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 Interesujesz się przedmiotami przyrodniczymi? 

Nurtują Cię pytania związane  z funkcjonowaniem 

organizmów, ich budową?  Zatem wybór jest prosty: 

klasa biologiczno-chemiczna 
lz przedmiotami na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, j. angielski

lz przedmiotami uzupełniającymi: psychologia i pielęgniarstwo

 

bezpłatnej nauki języka norweskiego

To właśnie wybór naszej szkoły  umożliwi Ci rzetelne przygotowanie do 

zdawania matury na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii, j. angielskiego 

(absolwenci naszej szkoły, którzy wybrali biologię na egzaminie 

maturalnym osiągali wyniki kilkakrotnie wyższe od średniej 

ogólnopolskiej). 
 Wybierając profil biologiczno – chemiczny  zyskujesz możliwość : 
l uczestnictwa w zajęciach  prowadzonych  z wykorzystaniem technologii 

multimedialnych – co ułatwi Ci wizualizację omawianych procesów 

biologicznych i  reakcji chemicznych 
l obserwacji  mikroskopowych preparatów, które nauczysz się sam 

wykonywać pod kierunkiem nauczyciela 
l uczenia się poprzez przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów
l uczestnictwa w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych na UJK Kielce 
l wyjazdów terenowych,  na których nauczysz się rozpoznawać gatunki fauny 

i flory
l uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych w postaci kół zainteresowań, np.

 
Ukończenie tego profilu umożliwi Ci w przyszłości wybór wielu  kierunków 

studiów i znalezienie  interesującej,  zgodnej z wykształceniem pracy. 

LO - PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
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lz przedmiotami na poziomie rozszerzonym: historia, wos, j. angielski
lz przedmiotami uzupełniającymi: psychologia, edukacja prawno-policyjna

Gimnazjalisto! 

Profesjonalne nauczanie – ciekawy zawód - pewna praca!

Z nami masz szansę zdobycia wiedzy z zakresu prawa 

i bezpieczeństwa wewnętrznego. Profil policyjno–prawny istnieje już 5 lat. 
W naszym liceum opracowano autorski program nauczania - z zakresu 

kształcenia ogólnoprawnego i policyjnego - w ramach innowacji pedagogicznej 

pn. „Edukacja prawno-policyjna”. W trakcie zajęć uzyskasz wiedzę z zakresu: 

prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa cywilnego i prawa administracyjnego 

oraz historii Policji, organizacji i zarządzania jednostek policyjnych, 

podstawowych technik i taktyk działania służb prewencji i służby kryminalnej 

w Policji. Zajęcia prawne i policyjne są udokumentowane na świadectwie 

ukończenia szkoły. Taka informacja jest pożądana w dalszej edukacji lub pracy 

zawodowej, a w szczególności podczas rekrutacji do Policji, dzięki temu masz 

przyznane dodatkowe punkty!!!
Oprócz uczestnictwa w atrakcyjnych zajęciach będziesz miał możliwość 

udziału w wyjazdach szkoleniowych do jednostek służb mundurowych oraz 

organów sądowych. Do nauki otrzymasz specjalnie przygotowany skrypt 

dydaktyczny, którego nie oferują inne szkoły zajmujące się kształceniem 

na podobnym kierunku. 
Absolwent po skończeniu szkoły będzie mógł: 
l podjąć studia na kierunkach prawniczych, działalności administracji 

rządowej i samorządowej oraz związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa, 
l podjąć dalszą naukę w szkołach pomaturalnych ukierunkowanych na 

ochronę mienia i osób oraz szkołach detektywistycznych.

LO - KLASA POLICYJNO-PRAWNA
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?z przedmiotami na poziomie rozszerzonym: geografia, matematyka, j. ang.
?z przedmiotami uzupełniającymi: psychologia, techniki samoobrony

Ta klasa jest dla ciebie! 

Nauka w klasie Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowuje uczniów 

do kontynuowania kształcenia na studiach wyższych - kierunek 

bezpieczeństwo wewnętrzne czy bezpieczeństwo narodowe, a w dalszej 

perspektywie, do podjęcia  pracy w komórkach zarządzania kryzysowego 

na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju oraz służby w Wojsku 

Polskim, Policji, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Straży Granicznej czy 

innych formacjach mundurowych naszego kraju.

Jako jedyni w regionie przekazujemy uczniom tej klasy 

specjalnie dla nich opracowane skrypty dydaktyczne do nauki.

dzięki temu otrzymasz dodatkowe punkty 

w ramach rekrutacji !!!

Chcesz przygotować się do zawodu żołnierza, policjanta, strażaka, celnika, 

specjalisty ds. bezpieczeństwa wewnętrznego? 
Opracowana w ramach programu autorskiego innowacja pedagogiczna- 

bezpieczeństwo wewnętrzne, pozwoli ci bardzo dobrze przygotować się do 

matury, ale również zdobędziesz dodatkowe umiejętności i wiedzę z zakresu 

szeroko rozumianej obronności wewnętrznej państwa. 

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli, posiadających 

odpowiednie wykształcenie i znajomość tematyki bezpieczeństwa 

wewnętrznego. 

  Zajęcia 

z zakresu edukacji prawnej i bezpieczeństwa wewnętrznego są 

udokumentowane na świadectwie ukończenia szkoły. Nasz absolwent ma  więc 

dowód jaki zakres wiedzy uzyskał w ramach  nauki, co jest ułatwieniem w dalszej 

nauce lub pracy zawodowej a w szczególności w ramach rekrutacji do Policji oraz 

innych służb mundurowych - 

LO - BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
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Zostañ fachowcem ju¿ dziœ!
 Technik informatyk to modny i poszukiwany zawód. Jedną z najszybciej 

rozwijających się dziedzin gospodarki światowej jest i pozostanie informatyka. 

Jeśli interesują Cię komputery, programowanie, aplikacje internetowe, tworzenie 

stron WWW oraz administrowanie sieciami, idealnym kierunkiem dla Ciebie 

będzie Technikum  Informatyczne w ZSP Nr 5 w Łopusznie. 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk może być 

zatrudniony w:
lmałych i średnich przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie 

elektronicznej,
lorganach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących 

systemy informatyczne;
lfirmach świadczących usługi informatyczne.
Wszyscy nasi uczniowie mają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji 

w ramach wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

realizowanych przez naszą szkołę.
 Są to między innymi:

lcertyfikaty ECDL CORE oraz ECDL CAD
l prawo jazdy kat. B
l możliwość odbycia płatnego stażu w czasie wakacji. 

Według analityków rynku pracy na 20 najbardziej poszukiwanych 

zawodów, 12 związanych jest z informatyką.
Absolwenci mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach technicznych, 

na wydziałach: informatyki, automatyki, robotyki, mechatroniki, 

telekomunikacji oraz pokrewnych.

TECHNIK INFORMATYK
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Hotelarz to zawód prężnie rozwijający się oraz cieszący się dużym 

zapotrzebowaniem na rynku pracy w kraju jak i za granicą.
Miejscami pracy przyszłego hotelarza są hotele, motele, ośrodki 

wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, schroniska, a także 

współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza i inna.
Technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach 

administracji samorządowej, zajmującymi się usługami hotelarskimi, a także 

w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Może także prowadzić własną 

działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.
W trakcie 4-letniej edukacji, dzięki treściom realizowanym na przedmiotach 

zawodowych i praktycznych zdobywasz dwie kwalifikacje:
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji,
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
W trakcie kształcenia na kierunku technik hotelarstwa w naszej szkole 

dodatkowo oferujemy:
lbezpłatne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe - 

kursy barmańskie, kelnerskie, organizacji imprez okolicznościowych 

organizowane m.in. w Zakopanem,
lbezpłatne krajowe i zagraniczne wyjazdy szkoleniowe w ramach 

projektów unijnych: Hiszpania, Anglia, Niemcy.
lzajęcia rekreacyjno-sportowe; aerobik, basen, nauka jazdy 

na nartach,
lpłatne krajowe i zagraniczne staże, 
ldodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe.

TECHNIK HOTELARZ
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Technik mechanik znajduje zatrudnienie we wszystkich gałęziach 

przemysłu: metalowym, maszynowych, przetwórczym, wydobywczym, 

okrętowym, motoryzacji, lotniczym, rolnictwie, drzewno-papierniczym, 

chemicznym, jako pracownik techniczny i utrzymania ruchu w sektorze 

spożywczym, administracji biur i urzędów a nawet placówkach służby zdrowia. 

Może zakładać własne firmy i pracować w wielkich koncernach, być robotnikiem, 

technologiem, konstruktorem i zarządzać zespołami pracowników.
W wykazie GUS-u 2012/13, aż 7 zawodów związanych z mechaniką było 

w grupie „deficytowych” a ich średnie zarobki są wyższe od średniej 

krajowej. 
Obecnie w naszej szkole kształcimy mechaników o specjalności monter 

maszyn i urządzeń. Nowy system kształcenia zawodowego pozwala na 

rozszerzanie kompetencji zawodowych a tym samym na zdobywanie nowych 

zawodów. Takie dodatkowe kwalifikacje można będzie uzyskać na kursach 

w naszej szkole.
Nasi uczniowie mają możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień w ramach 

wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
lpraw
l

l

lawnienia do wykonywania robót na 

koparkach.

o jazdy,
uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi,
uprawnienia spawacza i cięcia plazmą,
upr

Absolwenci mogą kontynuować naukę na 

wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: 

mechaniki, mechatroniki, budowy maszyn.

TECHNIK MECHANIK
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Fryzjer to zawód ponadczasowy, dający ogromne możliwości rozwoju 

i doskonalenia posiadanych umiejętności. 
Rynek usług fryzjerskich niezmiennie zgłasza zapotrzebowanie 

na wykwalifikowanych fryzjerów. 
W naszej szkole zdobędziesz uprawnienia technika usług fryzjerskich, 

dodatkowo  uzyskasz dwie kwalifikacje:

lszkolenia z zakresu koloryzacji, strzyżeń, formowania fryzur czy 

pielęgnacji włosów prowadzonych przez mistrzów sztuki fryzjerskiej,
lkursy z zakresu wizażu, kreowania wizerunku, stylizacji paznokci,
lwyjazdy na targi fryzjerskie oraz szkolenia m.in. do włoskiej fabryki 

Farmen w Turynie produkującej profesjonalne kosmetyki Vitality's,
ldodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie.
certyfikat 

potwierdzający kwalifikacje. 
Chcesz zostać kreatywnym fryzjerem – stylistą, który potrafi sprostać 

niebanalnym wymaganiom klientów? Zapisz się do naszej szkoły!

     A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.
     A.23. Projektowanie fryzur. 
Po ukończeniu szkoły można: otworzyć własną działalność gospodarczą 

w zakresie świadczenia usług fryzjerskich,  pracować w salonach fryzjerskich, 

firmach reklamowych i marketingowych, studiach metamorfozy czy firmach 

zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich, jako np. 

przedstawiciel handlowy.
Aby zapewnić uczniom wszechstronny rozwój oraz stały i szeroki dostęp do 

nowych technologii nasza szkoła w ramach projektów unijnych organizuje 

bezpłatne:

Po odbyciu każdego kursu czy szkolenia otrzymasz 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
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Wnuk Małgorzata
Zakład Fryzjerski
ul.Kielecka 19a
tel.: 698-079-425 

Jarosław Wasik
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 28-300 Jędrzejów
tel.:607-915-419 



Architekt krajobrazu jest zawodem interdyscyplinarnym, który łączy 

dziedziny takie jak: biologia, botanika, ekologia, architektura, urbanistyka, czy 

sztuka, design. Architekt krajobrazu zajmuje się szeroko pojętą opieką nad 

terenami zielonymi: urządza, utrzymuje, pielęgnuje rośliny, konserwuje 

zabytkowe tereny zieleni, a także projektuje wyposażenie i obiekty małej 

architektury. Zawód ten także wiąże się z wszelkiego rodzaju pracami 

organizacyjnymi, nadzorowaniem prac budowlanych dotyczących zarówno 

miejskich jak i wiejskich terenów zieleni.
Absolwenci przygotowani są do: podejmowania pracy w jednostkach 

opracowujących projekty zagospodarowania przestrzeni, realizacyjnych 

i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach 

administracji samorządowej m.in. w wydziałach planowania przestrzennego, 

geodezji i kartografii, ochrony środowiska, a także w placówkach służb ochrony 

zabytków i ochrony przyrody, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych. 
W trakcie 4-letniej edukacji, dzięki treściom realizowanym na przedmiotach 

zawodowych i praktycznych zdobywasz dwie kwalifikacje:
lR.21 – projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów 

krajobrazu,
lR.22 – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów 

małej architektury krajobrazu.
Dodatkowo w trakcie kształcenia w naszej szkole oferujemy:
lbezpłatne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe - kursy 

florystyczne, fotograficzne, plecionkarskie.
lbezpłatne krajowe i zagraniczne wyjazdy szkoleniowe w ramach 

projektów unijnych m.in. do Wersalu w Paryżu

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
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Technolog żywności 

Technik technologii żywności znajdzie zatrudnienie w:

Dla uczniów technikum technologii żywności szkoła zapewnia:

Poza tym szkoła oferuje: 

 

to zawód, na który zawsze będzie zapotrzebowanie. 

Bo czy wyobrażamy sobie życie bez jedzenia? A czy nie mamy coraz większych 

wymagań w stosunku do jakości i rodzaju pożywienia? I tym dokładnie zajmuje 

się technolog żywienia, czyli:
lopracowuje nowe asortymenty produktów żywnościowych oraz nowe 

technologie produkcji żywności,
lorganizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych – dba 

o jakość żywności.

lprzedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego;
linstytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności,
lzakładach gastronomicznych i placówkach żywienia zbiorowego;
lmoże też samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności mogą być 

podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku 

technologia żywności i żywienia człowieka.
 

lzajęcia praktyczne w renomowanych zakładach przetwórstwa 

spożywczego,
lmiesięczne praktyki zawodowe w hotelach na terenie całego kraju,
luzyskanie dyplomu EUROPASS w języku polskim i angielskim.

lbezpłatne kursy: barmański, kelnerski, obsługi kas fiskalnych, 

organizacji przyjęć okolicznościowych, 
ldobrze płatne krajowe i zagraniczne staże,
lmożliwość udziału w międzynarodowych konkursach barmańskich tj.: 

Calvados, Beskidzki Konkurs Młodych Barmanów.
?

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
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Technik geodeta to atrakcyjny, rozwojowy zawód o dużych możliwościach na 

rynku pracy, związany jest z pracami pomiarowymi w terenie i późniejszym ich 

opracowaniem.

W czasie 4-letniego pobytu w naszej szkole nauczysz się między innymi:
- przeprowadzać pomiary geodezyjne, opracowywać plany zagospo-

darowania terenu, tworzyć plany realizacyjne obiektów budowlanych, 

sporządzać kosztorysy prac geodezyjnych, prowadzić dokumentację techniczną 

wykonywanych prac, opracowywać i rysować mapy, wykonywać, podziały, 

rozgraniczenia i scalenia nieruchomości, a także poznasz zasady prowadzenia 

ewidencji gruntów i budynków.

W trakcie edukacji dzięki treściom realizowanym na przedmiotach 

zawodowych i praktycznych zdobywasz trzy kwalifikacje:
B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
         oraz opracowywanie wyników pomiarów. 
B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych.
B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem
        i gospodarką nieruchomościami.

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł pracować w:
firmach geodezyjnych, biurach projektowych, firmach drogowych budujących 

i utrzymujących drogi, instytucjach związanych z działalnością kartograficzną, 

a także w organach administracji państwowej i samorządowej (urzędy gmin, 

miast).
Będziesz mógł również - po spełnieniu określonych wymagań - 

prowadzić własną działalność geodezyjną.

TECHNIK GEODETA
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Dobrze trafiłeś!

TECHNIKUM BUDOWLANYM  

  Będziesz miał szansę uczestniczyć w  różnych 

formach kształcenia zawodowego jak np. kurs spawacza czy montera 

rusztowań budowlanych. 

Po ukończeniu nauki w Technikum możesz zdawać maturę, która jest 

przepustką na studia.
 

Możliwości są niezliczone!
Nie zmarnuj swojej szansy! Nie zwlekaj, przyjdź do nas!  Czekamy!

 Jeżeli chcesz zostać poszukiwanym na rynku zarówno 

w Polsce jak i  za granicą specjalistą w branży budowlanej – nie znajdziesz 

lepszej oferty  niż  w    w  ZSP  Nr 5 w  Łopusznie. 
Podejmując u nas naukę,  będziesz zdobywał wiedzę na różnych ciekawych  

przedmiotach zawodowych . Oprócz zajęć teoretycznych będziesz miał szansę 

poznać praktyczne aspekty zawodu, biorąc udział w zajęciach praktycznych 

i praktykach zawodowych organizowanych w firmach budowlanych. 

Gwarantujemy mnóstwo wycieczek edukacyjnych do zakładów pracy i nie tylko!
Organizujemy konkursy Wiedzy Budowlanej z fantastycznymi nagrodami. 

Bierzemy udział w wielu projektach unijnych oraz współpracujemy z Politechniką 

Świętokrzyską w Kielcach.

Sam zdecydujesz, które oferty są wprost dla Ciebie 

stworzone. Wystarczą tylko TWOJE chęci - MY pomożemy Ci zrealizować 

marzenia.

Absolwent naszego Kierunku Budowlanego wyposażony będzie w wiedzę 

i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia na Wydziałach Budownictwa 

np. w Kielcach, Krośnie, Rzeszowie, Krakowie.
Technik Budownictwa, kończąc naszą szkołę, będzie mógł podjąć pracę 

w każdym przedsiębiorstwie budowlanym, w wytwórniach prefabrykatów, 

laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracji 

samorządowej, jak również prowadzić własną firmę budowlaną. 

TECHNIK BUDOWNICTWA
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Mechatronika

Technik mechatronik to nowoczesny,

Nasza szkoła, dzięki środkom z Unii Europejskiej pozyskanym w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, umożliwia uczniom:
luzyskanie dodatkowych kwalifikacji: programisty i operatora 

obrabiarek CNC, montaż i obsługa urządzeń mechatroniki samochodowej, 

serwisanta i diagnosty, 
ludział w bezpłatnych wyjazdach zagranicznych, np. do Hiszpanii, 

Francji, Niemiec czy Włoch,
lpraktyki w renomowanych firmach.

 jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka. 

Obserwowane zjawisko mechatronizacji techniki sprawia, że wzrasta 

zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów.
poszukiwany na rynku zawód, który 

daje szansę na  zdobycie ciekawej pracy. Jest atrakcyjny, a co najważniejsze - 

z przyszłością. 

Mechatronik – zawód przyszłości!!!

 

Po ukończeniu tego kierunku możesz kontynuować naukę na uczelniach 

technicznych, prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć 

zatrudnienie w zakładach prowadzących usługi w zakresie serwisu, napraw 

urządzeń mechatronicznych, na stanowiskach konstruktora, technologa, 

mistrza, operatora i programisty CNC, serwisanta, kierownika działu obsługi 

i napraw, zaopatrzeniowca itp. w stacjach serwisowych i diagnostycznych,

placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury 

diagnostycznej.

TECHNIK MECHATRONIK
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TECHNIKUM (4-letnie)

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

KWALIFIKACYJNE KURSY  ZAWODOWE:

lTECHNIKUM kształcące w zawodzie TECHNIK EKONOMISTA 
lTECHNIKUM kształcące w zawodzie TECHNIK HANDLOWIEC 
lTECHNIKUM kształcące w zawodzie TECHNIK ELEKTRONIK
 

lfryzjer (trzyletnie)
lkucharz (trzyletnie)
lślusarz (trzyletnie)
llakiernik (trzyletnie)
lmechanik monter maszyn i urządzeń (trzyletnie)
loperator obrabiarek skrawających (trzyletnie)
lmechanik automatyki i urządzeń precyzyjnych (trzyletnie)

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe zapraszamy osoby dorosłe 

i młodzież zainteresowaną uzyskaniem i uzupełnieniem wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Kwalifikacyjne kursy 

zawodowe  to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego 

w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.  Ich ukończenie 

umożliwi przystąpienie do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie  w zakresie tej kwalifikacji.

NOWE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

RUDA STRAWCZYŃSKA 103A
26-067 STRAWCZYN

WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE 
TEL.:41-303-80-85
FAX: 41-303-91-31
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Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik 

pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania 

następujących zadań zawodowych: 
loceniania stanu technicznego układów elektrycznych 

i elektronicznych pojazdów samochodowych. 
lnaprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów 

samochodowych. 
lprowadzenia pojazdów samochodowych.

 sprawdza stan 

techniczny zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów 

samochodowych, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacji elektrycznej 

pojazdów samochodowych, wykonuje montaż i demontaż instalacji oraz 

urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach 

samochodowych, przeprowadza konserwacje i przeglądy okresowe zespołów 

i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów 

samochodowych, sprawdza stan techniczny, lokalizuje i usuwa uszkodzenia 

w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem 

komputerowych urządzeń diagnostycznych.
W trakcie nauki uczeń odbywa zajęcia teoretyczne z przedmiotów 

ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: podstawy techniki, podstawy 

elektrotechniki i elektroniki, konstrukcja pojazdów samochodowych, urządzenia 

elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych, przepisy ruchu 

drogowego, pracownia elektromechaniki i elektroniki, zajęcia praktyczne, 

specjalizacja. 

ZDOBYCIE TEGO ZAWODU DAJE GWARANCJE PRACY!

ZSZ - ELEKTROMECHANIK
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Jest  to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do 

wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, 

tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo 

bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców, zarówno w 

inwestycjach jaki i remontach budynków różnego typu. Absolwenci tego 

kierunku nauczania są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze 

względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Po 

ukończeniu szkoły w tym zawodzie  potrafią m. in.: 
l wykonywać wszelkie prace wykończeniowe, 
l analizować dokumentację budowlaną, 
lobliczać ilość materiałów potrzebnych do wykonywania 

zleconych robót. 
Trzyletni cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem. 

Absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Ma wtedy 

możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych oraz remontowych 

lub prowadzić własną firmę. 

Nasi absolwenci są dobrze przygotowani 

do podjęcia pracy zawodowej, ponieważ podczas płatnej 

praktycznej nauki zawodu uczą się 

w najlepszych firmach budowlanych!

ZSZ - MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 

WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
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Szkoła Policealna – TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (BHP)
Cykl kształcenia trwa 3 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. 

Absolwenci tego kierunku posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy. 
W myśl przepisom mówiącym o tym, iż każda firma zatrudniająca powyżej 100 

osób musi zatrudnić specjalistę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, a mniejsze 

firmy często korzystają z ich usług, istniejący w ZSP NR 5 w Łopusznie  

kierunek  - Technik BHP - oferuje absolwentom zawód z przyszłością.

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Nauka jest bezpłatna i trwa 2 lata. Zajęcia odbywają się w systemie 

zaocznym, co 2 tygodnie, w piątki po południu i soboty. 

Absolwenci kierunku technik turystyki wiejskiej posiadają pełne uprawnienia 

do podjęcia zatrudnienia w biurach i agencjach turystycznych, hotelach 

i pensjonatach, organach administracji samorządowej, fundacjach 

i stowarzyszeniach oraz we wszystkich organizacjach branżowych. 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia 

rolnicze uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

BEZPŁATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
l2-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (dla absolwentów 

zasadniczych szkół zawodowych),
l 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (dla absolwentów ośmioletniej 

szkoły podstawowej lub gimnazjum). 
Liceum Ogólnokształcące to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie 

wykształcenie. Ukończenie liceum daje szansę na zdobycie lepszej 

pracy oraz otwiera drogę do dalszej edukacji! 19



Artystyczne inspiracje naszych uczniów

Laureaci olimpiad przedmiotowych 2014/2015

Młodzież ZSP Nr 5 w Barcelonie


