






Jeśli chcesz związać swoją przyszłość ze służ-
bami mundurowymi, wzbogacić umiejętności 
z tej dziedziny, poznać specyfikę działalności 
struktur, takich jak: Straż Graniczna, Policja, 
Państwowa Straż Pożarna, Wojsko Polskie, wy-
bierz ten kierunek. 



Z naszą pomocą zdobędziesz solidne podstawy 
do dalszej nauki na wielu kierunkach profilo-
wanych, takich jak: medycyna, stomatologia, 
rehabilitacja, pielęgniarstwo, położnictwo, ra-
townictwo medyczne, weterynaria, fizjoterapia, 
technologia żywienia, biotechnologia oraz na 
kierunkach pokrewnych, takich jak: ochrona 
środowiska, pedagogika, psychologia.



Chcesz podjąć studia ekonomiczne lub języko-
we na uczelni polskiej lub zagranicznej, pra-
gniesz w przyszłości zostać szefem własnej 
firmy i kreować swoje życie zawodowe - ten 
kierunek jest dla Ciebie!
To innowacyjna propozycja skierowana do 
uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zaintere-
sowania lingwistyczne w sytuacjach codzien-
nych z językiem biznesu.



Jeśli masz wrażliwość humanisty, dociekliwość 
filozofa, wnikliwość dziennikarza ten kierunek 
jest dla Ciebie. W czteroletnim cyklu kształce-
nia uczniowie uczestniczą w warsztatach i wy-
kładach dotyczących redagowania i formatowa-
nia tekstu, poznają tajniki pracy dziennikarskiej 
oraz specyfikę tego zawodu. Zgłębiają rolę me-
diów we współczesnym świecie oraz pogłębiają 
umiejętności w zakresie wykorzystywania pro-
gramów komputerowych.  



To profil dedykowany osobom pragnącym zdo-
być wiedzę i praktyczne umiejętności oraz do-
świadczenie w  pracy laboratoryjnej. Szkoła 
oferuje zajęcia w  specjalistycznej pracow-
ni, w której młodzież poznaje tajniki obsługi 
maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego. 
Ponadto zdobywa umiejętności posługiwania 
się sprzętem laboratoryjnym, poznaje zasady 
wytwarzania półproduktów i produktów che-
micznych. Praktyczne nauczanie chemii daje 
uczniom możliwość dalszego kształcenia na 
wyższych uczelniach typu politechnicznego 
i medycznego.



Kosmetologia jest to kierunek dedykowany 
uczniom pragnącym rozwijać swoje pasje zwią-
zane ze stylizacją i wizażem, a w przyszłości 
mogącym realizować się w branży kosmetycz-
nej. Celem tego profilu jest przygotowanie do 
egzaminu maturalnego, kształtowanie postawy 
prozdrowotnej i estetycznej oraz umożliwienie 
kontynuowania nauki w policealnych szkołach 
kosmetycznych i na uczelniach wyższych.



Farmacja to branża dynamicznie rozwijająca 
się w XXI wieku. W obrębie kierunku propono-
wane są zajęcia w profesjonalnie wyposażonym 
laboratorium chemicznym. Uczeń zdobywa 
wiedzę z zakresu farmacji, kształtuje postawę 
prozdrowotną i proekologiczną oraz umiejęt-
ność badawczego sposobu myślenia. Absolwent 
szkoły z powodzeniem może ubiegać się o miej-
sce na akademiach medycznych.



Programowanie należy współcześnie do naj-
bardziej poszukiwanych kompetencji na rynku 
pracy. Często jest nazywane trzecim językiem, 
który warto znać, obok ojczystego i obcego. 
Uczy analitycznego i logicznego myślenia oraz 
kreatywności i precyzji. Umiejętność kodowa-
nia jest kluczową kompetencją XXI wieku. 
W  efekcie kształcenia uczeń uzyskuje kwa-
lifikacje w  zawodzie „technik programista”. 
Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie 
w różnych gałęziach gospodarki, administracji 
i zarządzania oraz w firmach informatycznych. 



W  dobie współczesnej informatyzacji coraz 
większego znaczenia nabiera umiejętność po-
sługiwania się technologią informatyczną. Na 
rynku pracy poszukiwane są osoby z wiedzą 
z zakresu obsługi komputera, przetwarzania 
informacji, zarządzania bazami danych, ad-
ministrowania sieciami komputerowymi oraz 
projektowania aplikacji internetowych. W efek-
cie kształcenia uczniowie zdają egzaminy kwa-
lifikacyjne potwierdzające uzyskanie tytułu 

„Technik informatyk”. 



Uczniowie pracują nad projektami stron WWW, 
tworzą banery reklamowe, ulotki, projekty 3D. 
Mają możliwość drukowania swoich prac na 
drukarkach cyfrowych, jak i na drukarkach 3D. 
Posługują się takimi aplikacjami jak: InDesign 
Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, blender.
Kształcimy młodzież w pracowniach wyposa-
żonych w najnowsze urządzenia drukujące i in-
troligatorskie, w których uczniowie zdobywają 
wymagane umiejętności na rynku pracy.



Proces edukacji uczniów obejmuje wiedzę 
i  umiejętności z  zakresu ekonomii, finan-
sów, marketingu, plastyki, fotografii, psycho-
logii, lingwistyki oraz grafiki komputerowej 
i multimediów.
Technik reklamy może realizować swoje am-
bicje zawodowe w specjalistycznych agencjach 
reklamowych, działach marketingu, promo-
cji i reklamy firm produkcyjnych, handlowych 
i usługowych, w biurach ogłoszeń środków ma-
sowego przekazu oraz studiach graficznych.



Technikum Technologii Drewna odpowiada 
za prawidłowe przygotowanie procesu produk-
cji i kierowanie nim w zakładach przemysłu 
drzewnego. Absolwent po ukończeniu szkoły 
może pracować w zakładach produkujących 
meble oraz stolarkę budowlaną. Posiada kwali-
fikacje do zatrudnienia na stanowisku: kierow-
nik zakładu drzewnego, działu produkcyjnego, 
mistrz produkcji, technik kontroli jakości, pro-
jektant oraz specjalista do spraw bezpieczeń-
stwa w zakładach przemysłu drzewnego. 



Absolwenci są zatrudniani w zakładach bran-
ży drzewnej w naszym regionie, w Polsce oraz 
w całej Europie. Mogą pracować w zakładach 
stolarskich produkujących meble, okna, drzwi, 
a także w budownictwie. 
Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się 
na terenie szkoły. Uczniowie nie muszą szukać 
zakładów w celu odbycia zajęć praktycznych, 
które są prowadzone na warsztatach szkolnych.
Kształcenie praktyczne dostosowane jest do po-
trzeb współczesnego rynku pracy.



To zawód z tradycją kształcenia w naszej szkole.
Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę 
oraz dobrze przygotowaną i wyposażoną bazę 
dydaktyczną. Zajęcia prowadzone są w nowo-
cześnie wyposażonych pracowniach tapicer-
skich znajdujących się na warsztatach szkolnych.
Proces kształcenia prowadzony jest tak, aby jak 
najlepiej przygotować ucznia do dalszej pracy 
zawodowej, zarówno w wielkim zakładzie tapi-
cerskim, jak i we własnej, małej firmie.





POŁOŻONY  NIEDALEKO  SZKOŁY  INTERNAT  PRZEZNACZONY  JEST  DLA  OSÓB  DOJEŻDŻAJĄCYCH

NA  ZAJĘCIA  LEKCYJNE.  PLACÓWKA  OFERUJE  WARUNKI  LOKALOWE  NA WYSOKIM  POZIOMIE. 

W  TRAKCIE  EDUKACJI  MŁODZIEŻ  PRZEBYWA  POD  PROFESJONALNĄ  OPIEKĄ  WYCHOWAWCÓW.

INTERNAT  ZAPEWNIA  SPRZYJAJĄCE  WARUNKI  DO  ROZWOJU  UMYSŁOWEGO  I  FIZYCZNEGO,

WSPARCIE  W  TRUDNYCH  SYTUACJACH  ORAZ  CAŁODZIENNE  WYŻYWIENIE.  
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