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Dyrektor PZS w Łopusznie
mgr Teresa Pasowska

Niech z życzliwych słów, dobrych uczynków, 
świątecznych zapachów powstanie najpiękniejsza 

kolęda, która opromieni codzienność 
oraz da nadzieję i radość.

Świąt pełnych pokoju i miłości, jaśniejących mocą 
nowonarodzonego Dziecięcia 

oraz wszelkiej pomyślności w roku 2020  
życzy Dyrekcja wraz z Pracownikami i Uczniami

POKOLENIA 3



POKOLENIA4



POKOLENIA 5

PZS w Łopusznie: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...



PZS w Łopusznie: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...

6 POKOLENIA



7POKOLENIA

PZS w Łopusznie: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...



POKOLENIA8

PZS w Łopusznie: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...



POKOLENIA 9

PZS w Łopusznie: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...



POKOLENIA10

PZS w Łopusznie: WCZORAJ-DZIŚ-JUTRO...





DZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ





UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH 
PODCZAS ŚLUBOWANIA 5 X 2019
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Projekt skierowany jest do uczniów oraz Blok zadań dla uczniów technikum 
nauczycieli  Technikum w PZS w Łopusznie. Okres hotelarskiego: barman, kelner, barista, organizacja 
realizacji projektu trwa od 01.03.2018 roku i obsługa imprez okolicznościowych.
do 31.01.2020 roku, wartość projektu wynosi 1 202 Blok zadań dla uczniów technikum 
609,12zł w tym dofinansowanie ze środków Unii informatycznego:programowanie stron WWW, 
Europejskiej w ramach Regionalnego programu grafika 3D, Photoshop.
operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014- Blok zadań dla uczniów technikum 
2020- 1 180 273,52zł. Pozostała kwota pochodzi fryzjerskiego: stylizacja włosów, Nowoczesne 
ze środków własnych w postaci wkładu finansowego techniki koloryzacji, kursy wizażu, zdobienia 
oraz wkładu rzeczowego. paznokci.

Swoimi działaniami obejmuje kursy zawodowe Blok zadań dla uczniów technikum 
dające dodatkowe kwalifikacje oraz szkolenia ekonomicznego: księgowość małych i średnich 
doskonalące m.in.: firm, kasjer sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, 

Blok zadań dla uczniów technikum InsERT, sztuka prezentacji i prowadzenia spotkań.
mechanicznego: spawacz, operator koparki kl. III, Dodatkowo odbywają płatne staże w zakładach 
operator maszyn CNC, prawo jazdy kat.B. pracy. W okresie dwuletniego realizowania projektu 

Blok zadań dla uczniów technikum działaniami objętych zostało 130 uczniów oraz 
budowlanego: monter rusztowań, operator zwyżek 4 nauczycieli. W ramach działań projektowych 
i podestów ruchomych, operator koparko- doposażone  zos ta ły  również  pracownie  
ładowarki, kierowca wózków widłowych z napędem przedmiotowe: mechaniczna, budowlana, 
silnikowym wraz z wymianą butli gazowych. fryzjerska, informatyczna, hotelarska oraz 

ekonomiczna.                     mgr Artur Węgliński

WYŻSZE KWALIFIKACJE - PEWNIEJSZA PRZYSZŁOŚĆ

grotravel & Active Life to targi, podczas których promowane są 
produkty regionalne i żywność tworzona według tradycyjnych Areceptur, jak również regiony Polski i zagranicy z ich atrakcjami 

turystycznymi.
Uczniowie uczestniczyli w konferencji pod hasłem ,,Marka terytorialna – jak 

ją kreować, wzmacniać i promować z korzyścią dla gospodarki turystycznej?”. 
Po konferencji przyszli hotelarze i gastronomicy zwiedzili znajdujący się 
nieopodal Targów Kielce hotel ,,Tęczowy Młyn”. Tu  mieli możliwość poznać 
strukturę organizacyjną pracy hotelu oraz zobaczyć m.in. pokoje dla gości, 
recepcję, zaplecze gastronomiczne, sale konferencyjne i restauracyjne, itp. 
Obejrzenie tego obiektu oraz rozmowa z jego pracownikami była ciekawym 
doświadczeniem dla młodych adeptów branży hotelarskiej i gastronomicznej. 

mgr Grażyna Bekier

XI MIĘDZYNARODOWE TARGI ,,AGROTRAVEL&ACTIVE LIFE”

Uczniowie klas o profilu fryzjerskim wzięli udział w 19 edycji 
Festiwalu Fryzjerskiego HAIR FAIR, który miał miejsce 24 listopada 
2019r. w katowickim Spodku.

Dzięki kompleksowemu przeglądowi najnowszych rozwiązań 
i możliwości dostępnych w branży młodzi adepci sztuki fryzjerskiej 
poznali tajniki i trendy nowoczesnego fryzjerstwa, .

Na festiwalu obecne były gwiazdy polskiego i światowego 
fryzjerstwa, dzięki czemu uczniowie mogli poznać mistrzów oraz 
przyjrzeć się ich pracy.                         mgr Ewa Kowalska

FESTIWAL FRYZJERSKI
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