-wycieczki 
•Popołudnia z muzyką (możliwość rozwijania talentów w czasie cotygodniowych 
spotkań sekcji muzycznej)
•Bogato wyposażona biblioteka (nowości wydawnicze!)
•Możliwość korzystania ze stołówki w Szkole Podstawowej w Sieniawie
•Basen i hala sportowa
•Darmowy kurs  prawa jazdy
•Lekcje on-line prowadzone za pośrednictwem platformy Teams i z wykorzysta-
niem atrakcyjnych metod ułatwiających pracę zdalną

NASZE ATUTY:



laboratoriach Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.
Uczniowie będą mogli również uczestniczyć w zajęciach szkolnych rozwijających zainteresowania takich jak: ratow-
nictwo medyczne, chemia w farmacji, fizyka w kosmetyce, język angielski w medycynie.
Dalsze możliwości edukacji:
Klasa przygotowuje uczniów przede wszystkim do studiowania na kierunkach: medycyna, ratownictwo medyczne, 
stomatologia, analityka, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, na 
kierunkach rolniczych, przyrodniczych, bioinżynierii, weterynarii, ochronie środowiska, fizjoterapii, kosmetologii.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: język polski, matematyka, biologia/geografia, język angielski/niemiecki
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: matematyka, geografia/biologia (do wyboru), język angielski/niemiecki (do wyboru)
Klasę o profilu matematyczno-przyrodniczym objęła patronatem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Uczniowie 
będą mogli uczestniczyć w wykładach naukowych z logistyki, finansów i rachunkowości oraz zarządzania, a także 
w lekcjach z języka angielskiego organizowanych przez uczelnię.
Uczniowie będą mogli również uczestniczyć w zajęciach szkolnych rozwijających zainteresowania takich jak: z mapą 
przez świat – geografia w geologii, matematyka w genetyce, ciekawe doświadczenia i obserwacje w biologii (ćwi-
czenia praktyczne), algorytmy i pętle – ile matematyki w informatyce?
Dalsze możliwości edukacji:
Absolwenci, którzy ukończą klasę matematyczno-przyrodniczą, bez trudu dostaną się na kierunki takie jak geodezja 
kartografia, ochrona środowiska, geofizyka, turystyka i rekreacja, stosunki międzynarodowe, europeistyka, 

KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA (Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM LUB NIE-
MIECKIM)

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: język polski, matematyka, biologia, chemia/ fizyka
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: biologia, chemia/ fizyka (do wyboru), język angielski
Do dyspozycji uczniów tej klasy oddajemy dobrze wyposażone pracownie: biologiczną i chemiczną, a także pra-
cownię językową.
Uczniowie będą mogli uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych z biologii organizowanych przez 
Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a także poznają laboratorium kosmetologii pielęgnacyjnej oraz 
zajęcia praktyczne z wizażu i stylizacji, podstaw receptury kosmetycznej w profesjonalnych 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Sieniawie mają gwarancję kształcenia się w systemie jednozmianowym  
w całym cyklu nauki w wybranej klasie.

KLASA MEDYCZNO-KOSMETOLOGICZNA

•Możliwość wypożyczenia laptopa do domu
•Ważne – nasi uczniowie pozostający w domu z powodu choroby, mają możliwość uczestniczenia w lekcji za po-
średnictwem platformy Teams.

www.zssieniawa.com.pl
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PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: język polski, matematyka, język angielski/niemiecki, historia 
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język polski, historia, język angielski/niemiecki (do wyboru)
Klasę o profilu humanistyczno-językowym objęła patronatem Wyższa Szkoła Informatyki i Zrządzania, oferując cykl 
lekcji z języka angielskiego oraz udział w wykładach naukowych, organizowanych przez uczelnię, jak również 
możliwość zdawania egzaminów w TELC.
Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach szkolnych rozwijających zainteresowania takich jak: analiza dzieł 
filmowych i plastycznych, wiedza o krajach anglojęzycznych (niemieckojęzycznych), zajęcia teatralne lub pod-
stawy językoznawstwa.
Dalsze możliwości edukacji:
Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach humanistycznych, prawniczych i społecznych, 
takich jak np. prawo, administracja, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, pedagogi-
ka, psychologia, filozofia, historia sztuki, archeologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, euro-
peistyka oraz filologia polska, angielska, niemiecka/ romanistyka.
Jeśli lubisz czytać książki, pasjonujesz się kinem, chcesz w przyszłości być prawnikiem, dziennikarzem, lingwistą lub 
tłumaczem, ta klasa jest dla Ciebie!

geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, handel, oceanologia, inżynieria środowiska, zarządzanie, transport i lo-
gistyka, górnictwo, awionika, lotnictwo, budownictwo, energetyka, elektronika, matematyka, marketing  i zarzą-
dzanie, bankowość, handel międzynarodowy, kierunki mundurowe, informatyka, telekomunikacja.

KLASA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

www.zssieniawa.com.pl
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 Zespół Szkół w Kańczudze to szkoła 
z wieloletnią tradycją i historią. W jej skład wcho-
dzą: Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mic-
kiewicza, Technikum oraz Branżowa Szkoła I Stopnia. Organem prowadzącym tej 
placówki od 1 września 2019 roku jest Miasto i Gmina Kańczuga.
Zespół Szkół to miejsce przyjazne uczniom. Świadczy o tym wiele inicjatyw podej-
mowanych przez młodzież, m.in. dzień bez plecaka, dzień bez pytania, szczęśliwy 
numerek. Nasza placówka zapewnia wychowankom jednozmianowość i naukę

w niewielkich zespołach klasowych, co przekłada się na rozpoznanie ich potrzeb i rzetelne przygotowanie do eg-
zaminów zewnętrznych. Szkoła posiada certyfikat Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości. Dzięki temu uczniowie 
mogą korzystać z innowacyjnego narzędzia -  Branżowych Symulacji Biznesowych. Ponadto w tym roku szkolnym 
podpisano dwa porozumienia o współpracy partnerskiej z uczelniami wyższymi. Pierwsze zostało zawarte między 
Rzeszowską Filią Collegium Humanum a Zespołem Szkół, natomiast druga umowa dotyczy współdziałania naszej 
szkoły z Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przedsięwzięcia  te pozwolą uczniom z klas hu-
manistycznych pogłębić wiedzę i zainteresowania oraz umożliwią zapoznanie się ze specyfiką kierunków studiów 
z którymi wiążą swoją przyszłość.

•XXIV miejsce w Ogólnopolskim  Konkursie Liga Sprawiedliwości
•Udział w finale IX Ogólnopolskiego Dyktanda Po polsku o historii
•I miejsce w XVII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Kapliczki 
i zabytki sakralne Karpat
•Wyróżnienie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Języka 
Polskiego
•Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Świat poezji 
Jerzego Harasymowicza w obiektywie
•Wyróżnienie z języka angielskiego w Ogólnopolskim Konkursie Języ-
kowym Galileo
•I miejsce w rejonowym etapie XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Pro-
mocji Zdrowego Stylu Życia
•I i II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym W poszukiwaniu 
atrakcji turystycznych Rzeszowa
•I i II miejsce w konkursie Moja mała Ojczyzna- Powiat Przeworski

ul. Marii Konopnickiej 6
37-220 Kańczuga

tel. 16 642 38 30
e-mail: zskancz@pro.onet.pl

www: www.zskanczuga.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KAŃCZUDZE
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•Atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy kierunki kształcenia
•Cykl bezpłatnych konsultacji przygotowujących do egzaminów maturalnych i zawodowych
•Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych ( koła przedmiotowe i zajęcia wyrównawcze)
•Możliwość rozwoju różnorodnych zdolności i zainteresowań (praca w szkolnym radiu Pauza, szkolnym sklepiku,    
Caritasie)
•Nowoczesne pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne
•Bibliotekę z bogatym księgozbiorem i czytelnię ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu
•Stołówkę szkolną
•Pomoc pedagoga i higienistki szkolnej
•Doradztwo edukacyjno- zawodowe
•Praktyki zawodowe w renomowanych zakładach pracy

•Miła i przyjazna atmosfera
•Jednozmianowy system nauki
•Wsparcie finansowe dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej
•Stypendia dla uczniów zaangażowanych w życie szkoły
•W ramach umowy partnerskiej współpracujemy z uczelniami wyższymi
•Od wielu lat organizujemy różnorodne konkursy o szkolnym, gminnym i powiato-
wym zasięgu, w tym powiatowe konkursy mickiewiczowskie
•Organizujemy wycieczki krajowe i zagraniczne
•Nasza młodzież ma możliwość zdobycia kompetencji biznesowych dzięki zarza-
dzaniu Wirtualnym Przedsiębiorstwem w ramach Branżowych Symulacji Biznesowych
•Uczestniczymy w programach i przedsięwzięciach np.: Szkoła bez przemocy, Ak-
tywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności, Szlachetna Paczka, Pomaga-
nie przez bieganie, Dni Krajobrazu

Uczniowie Technikum doskonalą swoje umiejętności podczas zajęć praktycznych 
i praktyk zawodowych w renomowanych zakładach i obiektach (np. Axtone, Ho-
tel Arłamów). Mając na uwadze poprawę jakości i atrakcyjności kształcenia zawo-
dowego, szkoła pozyskuje środki na projekty unijne. Ostatnio zrealizowała  projekt 
DOBRY ZAWÓD INWESTYCJĄ NA PRZYSZŁOŚĆ. Jego beneficjentami byli uczniowie 
technikum w zawodach: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych 
oraz technik  mechanik, a także nauczyciele przedmiotów zawodowych. Kompe-
tencje uczniów zostały poszerzone poprzez realizację kursów zawodowych, staży  
i doradztwa edukacyjno-zawodowego, natomiast kompetencje nauczycieli – po-
przez realizację kursów, szkoleń i staży u lokalnych przedsiębiorców. Kontakty na-
wiązane z przedsiębiorcami skutkują realnym zwiększeniem możliwości zatrudnienia 
naszych absolwentów, zwłaszcza na lokalnym rynku pracy.

OFERUJEMY

DODATKOWE ATUTY SZKOŁY

STAWIAMY NA KOMPETENCJE ZAWODOWE



Od 2018 r. Zespół Szkół bierze udział w projekcie ERASMUS+, w ramach którego uczniowie z klas technikum już kolejny 
raz uczestniczyli w dwutygodniowym stażu zawodowym w Grecji. Wyjazd umożliwił uczestnikom skonfrontowanie 
własnych umiejętności z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych pracodawców, poznanie zasad organizacji 
przedsiębiorstw i pogłębienie znajomości słownictwa branżowego. Oprócz zdobywania umiejętności praktycznych, 
uczniowie mieli okazję obcować z kulturą i podziwiać piękne krajobrazy Grecji podczas wycieczek fakultatywnych 
na Meteory, Wyspę Skiatos i do Tesalonik.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: język polski, matematyka, ję-
zyk angielski, biologia
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język polski, biologia, język angielski/wiedza 
o społeczeństwie
Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych w przyszłości takimi za-
wodami jak: psycholog, pedagog, wychowawca domu dziecka, ośrodka 
pomocy społecznej, czy zakładu poprawczego, doradca zawodowy,  te-
rapeuta, historyk, filolog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz, 
dziennikarz, politolog itp.

KLASA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
pod patronatem Uniwersytetu Rzeszowskiego

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zskanczuga.pl

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023



PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: język polski, matematyka, język angiel-
ski, wiedza o społeczeństwie
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski/hi-
storia
Profil adresowany jest do uczniów, którzy swoją przyszłość zamierzają związać ze 
służbami mundurowymi oraz są zainteresowani studiowaniem wielu kierunków uni-
wersyteckich, a w szczególności: prawa, administracji, kryminologii, bezpieczeństwa 
wewnętrznego i narodowego. Młodzież w trakcie nauki będzie miała możliwość za-
poznania się z praktycznymi aspektami służby policyjnej.

KLASA OGÓLNA Z PRZYSPOSOBIENIEM POLICYJNO-PRAWNYM

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: język polski, matematyka, biologia, 
chemia
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: biologia, chemia, język angielski/ fizyka
Nauka w tej klasie przygotowuje do studiowania m.in. na kierunkach: medycyna, 
farmacja, stomatologia, biotechnologia, biologia, mikrobiologia, projektant ziele-
ni, chemia, fizjoterapia, kosmetologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, po-
łożnictwo, analityka medyczna, psychologia, technologia procesowa, ekologia, 
ochrona środowiska, wszystkich kierunkach rolniczych, leśniczych, weterynaryjnych, 
gastronomicznych.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: język polski, matematyka, informaty-
ka, fizyka
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski/ 
matematyka
Absolwenci tego profilu będą przygotowani do studiowania na wielu kierunkach 
ekonomicznych, takich jak: zarządzanie i marketing, administracja, rachunkowość
i finanse, turystyka i rekreacja oraz na kierunkach politechnicznych a także humani-
stycznych: filologii obcej, prawie, dziennikarstwie, pedagogice, politologii, psycholo-
gii, stosunkach międzynarodowych, europeistyce, resocjalizacji. 
Klasa o tym profilu umożliwia m.in. rozwój kompetencji niezbędnych w świecie bizne-
su, związanych z umiejętnością pracy w zespole, planowaniem i skutecznym poru-
szaniem się na rynku pracy, pracą z klientem biznesowym oraz organizacją różnych 
wydarzeń marketingowych. 

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 
z innowacją opiekuńczo-ratowniczą

KLASA MENADŻERSKA

www.zskanczuga.pl



PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: język polski, matematyka, język an-
gielski, geografia
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: geografia, język angielski
Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w działach logistyki przedsiębiorstw prze-
mysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo–spedycyj-
nych, w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowisku np. specjalisty ds. 
planowania zakupów, w służbach mundurowych.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: język polski, matematyka, fizyka, in-
formatyka
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: matematyka, język angielski
Technik mechanik znajdzie zatrudnienie w zakładach przemysłowych jako organi-
zator i nadzorca przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, zakładach 
produkcyjnych jako kontroler jakości, zakładach przemysłowych i mniejszych fir-
mach jako programista CNC, zakładach przemysłowych jako dozorujący pracę 
oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne, w specjalistycznych placów-
kach handlowych.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: język polski, matematyka, biolo-
gia, chemia
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: biologia, język angielski
Technik żywienia znajdzie zatrudnienie w zakładach żywienia zbiorowego sieci 
otwartej i zamkniętej (restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, do-
mach opieki), instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdro-
wia (sanatoria, szpitale), organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zaj-
mujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu.

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH z innowacją 
dietetyka i fitness

TECHNIK LOGISTYK z możliwością wprowadzenia innowacji 
lotniczej

www.zskanczuga.pl

TECHNIKUM
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BRANŻOWA SZKOŁA I  STOPNIA

znajdzie zatrudnienie w zakładach przemysłowych i produkcyjnych: jako organizator i nadzorca przebiegu proce-
sów wytwarzania maszyn i urządzeń, jako kontroler jakości, warsztatach jako instalator i wprowadzający do eksplo-
atacji maszyn i urządzeń mechanicznych.
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, technika.

uzyskanie kwalifikacji zawodowej umożliwia podjęcie pracy w restauracjach, pubach, barach, gospodarstwach 
agroturystycznych, stołówkach pracowniczych itp. Absolwent może również założyć własną firmę gastronomiczną.
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia.

znajdzie zatrudnienie w firmach logistycznych, produkcyjnych, posiadających różne typy magazynów, sklepach, 
hurtowniach, firmach handlowych różnych branż, centrach logistycznych.
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia.

uzyskane kwalifikacje umożliwią absolwentom prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy 
m.in. w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samo-
chodowych, salonach sprzedaży samochodów oraz instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodo-
wymi przedsiębiorstwach transportu samochodowego.
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, technika.

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

KUCHARZ

MAGAZYNIER LOGISTYK

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
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 Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu to szkoła z tradycjami, 
położona w malowniczej okolicy, czyli w parku niedaleko Pałacu Dzieduszyckich. 
Szkoła posiada bogatą ofertę kształcenia. W skład Zespołu Szkół wchodzą: Tech-
nikum, Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoła Branżowa I stopnia. Szkoła prowadzi 
też Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych. Dzięki wykwalifikowanej kadrze 
zapewniamy wysoką jakość nauczania, nie zapominając o indywidualizacji i przy-
jaznej atmosferze, stwarzamy również możliwości rozwijania zainteresowań i pasji, 
kształtujemy postawy obywatelskie. Dla chętnych uczniów oferujemy bezpłatny 
pobyt w internacie, który jest integralną częścią szkoły.

To miejsce, w którym możesz zdobyć zawód nie tylko ciekawy, ale taki, który za-
pewni Ci w przyszłości pracę. Możesz również przygotować się do podjęcia kształ-
cenia na uczelniach wyższych. Nasza szkoła to również skarbiec ponad 75-letniej 
historii i tradycji. Tutaj miejsce znajdzie każdy uczeń! Gwarantujemy indywidualny 
rozwój intelektualny, wspieramy również talenty i ambicje młodzieży. Pomagamy 
uczniom w dokonywaniu trafnych wyborów i określeniu własnej tożsamości. Nasza 
kadra to wykwalifikowani, twórczy, wymagający, ale troskliwi nauczyciele. Nasza 
szkoła to gwarancja niepowtarzalnej i przyjaznej uczniom atmosfery. 

 ciekawe kierunki kształcenia,
 możliwość zdobycia atrakcyjnego i poszukiwanego na rynku pracy zawodu,
 solidne przygotowanie do podjęcia nauki na wyższych uczelniach,
 udział w projektach ogólnopolskich i międzynarodowych,
 wolontariat szkolny,
 staże i praktyki zagraniczne,
 zajęcia dodatkowe dla uczniów.

 oferta edukacyjna zgodna z potrzebami rynku pracy,
 staże i praktyki zagraniczne (POWER, Erasmus+),
 stypendia od pierwszej klasy,
 komfortowe warunki i nauka na jedną zmianę,
 dobrze wyposażone w pomoce naukowe i sprzęt multimedialny klasopracownie 
przedmiotowe i pracownie nauki zawodu,
 otwartość na projekty i innowacje,

NASZA SZKOŁA!

CO OFERUJEMY?

NASZE ATUTY TO:

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
IM. WINCENTEGO WITOSA
W ZARZECZU

ul. Ks. Stanisława 
Gajeckiego 7

37-205 Zarzecze
tel. 16 640 15 82

zswitos@itl.pl 
https://zszarzecze.com/
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 podmiotowe i indywidualne traktowanie ucznia,
 bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera – dbamy o dobrostan uczniów,
 bezpłatny internat – opłata związana jest jedynie z pokryciem kosztów wyżywienia, zapewniamy 2 - 4 osobowe 
pokoje, miłą, domową atmosferę, pomoc w nauce wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
 strzelnica laserowa, wielostanowiskowa siłownia, możliwość korzystania z nowoczesnej bazy sportowej GOSiR w Za-
rzeczu,
 wsparcie ze strony różnych instytucji: patronat jednostki wojskowej, lokalnych zakładów pracy, współpraca z uczel-
niami, Policją,
 aktywnie prowadzone social media (Facebook, Instagram),
 radiowęzeł prowadzony przez uczniów.

 staże i praktyki zagraniczne: Grecja, Włochy, Portugalia,
 współpraca z różnymi instytucjami i pracodawcami,
 innowacje pedagogiczne i różnorodne programy i projekty edukacyjne,
 kursy i szkolenia dające dodatkowe kwalifikacje,
 profesjonalna kadra pedagogiczna,
 rozwijamy pasje naszych uczniów,
 ciekawe życie w internacie,
 bezpieczna i przyjazna atmosfera,
 samorządność i inicjatywność uczniów.

 nasi absolwenci pracują w znanych restauracjach: Hotel Bristol, Hotel Arłamów, Hotel Hilton Rzeszów, Hotel Nosa-
lowy Dwór, Hotel Sokół Wellnes and SPA Łańcut,
 I miejsce w konkursie fotograficznym „Co dziś znaczy niepodległa”,
 Wyróżnienie w finale Wojewódzkim Olimpiady Wiedzy na temat „Bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie”,
 I miejsce w konkursie historycznym „Powiat Przeworski jakiego nie znacie”,
 I i II miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim,
 Laureat wojewódzkiego konkursu „Młody człowiek pamięta o bohaterach…”.

CO NAS WYRÓŻNIA:

CHWALIMY SIĘ !

PRZEDMIOTY DODATKOWO PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: język polski, geografia, język obcy,
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: j. angielski, geografia lub historia, II język obcy – hiszpański.
Nauka w klasie językowo-turystycznej pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności, które umożliwią dalsze kształcenie 
na kierunkach humanistycznych, filologicznych, związanych z turystyką, pedagogicznych, psychologicznych, 
społecznych. Zajęcia w ramach innowacji pozwolą na bliższe zapoznanie naszych uczniów z zasadami orga-
nizacji wydarzeń sportowych, koncertów, targów, wystąpień publicznych, konferencji i wielu innych eventów.

KLASA JĘZYKOWO-TURYSTYCZNA Z INNOWACJĄ ORGANIZACJA EVENTÓW 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
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KLASA POLICYJNA – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Z ELEMENTAMI KRYMINALISTYKI 

TECHNIK LOGISTYK – KLASA MUNDUROWA

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Z INNOWACJĄ DIETETYKA I FITNESS

PRZEDMIOTY DODATKOWO PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI: język polski, geografia, język obcy,
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: j. angielski, język polski, biologia lub historia.
Do nauki w klasie policyjnej zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby bliżej poznać pracę Policji, interesują się tema-
tyką bezpieczeństwa publicznego i kryminalistyką. W trakcie zajęć dodatkowych uczniowie poznają elementy pra-
wa, kryminalistyki, psychologii i pedagogiki, odbędą szkolenie strzeleckie, budowy i obsługi broni, poznają techniki 
interwencyjne przy współpracy z doświadczonymi funkcjonariuszami policji. Absolwenci będą mogli kontynuować 
naukę na wielu kierunkach, takich jak: prawo, pedagogika, psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjolo-
gia, logopedia, nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne, pedagogika opiekuńczowychowawcza, bezpieczeń-
stwo publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne. 

Dodatkowe zajęcia z edukacji wojskowej, zapoznanie z funkcjonowaniem służb 
mundurowych: Wojsko, Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna,
PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W REKRUTACJI: język polski, matematyka, wiedza 
o społeczeństwie,
PRZEDMIOT DODATKOWO PUNKTOWANY PRZY REKRUTACJI: geografia,
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: geografia lub biologia 
oraz język obcy do wyboru: j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski.
Logistyk należy obecnie do najbardziej poszukiwanych i najwyżej cenionych zawo-
dów na rynku pracy. Logistycy najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrze-
nia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować 
także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania za-
kupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystry-
bucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Realizacja 
zajęć dodatkowych pozwoli zapoznać się z funkcjonowaniem służb mundurowych, 
poznać specyfikę ich funkcjonowania oraz wziąć udział w zajęciach w zakresie 
edukacji wojskowej.

Dodatkowe zajęcia z dietetyki,
PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W REKRUTACJI: język polski, matematyka, język obcy, 
PRZEDMIOT DODATKOWO PUNKTOWANY PRZY REKRUTACJI: biologia,
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: biologia lub geografia 
oraz język obcy do wyboru: j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski. 
Absolwenci kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych znajdą zatrudnie-
nie w branży gastronomicznej; w restauracjach, hotelach, barach, stołówkach, 
kawiarniach, służbie zdrowia itp. Zdanie egzaminów pozwoli zdobyć kwalifikacje 
w zakresie przygotowania i wydawania dań oraz organizacji żywienia i usług ga-
stronomicznych. Zajęcia dodatkowe z dietetyki pozwolą zapoznać się 

TECHNIKUM
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ze zdrowymi zasadami żywienia, promocją zdrowego stylu życia, z pracą dietetyka, z współczesnymi koncepcjami 
promocji zdrowia, komponować zdrowe posiłki. Uczniowie mogą brać udział w projektach i konkursach związanych 
z promocją zdrowia, profilaktyką i żywieniem. 

Dodatkowe zajęcia związane z zakładaniem i prowadzeniem pasiek,
PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W REKRUTACJI: język polski, matematyka, język obcy,
PRZEDMIOT  DODATKOWO PUNKTOWANY PRZY REKRUTACJI: biologia,
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: biologia lub geografia oraz 
język obcy do wyboru: j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski.
Absolwenci tego kierunku zdobędą kwalifikacje w zakresie prowadzenia produkcji 
rolniczej oraz organizacji i nadzorowania produkcji rolniczej. Uzyskanie wykształcenia rolniczego jest niezbędne w ko-
rzystaniu z funduszy unijnych. Dodatkowe zajęcia realizowane w ramach innowacji pozwolą na poznanie tajemnic 
związanych z prowadzeniem gospodarstwa pasiecznego i dadzą możliwość rozwinięcia pasji lub zdobycia cieka-
wego zawodu. 

Płatne praktyki zawodowe dla najlepszych, płatne staże zawodowe, dofinansowanie do warsztatów, wyjazdów 
studyjnych, konferencji,
PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W REKRUTACJI: język polski, matematyka, język obcy,
PRZEDMIOT DODATKOWO PUNKTOWANY PRZY REKRUTACJI: biologia,
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: geografia lub biologia oraz język obcy do wyboru:
 j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski.
Technik ochrony środowiska, w dobie polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej, należy do zawodów, w których 
poszukuje się specjalistów ochrony środowiska. W naszej szkole uczniowie technikum ochrony środowiska zdobędą 
zarówno wiedzę teoretyczną, jak i zdolności praktyczne w pracowni ochrony środowiska oraz zajęciach terenowych. 
Absolwenci technikum będą dobrze przygotowani nie tylko do podjęcia pracy, ale również do kontynuowania nauki 
na wielu specjalnościach tego kierunku oferowanych przez uczelnie wyższe. Mogą nawet zarabiać na studiowaniu, 
ponieważ z roku na rok rośnie liczba tzw. kierunków zamawianych związanych z ochroną środowiska.

TECHNIK ROLNIK Z INNOWACJĄ PSZCZELARSTWO

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Z INNOWACJĄ RECYKLING – KLASA PATRONACKA GPR-
-REPLAS ROŻNIATÓW

Dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej,
PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W REKRUTACJI: język polski, matematyka, język obcy,
PRZEDMIOT DODATKOWO PUNKTOWANY PRZY REKRUTACJI: geografia,
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: geografia lub matematyka oraz język obcy do wyboru: 
j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski.
Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i kre-
atywnych. Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do reali-
zacji zadań w zawodzie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. 
Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną 
działalność. Dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dają możliwość poszerzenia umiejętności w zakresie projek-
towania i tworzenia stron internetowych. 

TECHNIK INFORMATYK Z INNOWACJĄ GRAFIKA KOMPUTEROWA



PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W REKRUTACJI: język polski, matematyka, język obcy,
PRZEDMIOT DODATKOWO PUNKTOWANY PRZY REKRUTACJI: geografia.

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W REKRUTACJI: język polski, matematyka, język obcy,
PRZEDMIOT DODATKOWO PUNKTOWANY PRZY REKRUTACJI: geografia

TECHNIK EKONOMISTA Z INNOWACJĄ BIZNES ELEKTRONICZNY

TECHNIK HOTELARSTWA Z INNOWACJĄ AGROTURYSTYKA

KUCHARZ

ROLNIK

MAGAZYNIER-LOGISTYK

SPRZEDAWCA

Dodatkowe zajęcia z prowadzenia e-commerce, aspekty prawne, zasady,
PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W REKRUTACJI: język polski, matematyka, język obcy,
PRZEDMIOT DODATKOWO PUNKTOWANY PRZY REKRUTACJI: geografia,
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: geografia lub matematyka oraz język obcy do wyboru: 
j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski.
Celem kształcenia w zawodzie technik ekonomista jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących 
zadań zawodowych: planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia 
spraw kadrowopłacowych, prowadzenia rachunkowości, wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z dzia-
łalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W ramach innowacji uczniowie zostaną zapoznani 
z funkcjonowaniem e-commerse.

Dodatkowe zajęcia z organizacji agroturystyki,
PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W REKRUTACJI: język polski, matematyka, język obcy,
PRZEDMIOT DODATKOWO PUNKTOWANY PRZY REKRUTACJI: geografia,
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM: geografia lub biologia 
oraz język obcy do wyboru: j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski.
Jeśli szukasz zawodu z przyszłością, to z pewnością takim zawodem jest technik ho-
telarstwa. Hotelarstwo jest dziedziną intensywnie rozwijającą się i nietrudno znaleźć 
pracę w tym zawodzie. Absolwenci kierunku technik hotelarstwa będą posiadali 
umiejętności w zakresie sprawnej obsługi klienta w hotelu, biurze podróży, wyko-
rzystywania w pracy hotelarsko-turystycznej komputera, posługiwania się językiem obcym zawodowym, tworzenia 
zasad i programowania produktu turystycznego, planowania kosztów imprez turystycznych, pracy biurowej, obsługi 
rachunkowej firm. W ramach zajęć dodatkowych zapoznają się z prowadzeniem agroturystyki, zarówno od strony 
prawnej, jak i praktycznej.

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W REKRUTACJI: język polski, matematyka, język obcy,
PRZEDMIOT DODATKOWO PUNKTOWANY PRZY REKRUTACJI: biologia.
Uzyskanie kwalifikacji zawodowej pozwoli na podjęcie pracy w restauracjach, pubach, barach, stołówkach szkol-
nych, pracowniczych, hotelach.

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W REKRUTACJI: język polski, matematyka, język obcy,
PRZEDMIOT DODATKOWO PUNKTOWANY PRZY REKRUTACJI: biologia.
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BRANŻOWA SZKOŁA I  STOPNIA



PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W REKRUTACJI: język polski, matematyka, język obcy,
PRZEDMIOT DODATKOWO PUNKTOWANY PRZY REKRUTACJI: geografia.
Współpracujemy z wieloma lokalnymi firmami z branży logistycznej, gastronomicznej i nie tylko: GPR Guma Plastik 
Recycling Sp. z o.o., REPLAS Rożniatów, BaMal Sp. z o.o., Hotel Arłamów, RStechnology, SPAWSYSTEM Gniewczyna, 
Restauracja Terapia, Avocado, U Teresy, Zajazd Borowik, gospodarstwo rolne rodziny Banowiczów. Uczniowie odby-
wają tam praktyki zawodowe, płatne staże zawodowe oraz uczestniczą w wycieczkach fakultatywnych, które mają 
na celu przybliżenie funkcjonowania różnych zakładów w danej branży. Dzięki nawiązanej współpracy uczniowie po 
ukończeniu szkoły często mają zapewnione miejsce pracy w jednej z tych firm.

3 semestry
(przy wykształceniu zawodowym/branżowym zdobycie zawodu: rolnik).

2 semestry
(przy wykształceniu średnim i ukończonej kwalifikacji ROL.04 zdobycie zawodu: technik 
rolnik).

3 semestry
(przy wykształceniu zawodowym/branżowym zdobycie zawodu: kucharz).

2 semestry
(przy wykształceniu średnim i ukończonej kwalifikacji HGT.02 zdobycie zawodu: technik żywienia i usług gastrono-
micznych).
Kursy te skierowane są do osób dorosłych, pragnących podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe 
w trakcie pracy zawodowej. Kształcenie to jest zorganizowane w formie zaocznej tzw. weekendowej, co umożli-
wia słuchaczom pracę zawodową. Ten system kształcenia zawodowego motywuje uczestników do zwiększenia 
mobilności zawodowej oraz do szybszego reagowania na potrzeby rynku pracy i gospodarki rynkowej. Słuchacze 
uczestnicząc w zajęciach otrzymują zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach, nie stosuje się ocen tak jak 
w przypadku uczniów.

KELNER

ROL.04 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

ROL.10 ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

HGT.02 PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE DAŃ

HGT.12 ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
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KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

WARUNKI UCZESTNICTWA:
•brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
•kserokopia świadectwa ukończenia ostatniej szkoły.
CELE KURSU:
•przekwalifikowanie się i zdobycie nowego zawodu,
•doskonalenie zawodowe i dostosowanie do rynku pracy,
•umożliwienie osobom dorosłym dalszego kształcenia.
DLACZEGO WARTO:
•bezpłatna forma kształcenia,
•zjazdy: sobota, niedziela od godz. 8.00 (możliwość dostosowa-
nia godzin zajęć do potrzeb słuchaczy),

DLACZEGO WARTO:
•bezpłatna forma kształcenia,
•zjazdy: sobota, niedziela od godz. 8.00 (możliwość 
dostosowania godzin zajęć do potrzeb słuchaczy),
•możliwość skrócenia liczby godzin poprzez prze-
pisanie oceny z przedmiotów realizowanych w po-
przednim kształceniu,
•60% to zajęcia w formie ćwiczeń, zajęć praktycz-
nych i praktyki zawodowej,
•kursantem mogą być osoby z wykształceniem 
podstawowym, gimnazjalnym, średnim a także 
wyższym.
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
W PRZEWORSKU

ul. Lwowska 16
37-200 Przeworsk 
tel. 16 648 82 50  

sekretariat@poradniap-p.powiatprzeworsk.pl
www.poradniap-p.powiatprzeworsk.pl

 

CZYNNA JEST 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 

W GODZINACH 
7:00 – 20:00
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 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przeworsku powstała w roku 1969. Początkowo funkcjono-
wała jako Miejska Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. Od 1993 r. została przekształcona w Poradnię Psy-
chologiczno-Pedagogiczną. Z dniem 1 stycznia 1999 r. organem prowadzącym zostało Starostwo Powiatowe 
w Przeworsku. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 
 Jesteśmy placówką oświatową świadczącą bezpłatne usługi dla dzieci, młodzieży, rodzin oraz instytu-
cji oświatowych z terenu powiatu przeworskiego. Pomoc udzielana jest dobrowolnie i bezpłatnie na wniosek 
rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia. 
W skład naszego zespołu wchodzą psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz lekarz - konsultant zespołu orze-
kającego.
 Oferujemy naszą współpracę i  pomoc wszystkim zainteresowanym osobom oraz instytucjom. Porad-
nia mieści się w budynku przy ulicy Lwowskiej 16 na I piętrze, czynna jest od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7:00 – 20:00.

PORADNIA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ:

•diagnostyczną,
•terapeutyczną,
•doradczą,
•profilaktyczną,
•szkoleniową dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

DIAGNOZY:

W PORADNI UZYSKASZ POMOC W ZAKRESIE

•badania psychologiczne (dysleksja, trudności szkolne, trudności emocjonalne, poziom intelektualny, dojrza-
łość szkolna),
•badania pedagogiczne (dysleksja, dojrzałość szkolna, trudności w nauce),
•badania logopedyczne (zaburzenia mowy i wady wymowy),
•badania ukierunkowujące uczniów do wyboru zawodu,
•diagnozowanie predyspozycji psychofizycznych przy wyborze zawodu,
•badania zawodowe uczniów z grup dyspanseryjnych,
•diagnozowanie uczniów z zaburzeniami w zachowaniu i trudnościami wychowawczymi,
•uczniów zdolnych, ubiegających się o indywidualny program lub tok nauki.
 

•poradnictwa w zakresie wyboru przyszłego kierunku kształcenia i zawodu,
•poradnictwa dla nauczycieli (udział w radach pedagogicznych na terenie szkół i przedszkoli),
•poradnictwa rodzinnego i indywidualnego dla rodziców dzieci i młodzieży.

DORADZTWA:
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•zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z zakresu komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów 
grupowych,
•z zakresu rozwijania autonomii, odpowiedzialności i umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji,
•logopedyczne badania przesiewowe w placówkach przedszkolnych i szkolnych,
•badania przesiewowe programem „Widzę”, „Słyszę”, ,,Mówię”,
•badania przesiewowe – profilaktyka dysleksji,
•prowadzenie konsultacji w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
•zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień,
•Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

•o potrzebie kształcenia specjalnego, 
•o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
•o potrzebie indywidualnego nauczania,
•o potrzebie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego,
•o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

TERAPII:

PROFILAKTYKI:

•zaburzeń emocjonalnych oraz osobowościowych dzieci i młodzieży (m.in. fobia szkolna, stany lękowe, mo-
czenie nocne u dzieci, zaburzenia snu, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania czy zaburzenia psy-
chosomatyczne),
•indywidualnej krótkoterminowej nastawionej na rozwiązanie zgłaszanego problemu,
•osobistych kryzysów życiowych,
•problemów wychowawczych,
•trudności w nauce, dysleksji, dysortografii, dysgrafii, opóźnień funkcji percepcyjno-motorycznych,
•logopedycznej, pomoc dzieciom z wadami wymowy, zaburzeniami mowy, doskonale- nie językowej spraw-
ności komunikacyjnej,
•integracji sensorycznej,
•rodzin i par, 
•wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W PORADNI DZIAŁA ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY, KTÓRY WYDAJE ORZECZENIA I OPINIE:

W ramach współpracy z przedszkolami i szkołami prowadzimy szkoleniowe rady pedagogiczne dla nauczycieli 
na tematy zgodne z ich potrzebami, takie jak:

•Jak rozmawiać z rodzicami na wywiadówce 
•Asertywność w zespole i w kontakcie z rodzicem 
•Praca z uczniem mającym trudności dydaktyczne – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb 
i możliwości 
•Motywowanie uczniów do nauki – metoda zielonego ołówka 
•Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
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W PORADNI DZIAŁA ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY, KTÓRY WYDAJE ORZECZENIA I OPINIE:

•Profilaktyka suicydalna          
•Współpraca z zespołami powołanymi przez dyrektorów szkół, których zadaniem jest udzielanie pomocy psy-
chologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce w miarę posiadanych możliwości i potrzeb.
 
Ponadto:
Szkoła dla rodziców i wychowawców” 3 części - 10 spotkań po 3 godziny:
„Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji”, 
,,Jak rozmawiać z nastolatkiem” (warunkiem uczestnictwa jest ukończenie cz.1)

Propozycje dla rodziców:
•„Szkoła dla rodziców i wychowawców” 3 części - 10 spotkań po 3 godziny
•Pogadanki 
•Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Propozycje dla uczniów:
•Badania przesiewowe:
Profilaktyka dysleksji 6-latki, klasa I 
•Interwencje kryzysowe
•Warsztaty 
•Obserwacja dziecka w środowisku szkolnym / przedszkolnym przez psychologa, pedagoga (na potrzeby 
pełniejszej diagnozy)
•Warsztaty z doradztwa zawodowego
•Indywidualne konsultacje dla młodzieży dotyczące wyboru szkoły.
 
W Poradni działa ponadto:
•Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy, którego celem jest udzielanie kompleksowej pomocy 
specjalistycznej dzieciom (od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do 
podjęcia nauki szkolnej) oraz ich rodzinom, 
•Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Psychoruchowego, 
•Sieć Pedagogów i Psychologów powiatu przeworskiego. 



ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W PRZEWORSKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIENIAWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KAŃCZUDZE

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W PRZEWORSKU

ul. Ignacego Krasickiego 9
37-200 Przeworsk
tel. 16 648 75 74

zszprzeworsk@gmail.com
www.zsz.przeworsk.pl

ul. Szkolna 6
37-200 Przeworsk
tel. 16 648 79 69 

1lo.przeworsk@gmail.com
www.loprzeworsk.pl

ul. Rynek 4
37-530 Sieniawa
tel. 16 622 70 48

 losieniawa@wp.pl
www.zssieniawa.com.pl

ul. Marii Konopnickiej 6
37-220 Kańczuga

tel. 16 642 38 30
zskancz@pro.onet.pl
www.zskanczuga.pl

ul. Ks. Stanisława 
Gajeckiego 7

37-205 Zarzecze
tel. 16 640 15 82

zswitos@itl.pl 
https://zszarzecze.com/



HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W terminie głównym

język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji

do 7 lipca 2022 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 

8 lipca 2022 r.



www.powiatprzeworsk.pl


