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Unikalne kierunki kształcenia 
Wysoka zdawalność matur
Nowoczesne pracownie
Wyjazdy zagraniczne
Bezpieczeństwo uczniów
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Dołącz 

do 
najlepszych!



w ogólnopolskim rankingu edukacyjnym branżowego pisma

„Perspektywy” najlepszych liceów i techników w Polsce już od kilku

lat bardzo wysoką pozycję zajmują szkoły średnie, prowadzone

przez Powiat  Radomski. Niektóre z nich są klasyfikowane o wiele

wyżej niż znane radomskie licea i technika.

Wysoka pozycja w rankingu to potwierdzenie faktu, że mamy

doskonałą kadrę pedagogiczną, a uczniowie mają liczne

osiągnięcia w nauce, sporcie czy rozmaitych konkursach.

Powiatowe szkoły średnie w Pionkach i Iłży posiadają też świetną

bazę lokalową, nowoczesne pracownie, a w wielu kierunkach

kształcą młodzież w oparciu o praktyczną naukę zawodu, również

za granicą. To dodatkowy argument dla rodziców absolwentów

szkół podstawowych z Iłży czy Pionek, którzy zastanawiają się nad

wyborem najlepszej szkoły dla swoich dzieci. Zapraszam do

zapoznania się z ofertą edukacyjną Powiatu Radomskiego!

Z wyrazami szacunku,

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,
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Starosta Radomski

Zapraszamy
do nauki w szkołach
ponadpodstawowych



Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja
Kopernika w Iłży to szkoła z ponad 80-letnią
tradycją, która posiada szeroką ofertę
edukacyjną. 

O wysokim poziomie nauczania świadczą
wyniki egzaminów zewnętrznych – 100%
zdawalność matury i wysokie wyniki
egzaminów z przedmiotów rozszerzonych.
Przekładają się one na miejsce w rankingu
szkół średnich wg czasopisma „Perspektywy”.
Szkoła posiada złotą i srebrną tarczę
Perspektyw. W regionie radomskim zajmuje
bardzo wysoką pozycję.
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DYREKTOR: AGNIESZKA FILA KOPEĆ

ul. Jakuba Starszego 6, 27-100 Iłża
tel./fax. 48 616 33 42
e–mail: rekrutacja@loilza.pl
www.loilza.pl
facebook.com/loilza

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
 W IŁŻY

100%100%100%ZDAWALNOŚĆ
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MATURY
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To najlepsze LiceumTo najlepsze Liceum  
w Powiecie Radomskim!w Powiecie Radomskim!  
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z rozszerzonym programem nauczania:
matematyki, fizyki, informatyki

DLA  ABSOLWENTÓW  
SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH
NA  ROK  SZKOLNY
2021/2022

To klasa dla osób, które wiążą swoją przyszłość 

Profil ten ułatwia dalszą naukę w celu zdobycia
wykształcenia, na które aktualnie jest największe
zapotrzebowanie na rynku pracy. 
To właśnie absolwenci studiów technicznych 

Program nauki pozwala na podjęcie studiów
technicznych, matematyki, ekonomii, informatyki,
budownictwa, transportu, architektury, robotyki itp.

z naukami ścisłymi. 

i informatycznych są poszukiwanymi specjalistami
zarówno w kraju jak i za granicą.

KLASA 
MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

(POLITECHNICZNA)
 

OFERTA

EDUKACYJNA

z rozszerzonym programem nauczania:
biologi, chemii, matematyki

Klasa przeznaczona dla uczniów, którzy wiążą swoją
przyszłość z naukami medycznymi i przyrodniczymi
na uczelniach wyższych w nie tylko w Polsce, ale
również za granicą. 
Program nauczania pozwala w przyszłości studiować
medycynę, stomatologię, farmację, ratownictwo
medyczne, pielęgniarstwo, biotechnologię,
kosmetologię,  fizjoterapię itp.

KLASA 
BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 

(MEDYCZNA)
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z rozszerzonym programem nauczania:
języka polskiego, języka angielskiego,

geografii 

Program klasy zakłada kontynuowanie nauki na
wyższych uczelniach na kierunkach humanistycznych 
 (polonistyka w różnych specjalnościach, filologia
angielska, pedagogika, psychologia),  artystycznych,
społecznych (socjologia, politologia, prawo).
Szkoła zaprasza:

 osoby chcące osiągnąć sukces w social mediach; 
osoby, z którymi podczas zajęć pozalekcyjnych
będzie pracować nad przygotowaniem
psychologicznym,  zbieraniem kontentu na
podstawie pasji ucznia,  budowaniem spójnej
identyfikacji wizualnej, obróbką i montażem video.
 

W ramach zajęć odbędą się warsztaty z osobami 
 pracującymi w mediach. 

KLASA 
   HUMANISTYCZNA 

(VLOGERSKA) 
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  NAPRAWDĘ ŚWIETNEGONAPRAWDĘ ŚWIETNEGO

  LICEUM!LICEUM!

Uczniowie świetnie zdają maturę i osiągają wysokie wyniki.
Absolwenci studiują prestiżowe kierunki na najlepszych
uczelniach.
Liceum realizuje projekty  ERasmus+ dzięki którym uczniowie
mogą poznawać rożne kraje i doskonalić znajomość języka
angielskiego (wyjazdy do Włoch, Turcji, Niemiec, Czech,
Holandii, Finlandii czy Hiszpanii). Co roku mogą doskonalić
język obcy w szkole językowej LINK na Malcie. 
Uczniowie chętnie angażują się w działania Koła Wolontariatu,
przygotowują i biorą udział w wydarzeniach artystycznych,
kulturalnych, opiekują się miejscami pamięci narodowej.
Szkoła oferuje szeroki program zajęć kulturalnych 

W szkole organizowane są konkursy talentów, rozgrywane  
 zawody sportowe – szkolna liga koszykówki, siatkówki, piłki
nożnej czy tenisa stołowego.

 

i naukowych.
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Ósmoklasisto!
 

    Szukasz szkoły dającej solidne wykształcenie, 
w której będziesz bezpieczny i gdzie panuje
wyjątkowo przyjazna atmosfera?

DOŁĄCZ DO
DOŁĄCZ DO  
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Zespół Szkół w Iłży to szkoła z 50-letnią tradycją otwarta na potrzeby rynku pracy, 
z bogatą ofertą kształcenia ogólnego i zawodowego.  Oferuje naukę w technikum 
i  szkole branżowej. 
    

W Rankingu Najlepszych Liceów i Techników  Perspektywy 2019 i 2021 Technikum
w ZSP w Iłży uzyskało tytuł ,,Srebrnej Szkoły ’’!
    

Placówka umożliwia zdobycie uprawnień i certyfikatów. Organizuje i realizuje
szereg konkursów międzyszkolnych oraz bezpłatnych projektów umożliwiających
uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, zwiększających atrakcyjność na rynku pracy.
Kształci uczniów w nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych pracowniach
przedmiotowych. 

Na terenie szkoły znajduje się pełnowymiarowa sala gimnastyczna do gier
zespołowych, boisko do piłki ręcznej i tenisa. Szkoła posiada szybki dostęp do
Internetu (DSL) oraz pracownię komputerowego wspomagania projektowania CAD.
Ma własne warsztaty szkolne oraz samochód marki Toyota do nauki jazdy dla
uczniów oraz plac manewrowy. 

DYREKTOR: DARIUSZ LEŚKIEWICZ

ul. Błazińska 5, 27-100 Iłża
tel./fax. 48 616 30 37
e–mail: zspilza@zspilza.pl
www.zspilza.pl
facebook.pl/zspilza

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH 
IM. ST. STASZICA W IŁŻY
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przygotowanie i wykonywanie spajania

projektowanie, organizacja i kontrola

praca: stanowiska pracy w zakładach,

różnymi metodami,

jakości procesów spajania  w konstrukcjach
i wyrobach spawanych,

gdzie procesy spawalnicze stanowią
przeważającą część procesu 
 produkcyjnego, w działach przygotowania
produkcji w zakresie normowania prac
spawalniczych; w biurach projektowych
ogólnych i zakładowych na stanowiskach
konstruktorów, w placówkach 
naukowo-badawczych i uczelniach
wyższych na stanowiskach 
technika lub laboranta,
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administracja i eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń

tworzenie i administrowanie stronami 

bezpłatne certyfikaty Akademii CISCO,
praca: programiści, projektanci, 

peryferyjnych  i lokalnych sieci
komputerowych,

i aplikacjami internetowymi oraz
bazami danych,

graficy, serwisanci i administratorzy
baz danych i sieci,

projektowanie w programie

obsługa obrabiarek sterowanych

praca przy produkcji montażu, 

komputerowym CAD,

numerycznie,

konserwacji i naprawie maszyn 
oraz urządzeń, 

prowadzenie działalności handlowej, 
udział w targach branżowych, 
realizacja transakcji kupna i sprzedaży,
praca: sieci handlowe, sklepy, instytucje
reklamy, promocji i marketingu, 
przedstawiciel handlowy, 

OFERTA

EDUKACYJNA

projektowanie imprez turystycznych,
udział w rajdach, wycieczkach, targach 
praca: biura podróży, hotele, punkty
informacji turystycznej, urzędy miast,

DLA  ABSOLWENTÓW  
SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH
NA  ROK  SZKOLNY
2021/2022

wykonywanie i uruchamianie instalacji

obsługa sieci niskiego i średniego

praca: firmy budowlane, zakłady

elektrycznej,

napięcia,

energetyczne i serwisujące urządzenia
AGD, obsługa specjalistycznych programów

prowadzenie rachunkowości i obliczanie 
 podatków, 
praca: biura rachunkowe, banki, firmy

księgowych,

konsultingowe, prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej, 

NOWY KIERUNEKNOWY KIERUNEK
  

bezpłatny kurs jazdy kat.B,
zajęcia praktyczne w dobrze,
wyposażonych warsztatach szkolnych,
praca: stacje obsługi pojazdów,
serwisy samochodowe,



ZESPÓ
Ł SZKÓ

Ł PO
N

A
D

PO
D

STA
W

O
W

YCH
 

IM
. ST. STA

SZICA
 W

 IŁŻYSzkoła zapewnia:
przyjazną, życzliwą atmosferę,
wszechstronną opiekę,
pomoc dydaktyczną i wychowawczą,
zdobycie zawodu uczniom o różnym stopniu
zdolności,
naukę dwóch języków obcych i języka obcego
zawodowego,
wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę
pedagogiczną
możliwość otrzymania stypendium Starosty
Radomskiego,
naukę i wychowanie w ścisłej współpracy 

systematycznie rozwijanie bazy,

z rodzicami uwzględniając ich oczekiwania i
ambicje,

KLASA

WIELOZAWODOWA

 

bezpłatny kurs jazdy kat.B,
zajęcia praktyczne w dobrze 
 wyposażonych warsztatach szkolnych
praca: warsztaty naprawy, serwisy
samochodowe

MECHANIK
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

ELEKTRYK

zajęcia praktyczne w dobrze wyposażonych

praca: firmy budowlane, zakłady
warsztatach szkolnych,

energetyczne i serwisujące urządzenia AGD,

sam możesz wybrać swój zawód np. 

praktyczna nauka zawodu u pracodawcy,

cukiernik, fryzjer wędliniarz, piekarz  
sprzedawca, stolarz, murarz-tynkarz;

JEŻEL I  

CHCESZ  ZDOBYĆ
ATRAKCYJNY  ZAWÓD
 I  TYTUŁ  TECHNIKA

 

Przyjdź do
"Staszica" !

 

 



Szkoła umożliwia zdobycie:

wydawanych przez Instytut Spawalnictwa 
w Gliwicach w zakresie spawania :
  - acetylenowo-tlenowego (311), 
  - MIG w osłonie gazu obojętnego (131), 
  - MAG w osłonie CO2 (135), 

    honorowane w krajach UE.
  - TIG elektrodą nietopliwą (141) Uprawnienia

i zarządzania sieciami komputerowymi. 

Certyfikat jest honorowany na całym
świecie i daje uprawnienia do
eksploatacji lub dozoru instalacji
elektrycznych i energetycznych.

Certyfikat honorowany na całym świecie
w zakresie projektowania, konfiguracji 

POSTAWY POŻARNICTWAPOSTAWY POŻARNICTWA  
Z ELEMENTAMI RATOWNICTWAZ ELEMENTAMI RATOWNICTWA
PRZEDMEDYCZNEGOPRZEDMEDYCZNEGO  

SZACHY BEZ TAJEMNICSZACHY BEZ TAJEMNIC
Nauka doskonalenia gry w szachy, udział 

w przyszłej karierze zawodowej. 

w turniejach szachowych. Rozwój  logicznego
myślenia oraz umiejętności koncentracji  
i podejmowania decyzji – cech przydatnych 

INNOWACJE

PEDAGOGICZNE

SZKOŁA REALIZUJE  BEZPŁATNE
PROJEKTY UMOŻLIWIAJĄCE
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH
UMIEJĘTNOŚCI  
I  KWALIFIKACJI

  ZUZUS, PIT I VAT - TO JEST ŁATWES, PIT I VAT - TO JEST ŁATWE

lub biurze rachunkowym.

Przygotowanie do prowadzenia rozliczeń
finansowo – księgowych we własnym biznesie 

Przygotowanie do egzaminów do szkół pożarniczych,
udział w konkursach organizowanych przez PSP.

UPRAWNIENIA

I CERTYFIKATY

UPRAWNIEŃ SPAWALNICZYCHUPRAWNIEŃ SPAWALNICZYCH

CERTYFIKATÓW CISCOCERTYFIKATÓW CISCO

CERTYFIKATÓW STOWARZYSZENIACERTYFIKATÓW STOWARZYSZENIA  
ELEKTRYKÓW POLSKICHELEKTRYKÓW POLSKICH  
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bezpłatny dowóz do szkoły, 
zakwaterowanie w nowoczesnym internacie - pokoje 1-2 osobowe
z łazienką w każdym pokoju, 
oddziały rewalidacyjno-wychowawcze

Ośrodek oferuje :

Dzieci i młodzież mają dostęp do internetu.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chwałowicach to placówka, która  
kontynuuje bogatą i wieloletnią tradycję edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Radomskiego. Oferuje
możliwość optymalnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji
emocjonalno – społecznej. Zapewnia przygotowanie do funkcjonowania w życiu
codziennym, a ich rodzicom wsparcie i poradnictwo specjalistyczne. 

DYREKTOR: EWA MĄKOSA

Chwałowice 247, 27-100 Chwałowice
tel. 48 616 30 49
e-mail: sekretariat@sosw-chwalowice.pl
www.sosw-chwalowice.pl
facebook.com/Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy w Chwałowicach

S

udostępnia mieszkania treningowe, usamodzielniające 
umożliwia organizację kursów kwalifikacyjnych dla 
 niepełnosprawnych absolwentów BSI

SOSW :

wczesne wspomaganie rozwoju
warsztaty szkolne na terenie ośrodka
wyżywienie - ośrodek  posiada w pełni wyposażoną kuchnię
i stołówkę uwzględniającą diety uczniów

 

SPECJALNY OŚRODEK 
SZKOLNO – WYCHOWAWCZY 

W CHWAŁOWICACH

z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową - w tym z afazją 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi
z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

Specjalny ośrodek kształci dzieci i młodzież w wieku od 3 - 24 roku
życia:

kompleksowa edukacja w jednym miejscu - przez wszystkie etapy kształcenia
- od WWRD (Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci) do szkoły
ponadpodstawowej,
oferuje zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i zawodowe, a branżowa szkoła

bogata baza lokalowa: pomieszczenia dostosowane do osób
niepełnosprawnych, przestronna sala gimnastyczna, bliskie położenie
budynków, w których odbywają się zajęcia edukacyjne, terapeutyczne 

opieka naukowa Akademii Pedagogiki Specjalnej,
położenie w pięknej, bezpiecznej okolicy.
 

 Atuty Ośrodka w Chwałowicach : 

I stopnia posiada bogatą ofertę kształcenia na bazie istniejącego CKZiU,

i zawodowe,
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OFERTA
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Oferta skierowana jest do uczniów 
z niepełnosprawnościami intelektualną 
(w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym,
głębokim), z autyzmem w tym zespołem
Aspergera, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, z niepełnosprawnością ruchową, 
 z afazją.
Zapewnia: specjalistyczną edukację, diagnozę
i terapię, kompleksową opiekę, komfort i
bezpieczeństwo. 
Nowocześnie wyposażone sale i pracownie
wspomogą proces edukacji, terapii i
rehabilitacji dzieci i młodzieży.

KĄCIKI TEMATYCZNE

Zajęcia WWR to forma pomocy dzieciom
i ich rodzinom od chwili stwierdzenia 
u dziecka niepełnosprawności do
rozpoczęcia nauki w szkole. 
W ramach zajęć dzieci mogą korzystać 
z kompleksowych wielospecjalistycznych
zajęć mających na celu pobudzenie
komunikacji, rozwoju psychoruchowego
i społecznego dziecka m.in. z pomocy
psychologa, logopedy, pedagoga,
rehabilitanta, terapeuty SI lub innego
specjalisty. Forma i rodzaj zajęć
dopasowany jest do  potrzeb rozwojowych
każdego dziecka. Zajęcia, zwłaszcza  
z dziećmi do 3. roku życia, mogą być
prowadzone także w domu rodzinnym.

SZKOŁA PODSTAWOWA 
Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI

WCZESNE WSPOMAGANIE 
ROZWOJU

Kąciki tematyczne pozwalają zaaranżować
przestrzeń oraz ją uporządkować. Dzięki
podziałowi sali na kąciki tematyczne,
uczniowie lepiej odnajdują się w klasie,
aktywizująco uczestniczą w procesie edukacji.
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SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA
 DO PRACY

W trzyletniej ponadpostawowej szkole
przysposabiającej do pracy uczniowie 
zdobywają wiedzę i umiejętności przygotowujące
ich do podjęcia pracy w warunkach chronionych. 

W ramach zajęć przysposobienia do pracy 
na terenie warsztatów szkolnych funkcjonują
pracownie: higieny osobistej i gospodarstwa
domowego, dekoratorstwa, krawiecka, kulinarna,
ogrodnicza, konserwatorska. 

SZKOŁA 
BRANŻOWA  I STOPNIA

kucharz, 
fryzjer, 
rolnik, 
mechanik maszyn rolniczych i urządzeń
rolniczych.

Szkoła oferuje  młodzieży kształcenie na bazie
CKZiU Chwałowice w zawodach zgodnych z ich
predyspozycjami:

W SOSW istnieje możliwość organizacji kursów
kwalifikacyjnych dla niepełnosprawnych
absolwentów BSI. 

Warsztaty szkolne są integralną częścią szkoły
branżowej, funkcjonują jako zaplecze, w którym 
 uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w celu
zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych 
w przyszłym zawodzie. Warsztaty szkolne posiadają
upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
do organizowania egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe, tak więc niepełnosprawni
uczniowie i absolwenci szkoły branżowej mają
zapewniony komfort przystąpienia do egzaminu 
w pracowniach warsztatowych. 

SZKOŁA 
PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła przeznaczona jest dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym i znacznym 
oraz uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w tym słabowidzących,
słabosłyszących, niepełnosprawnych
ruchowo, z autyzmem. 
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POMOC
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

TERAPIA  INDYWIDUALNA I GRUPOWA

Oddziały rewalidacyjno-wychowawcze - dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu
głębokim  placówka zapewnia specjalistyczną edukację, diagnozę i terapię, kompleksową opiekę,
komfort i bezpieczeństwo, a nowocześnie wyposażone sale i pracownie wspomagają  proces
edukacji, terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży.

Centrum Kształcenia Zawodowego umożliwia  uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności
oraz kwalifikacji zawodowych osobom dorosłym w tym z niepełnosprawnością. Poprzez
organizowanie kursów ośrodek zapewnia rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami
lokalnego oraz regionalnego rynku.

Zajęcia specjalistyczne: logopedia – korygowanie wad mowy, oferta nowoczesnych pracowni
specjalistycznych w placówce, zajęcia terapeutyczne metodą Tomatisa, terapia Integracji
Sensorycznej, sala stymulacji rozwoju fizycznego, terapia rozwojowa   LEGO Education, zajęcia
rewalidacyjne. 
    

Placówka wspiera i rozwija zainteresowanie i uzdolnienia uczniów. 
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DIAGNOSTYCZNO-REWALIDACYJNY
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Aleja Jana Pawła II 7 
26-670 Pionki
tel. 48 612 15 24
e-mail: ckziu.pionki@gmail.com
www.czerwone.edu.pl
facebook.com/ckziu.pionki

położenie w centrum Pionek, 
bogata oferta edukacyjna,
bezpieczeństwo (całodobowy monitoring),
internat szkolny,
życzliwe i profesjonalne grono nauczycielskie,
Wysoki poziom nauczania potwierdzony bardzo dobrymi wynikami

udział młodzieży w  konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
ścianka wspinaczkowa w sali gimnastycznej,
strzelnica pneumatyczna i Klub Strzelecki,
praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS + w Hiszpanii,
nauka języków obcych metodą SITA,
warsztaty branżowe z MISTRZAMI sztuki kulinarnej, budowlanej,

partnerska współpraca z pracodawcami z terenu całej Polski,
wolontariat (cykliczne zbiórki krwi i szpiku kostnego),
wycieczki edukacyjne i warsztaty terenowe (Londyn, Warszawa i inne),
aktywne uczestnictwo w kulturze (teatry, kino, muzea),
udział w licznych projektach edukacyjnych (ENTER, Fundusze Norweskie),
warsztaty matematyczne na wyższych uczelniach (UJ, UW),
bogata baza sportowa – boisko wielofunkcyjne, duża sala gimnastyczna,
możliwość korzystania ze stadionu lekkoatletycznego,
spływy kajakowe rzeką Krutynią i Radomką,
kursy doszkalające dla młodzieży (barmański, carving, spawalniczy, 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych (fotograf, kucharz, krawiec,
monter zabudowy),
udział rodziców w procesie wychowawczym (stałe konsultacje

przyjazna, rodzinna atmosfera (szkolna wigilia, stół wielkanocny itd.),
liczne imprezy okolicznościowe min.: Otrzęsiny, Mikołajki, Andrzejki, 

działalność charytatywna (na rzecz Domu Dziecka w Kozienicach, 

stołówka szkolna, 
codzienna opieka higienistki szkolnej,
.....

Jest STO powodów 
dla których warto jest uczyć się z CKZiU !!!

egzaminów zewnętrznych,

 graficznej…

animator czasu wolnego),

z nauczycielami),

Dni Języków Obcych, Dzień Ziemi, Dzień Tolerancji, Dni Talentu,  itp.

schronisk dla zwierząt, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy itp.)

Szanowni Państwo! 
 

Z ogromną przyjemnością
informujemy, iż 

 Technikum w CKZiU  
w rankingu Perspektyw

2021 zajęło: 
2 miejsce 

w delegaturze radomskiej,
 14 miejsce 

w woj.  mazowieckim 
106 miejsce w Polsce.

W Powiecie Radomskim jest
na 1 miejscu! ! !

 

Uzyskało jednocześnie tytuł
Srebrnej Szkoły.

To znak najwyższej jakości !
 

DYREKTOR: MAGDALENA WIŚNIEWSKA

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

W PIONKACH

#wCzerwonymCiDoTwarzy



Czego się nauczysz?

Umiejętności - jako żywieniowiec dowiesz się
jak zarządzać zakładami gastronomicznymi,
opracowywać diety, umiejetnie dobierać
posiłki zgodnie z zasadami racjonalnego
żywienia.
Kursy i szkolenia - czekają na ciebie praktyki 

 

Dla kogo? Jest to kierunek dla osób
przedsiębiorczych, dbających o zdrowie swoje
i innych, planujących zdrowo się odżywiać,
lubiących innowacje kulinarne. 

Zyskasz wiedzę na temat: oceniania 
jakości żywności, układania diet dla każdego,
przygotowywania pełnowartościowych 
i wykwintnych posiłków.

w kraju i za granicą, szkolenia z mistrzami
kulinarnymi oraz kursy zawodowe (np.
barmański, baristyczny).

Czego się nauczysz?

Umiejętności - w zawodzie hotelarza
zdobędziesz fachową wiedzę 

Kursy, praktyki - jako hotelarz możesz
rozwijać swoje pasje, uczestniczyć w
wycieczkach programowych do hoteli, 

Dla kogo? Jeżeli jesteś otwarty,
komunikatywny i lubisz ludzi to ten
kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Na tym kierunku nauczysz się obsługi
gościa w takich obiektach jak hotele,
motele, pensjonaty, promy i samoloty. 

i umiejętności, a przedmioty
hotelarskie ułatwią kontakty 
z ludźmi na każdym etapie życia. 

brać udział w kursach: barmańskim
oraz animatora czasu wolnego, 
a także odbywać praktyki zawodowe.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH

OFERTA

EDUKACYJNA

DLA  ABSOLWENTÓW  
SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH
NA  ROK  SZKOLNY
2021/2022

5 - LETNIE TECHNIKUM 

TECHNIK HOTELARSTWA
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Czego się nauczysz?

Umiejętności - od umiejętności grafika zależy wygląd
bannerów internetowych, design stron internetowych,
ulotek, gazet, czasopism  oraz książek. 
Kursy, praktyki - dostaniesz szansę udziału w wielu
konkursach i zdobycia atrakcyjnych nagród. 
Dla kogo? Grafik jest niezbędny w każdej agencji
reklamowej, firmach wydawniczych oraz drukarniach
cyfrowych. 

Zdobędziesz wiedzę z zakresu grafiki komputerowej 
2D i 3D, fotografii, multimediów oraz informatyki.
Nauczysz się jak wykonać i publikować internetowe
projekty multimedialne.

TECHNIK GRAFIKI 
I POLIGRAFII CYFROWEJ

 

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
 Czego się nauczysz? 

Umiejętności - poznasz okolicę, ojczyznę i świat. 

Kursy, praktyki - weźmiesz udział w ciekawych kursach,

Dla kogo? Jest to kierunek dla osób aktywnych,
kreatywnych i otwartych. 

Na tym kierunku przygotujesz się do pracy jako
touroperator, pilot wycieczek, przewodnik, rezydent,
animator czasu wolnego, do pracy w instytucjach 
i organizacjach zajmujących się turystyką, w hotelach,
muzeach oraz innych miejscach obsługi turystów. 

Dowiesz się gdzie znajdują się najsławniejsze zabytki.

i szkoleniach oraz odbędziesz praktyki. 

Czego się nauczysz? 

Umiejętności - absolwenci wydziałów mechanicznych
są rozchwytywani przez pracodawców jeszcze w trakcie
nauki. Takie wykształcenie to solidna podstawa.
Szkoła posiada -  pracownie technologiczną, rysunku,
mechaniki i konstrukcji maszyn, projektowania
CAD/CAM/CNC.
Dla kogo? Jeżeli lubisz projektować, konstruować,
programować, budować, montować urządzenia,
maszyny i mechanizmy, to zawód dla Ciebie.

Nauczysz się rysunku technicznego, konstruowania
elementów w CAD, projektowania maszyn oraz
procesów produkcyjnych. 

TECHNIK MECHANIK
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OFERTA

EDUKACYJNA

DLA  ABSOLWENTÓW  
SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH
NA  ROK  SZKOLNY
2021/2022

Czego się nauczysz? 

Umiejętności - kucharz wie, 

Kursy i szkolenia  - weźmiesz
udział w szkoleniach zawodowych
z mistrzami kulinarnymi oraz
kursach zawodowych. 
Dla kogo? Jest to kierunek 

Zdobędziesz wiedzę na temat:
oceniania jakości produktów,
kultur kulinarnych i
przygotowywania
pełnowartościowych posiłków.

jak sporządzać potrawy i napoje,
przestrzegać zasad racjonalnego
żywienia oraz profesjonalnie
dekorować potrawy.

dla zainteresowanych pracą 
w renomowanych restauracjach w
Polsce i za granicą, dla
interesujących się nowoczesnymi
trendami w żywieniu, dla
mających wyobraźnię i zmysł
estetyczny oraz lubiących
pracować w zespole.

KUCHARZ
MONTER ZABUDOWY 

I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 
W BUDOWNICTWIE

Czego się nauczysz?

Umiejętności - absolwent
kierunku nabywa umiejętność
montażu elementów maszyn,
spawania MIG, MAG, MMA,
spawania gazowego, obsługi
obrabiarek, ślusarstwa
przemysłowego.
Co więcej? Szkoła wychodzi
naprzeciwko współczesnemu
rynkowi pracy kształcąc
wykwalifikowanych ślusarzy i
spawaczy. Dysponuje pracownią
technologiczną, rysunku,
wspomagania rysowania CAD.
Dla kogo?  Ślusarz ze
specjalnością spawania jest pilnie
poszukiwany w Polsce i na
świecie. Znajdziesz zatrudnienie 

Nauczysz się ręcznej lub ręczno-
maszynowej obróbki metalu
niezbędnej do budowy konstrukcji
lub konserwacji i naprawy
wyrobów metalowych.

w wielu gałęziach przemysłu.

 ŚLUSARZ

Czego się nauczysz? 
 Poznasz technologie
wykonywania suchej
zabudowy, czyli montaż
sufitów podwieszanych 

Umiejętności - po
ukończeniu nauki 
 będziesz potrafił 
 malować wnętrza,
tapetować i stosować
techniki dekoratorskie. 
Co więcej? Będziesz
potrafił zamontować
panele, parkiet czy płytki
ceramiczne, ułożyć panele
ścienne, panele 3D i płytki
ścienne.
Dla kogo? Jeżeli 

i wykonanie ścian
działowych.

w przyszłości chcesz 
 remontować 
i modernizować domy,
wybierz ten kierunek!
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Liceum to miejsce, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością.
Szkoła buduje swoją pozycję na rynku edukacyjnym już 80 lat.
Wymiernie świadczą o niej rankingi szkół, w których liceum
zajmuje wysokie miejsca – od 2013 roku znajduje się wśród
1000 najlepszych liceów w kraju. Absolwenci szkoły zdają
maturę z bardzo dobrymi wynikami i z powodzeniem
kontynuują naukę na prestiżowych uczelniach wyższych.
Uczniowie są laureatami olimpiad, konkursów, odnoszą
sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach
edukacyjnych. 
 

j. angielski na poziomie rozszerzonym, j. francuski, j. niemiecki
do wyboru jako drugi język obcy. Szkoła uczy siedmiu
przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. 
W ramach profili uczniowie mogą dodatkowo uczestniczyć 
w warsztatach tematycznych oraz wykładach organizowanych
przez renomowane uczelnie wyższe.  ?Aktywnie działają tu koła
naukowe i sekcje sportowe. 
 

Placówkę wyróżnia bogata oferta edukacyjna – 3 języki obce: 

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. MARII DĄBROWSKIEJ
W PIONKACH

 
Aleje Lipowe 23, 26 - 670 Pionki
Tel./Fax. 48 612 33 59
e-mail:sekretariat@lopionki.pl
www.lopionki.pl
facebook.com/Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach

#LOdobryWybór

DYREKTOR: RAFAŁ KĄCKI

SZKOŁASZKOŁA    

TRADYCJĄ
z 80-letniąz 80-letnią

mailto:sekretariat@lopionki.pl


GRUPA HUMANISTYCZNA
z rozszerzonym programem nauczania:

języka polskiego, języka angielskiego, historii,

DLA  ABSOLWENTÓW  
SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH
NA  ROK  SZKOLNY
2021/2022

W ramach profilu dodatkowo możesz uczestniczyć: 
w wykładach matematycznych na Uniwersytecie
Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim,
warsztatach informatycznych na Polsko - Japońskiej
Akademii Technik Komputerowych w Warszawie,
obozach informatycznych, zajęciach z programowania 
i robotyki Centrum Mistrzostwa Informatycznego.
Zyskasz pewną przepustkę na studia i podejmiesz
dalsze kształcenie na kierunkach inżynieryjnych 
i ekonomicznych w kraju i za granicą (energetyka,
transport, ekonomia, lotnictwo, bezpieczeństwo
narodowe…).

GRUPA POLITECHNICZNA 
z rozszerzonym programem nauczania: 

matematyki, informatyki, języka angielskiego

W ramach profilu dodatkowo możesz uczestniczyć: 

Jeżeli planujesz studia na kierunku humanistycznym
lub społecznym (prawo, dziennikarstwo, stosunki
międzynarodowe, kryminalistyka, socjologia,
archeologia, etnologia, kulturoznawstwo…) – dołącz
do nas.

w warsztatach dziennikarskich i prawniczych,
rozprawach sądowych, w lekcjach muzealnych,
spektaklach teatralnych, zajęciach lingwistycznych
Instytutu Goethego i Instytutu Francuskiego w
Warszawie, spotkaniach z prawnikami w ramach
Ścieżek Kariery.

KLASA 
HUMANISTYCZNO-POLITECHNICZNA

OFERTA

EDUKACYJNA
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GRUPA MEDYCZNA
z rozszerzonym programem nauczania:

biologii, chemii, języka angielskiego

GRUPA SPORTOWA 
z rozszerzonym programem nauczania: 

biologii, języka angielskiego oraz zwiększoną
liczbą godzin wychowania fizycznego

W ramach profilu dodatkowo możesz
uczestniczyć: w warsztatach 

Przygotujesz się do wielu atrakcyjnych i
pożądanych w XXI wieku kierunków studiów
przyrodniczych i medycznych
(biotechnologia, medycyna, farmacja,
stomatologia, genetyka, pielęgniarstwo,
kosmetologia, zootechnologia …).

w Międzynarodowym Instytucie Badań
Molekularnych Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
zajęciach z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej, warsztatach
organizowanych przez Kozienicki Park
Krajobrazowy, zajęciach z języków obcych:
francuski i niemiecki w branży medyczno –
społecznej.

W ramach profilu dodatkowo możesz
uczestniczyć: w warsztatach z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej, w warsztatach 

 W tej klasie zdobędziesz wiedzę i umiejętności
potrzebne do podjęcia studiów na kierunkach:
wojskowych, geograficznych, społecznych,
lingwistycznych (fizjoterapia, bezpieczeństwo
narodowe, służby wojskowe, turystyka,
pożarnictwo, ratownictwo medyczne …).

w Monoprofilowym Centrum Symulacji
Medycznej Radomskiej Szkoły Wyższej,
wycieczkach rowerowych, spływach kajakowych,
rajdach pieszych, zajęciach na siłowni. Możesz
podnieść swoje kwalifikacje uczestnicząc w
kursie ratownika wodnego - szkolenie
organizowane jest we współpracy z WOPR.

KLASA 
MEDYCZNO – SPORTOWA 
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bardzo dobrze zdają maturę,
odnoszą sukcesy w olimpiadach 

uczą się w pracowniach multimedialnych,
pogłębią wiedzę na wykładach
uniwersyteckich,
uczestniczą w akcjach społecznych 

zdobywają wiedzę w szkolnych ławkach, 

uczą się w małych grupach w systemie
jednozmianowym, 
czują się bezpiecznie!

W tym Liceum uczniowie : 
 

i konkursach,

i charytatywnych,

a na wycieczkach poznają świat w teorii 
i praktyce,

ÓSMOKLASISTO!

DĄBROWSKA ZAPRASZA !
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Dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną. 
W szkole funkcjonują  4 pracownie
informatyczne wyposażone  z
ajnowocześniejsze komputery, pracownia
elektryczna, studio fotograficzne, pracownie
przedmiotowe wyposażone w tablice
interaktywne i sprzęt audiowizualny. Młodzież
ma do dyspozycji świetlicę, bibliotekę, salę
gimnastyczną, siłownię, boisko
wielofunkcyjne.  

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO 

W PIONKACH
ul. Parkowa 6, 26-670 Pionki
tel. 48 612 80 90
e-mail: zspg2@wp.pl
www.zielone.eu
facebook.com/Zespół Szkół 
im. J.Śniadeckiego w Pionkach

DYREKTOR:  AGNIESZKA STĘPIEŃ 

Zespół Szkół zajmuje ważne miejsce wśród
placówek edukacyjnych powiatu radomskiego.
Szkoła, w lokalnym środowisku znana jest jako
„Zielone”, systematycznie od 60 lat buduje
swój pozytywny wizerunek.

„Zielone" to nowoczesna placówka otwarta na
pomysły i aktywność młodzieży.  Oferuje 
 innowacyjne kierunki kształcenia. Posiada 
 nowoczesną bazę dydaktyczną: 4 pracownie
informatyczne  z najnowocześniejszymi 
 komputerami, pracownię elektryczną, studio
fotograficzne, pracownie przedmiotowe
wyposażone w tablice interaktywne i sprzęt
audiowizualny. Młodzież ma do dyspozycji
świetlicę, bibliotekę, salę gimnastyczną,
siłownię oraz  boisko wielofunkcyjne. 

Szkoła od kilku lat uczestniczy w projekcie
„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów
szkół zawodowych oraz mobilność kadry
kształcenia zawodowego” realizowanego ze
środków POWER na zasadach Programu
Erasmus+. 
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TECHNIK INFORMATYK 
z innowacją pedagogiczną
 „Informatyka z pożarnictwem”

tytuł technika informatyka,
wpis na świadectwie potwierdzający ukończenie klasy
innowacyjnej pod nazwą „Informatyka z
pożarnictwem”,
certyfikaty ukończenia kursów kwalifikacyjnych:
strażackiego i ratownictwa medycznego,
są przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach
informatycznych i w Wyższych Szkołach Pożarniczych, 
są priorytetowo traktowani podczas podejmowania
pracy zawodowej w Państwowej Straży Pożarnej.

Absolwenci tego kierunku zdobędą:

W całym cyklu nauczania uczniowie mają dodatkowy
przedmiot: „edukacja pożarnicza z elementami OC” 
w wymiarze 2 godzin w tygodniu. Zajęcia prowadzone są
w Ośrodku Szkoleniowym w Pionkach Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, 
a także na poligonie. W klasie trzeciej odbywają bezpłatne
praktyki zawodowe w Centrum Powiadamiania
Ratowniczego w Radomiu.

DLA  ABSOLWENTÓW  
SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH
NA  ROK  SZKOLNY
2021/2022

OFERTA

EDUKACYJNA

Uczniowie uczestniczą w zajęciach 
„Edukacja dziennikarska”, w warsztatach
związanych z filmem i mediami oraz 
w zajęciach z profesjonalistami od wizażu.
Kierunek objęty jest patronatem UMCS 
w Lublinie. W klasie trzeciej organizowane
są kilkudniowe wyjazdy medialne.
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TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW 
z innowacją pedagogiczną
„Dziennikarstwo” oraz „Kreacja obrazu
filmowego z elementami wizażu”

tytuł technika fotografii i multimediów,
umiejętności: wykonywania zdjęć metodą
cyfrową i analogową, dokonywania
obróbki zdjęć w programach 

są przygotowani do podjęcia studiów na
kierunkach: fotografia artystyczna 

są przygotowani do podjęcia pracy 

Absolwenci tego kierunku zdobędą:

graficznych, tworzenia animacji 
i prezentacji multimedialnych, kreowania
obrazu filmowego oraz tworzenia, 
scenografii i scenariusza, wykonywania
profesjonalnego wizażu scenicznego 
i współpracy z modelkami  i aktorami,

i reklamowa, dziennikarstwo,    
public relations, produkcja filmowa 
i telewizyjna, politologia, grafika
komputerowa,

w wydawnictwach i drukarniach,
agencjach fotograficznych  i reklamowych,
TV, studiach fotograficznych.

5 - LETNIE TECHNIKUM 



tytuł technika programisty, 
umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych 

są przygotowani do podjęcia studiów na uniwersytetach lub
w wyższych szkołach politechnicznych, 
są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej.

Absolwenci tego kierunku zdobędą:

w zakresie projektowania baz danych i stron  internetowych,
umiejętności programowania i testowania aplikacji,

Programista należy do najlepiej opłacalnych zawodów na rynku
pracy!

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 
z innowacją pedagogiczną „Obsługa turystyczna”

tytuł technika eksploatacji portów i terminali,
umiejętności z zakresu obsługi podróżnych 

umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia
prac związanych z przeładunkiem oraz
magazynowaniem towarów  i ładunków 

przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach
transportowych, spedycja, logistyka, zarządzanie
portami lotniczymi, gospodarka turystyczna,
są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej.

  Absolwenci tego kierunku zdobędą:

w portach i terminalach, 

w portach i terminalach,

Innowacyjność kierunku polega na współpracy szkoły 
z biurami podróży, firmami logistyczno-spedycyjnymi,
portami lotniczymi, instytucjami zajmującymi się
organizacją i promocją turystyki.

TECHNIK ELEKTRYK 
z innowacją pedagogiczną 
„Inteligentne systemy zarządzania budynkiem”

W ramach innowacji pedagogicznej „Inteligentne systemy zarządzania budynkiem” uczniowie poznają
praktyczne systemy automatyki budynkowej, sterującej oświetleniem, wentylacją, klimatyzacją 
i ogrzewaniem, instalacją alarmową  i monitoringiem.
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tytuł technika elektryka,
wpis na świadectwie potwierdzający ukończenie klasy
innowacyjnej pod nazwą „Inteligentne systemy zarządzania
budynkiem”,
wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania, uruchamiania,
konserwacji i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji
elektrycznych, 
uprawnienia w zakresie obsługi i eksploatacji, montażu,
konserwacji i napraw urządzeń do 1kV (SEP),
są przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach technicznych,
są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej,

Absolwenci tego kierunku zdobędą:



Na zagraniczne praktyki do słonecznej Leptokarii 
w Grecji wyjeżdżają uczniowie z kierunków: technik
informatyk, technik fotografii i multimediów oraz
technik eksploatacji portów i terminali. Oprócz
codziennych zajęć praktycznych młodzież zwiedza
Grecję, poznaje jej kulturę i obyczaje. Zdobytą wiedzę
 i doświadczenie uczniowie wykorzystują podczas
nauki w szkole, a wrażenia z pobytu w ojczyźnie
Homera pozostają na długo w ich pamięci.

PRAKTYKI  W  GRECJI

sukcesy w różnorodnych konkursach i olimpiadach:
informatycznych, historycznych, językowych,
ekonomicznych, fotograficznych, filmowych,
literackich i dziennikarskich,
patronat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

udział w projektach unijnych: Kompetentny
Informatyk, Mój zawód gwarancją sukcesu,

udział w projekcie radomskiego Kina Helios –
Akademia Filmowa,
współpraca z wieloma instytucjami, m.in.:
Pionkowski Ośrodek Szkolenia Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 

stypendia: Prezesa Rady Ministrów i Starosty
Radomskiego,
wernisaże fotograficzne, warsztaty dziennikarskie 

wyjazdy m.in.: do Polskiego Radia, Radia ZET, TVP,
Sejmu RP i Pałacu Prezydenckiego,
udział w nagrywaniu  programów telewizyjnych: 

Szkolny Klub Wolontariatu, 
Grupa Teatralna Avignion, 
Greenwood, czyli Kinomaniacy z Zielonego.

Atuty "Zielonego":

 

w Lublinie nad klasami fotograficznymi z innowacją
Dziennikarstwo,

wyjazdy na zagraniczne praktyki zawodowe do
Grecji, realizowane ze środków POWER na
zasadach Programu Erasmus+,

w Warszawie, Wyższa Szkoła Informatyki 
w Warszawie, UMCS w Lublinie, UTH w Radomiu,
Nadleśnictwo Kozienice, TVP Warszawa, Rochstar S.
A. Warszawa,

i filmowe, rozgrywki sportowe,

„The Voice of Poland”, „Jaka to melodia?”, „Kocham
Cię, Polsko!”, „Twoja twarz brzmi znajomo”,
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Szkoła Specjalna w Zespole Szkół w Pionkach to
placówka, której oferta skierowana jest dla dzieci oraz
młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi tj. z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym,
znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, z autyzmem. 

Placówka posiada nowoczesną bazę dydaktyczno -
techniczną. 

Uczniowie oprócz zajęć dydaktycznych mają możliwość
korzystania z bezpłatnej rehabilitacji, terapii
sensorycznej, Sali Doświadczania Świata, różnorodnych
zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych między innymi:
logopedycznych, pedagogicznych, psychologicznych,
Integracji Sensorycznej. Zajęcia prowadzone są przez
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zapewniającą
podopiecznym naukę, opiekę i bezpieczeństwo.

oligofrenopedagodzy, 
neurologopedzi, 
surdologopeda,
tyflopedagog, 
psycholodzy, 
terapeuci ruchu,
pedagog wczesnego
wspomagania, 
logopedzi, 
pedagog, 
doradca zawodowy, 
terapeuci integracji sensorycznej, 
terapeuci biofeedback i tomatis, 
trenerzy smyko-multisensoryki,
terapeuci komunikacji
alternatywnej i wspomagającej.

Specjaliści:
 

SZKOŁA SPECJALNA 
W ZESPOLE SZKÓŁ 

IM. J. ŚNIADECKIEGO 
W PIONKACH

 ul. Parkowa 6, 26-670 Pionki
tel. 48 612 80 90
e-mail: zspg2@wp.pl
www.sp.zielone.eu
facebook.com/Szkoła Specjalna 
w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego 
w Pionkach

DYREKTOR:  AGNIESZKA STĘPIEŃ 

W  RAMACH
SZKOŁY

FUNKCJONUJĄ :

Szkoła Podstawowa
 z Oddziałami Przedszkolnymi

Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Branżowa 
 I Stopnia 

Oddziały
 Rewalidacyjno 
– Wychowawcze

Wczesne Wspomaganie 
Rozwoju Dziecka
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S Z K O Ł A  B R A N Ż O W A  I  S T O P N I A  

 

 

 

W Szkole Branżowej I Stopnia młodzież ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi odbywa trzyletnią naukę 

w zawodzie cukiernik. 

Cukiernik zajmuje się produkowaniem wyrobów
cukierniczych ich dekorowaniem, magazynowaniem 

i przygotowaniem do dystrybucji. Obsługuje i reguluje
urządzenia do wytwarzania wyrobów cukierniczych.

Ocenia przydatność surowców i wyrobów cukierniczych.
Prowadzi dokumentację produkcyjną i rozliczenia

surowców.

Zajęcia praktyczne dla zawodu cukiernik odbywają się 
w bardzo dobrze wyposażonej pracowni cukierniczej 

na terenie  szkoły.

Nauka w szkole umożliwia uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie cukiernik

 (SPC.01.Produkcja wyrobów cukierniczych). 
Szkoda jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodu

cukiernik.

DLA  ABSOLWENTÓW  
SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH
NA  ROK  SZKOLNY
2021/2022

OFERTA

EDUKACYJNA

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA
DO PRACY 
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Podczas 3 letniego kształcenia
uczniowie zdobywają umiejętności

potrzebne do samodzielnego
funkcjonowania w dorosłym życiu.

Odbywają zajęcia w pracowni
kulinarnej,  w szkolnym ogródku.

Przygotowują się do pracy 
w zawodach pomocniczych 

w branży kulinarnej.

Biorą udział w wyjściach do miejsc
użyteczności publicznej, aby uczyć się

samodzielnego załatwiania spraw.
Doskonalą szkolne umiejętności oraz
uczą się, jak pożytecznie i aktywnie

spędzać czas wolny. 

Rozwijają swoje talenty uczestnicząc
w przeglądach i konkursach oraz 

 szkolnych uroczystościach. 

Uczniowie objęci są specjalistyczną
opieką z zakresu pomocy

psychologiczno – pedagogicznej 
oraz różnorodnymi zajęciami

rewalidacyjnymi. 
 



WCZESNE WSPOMAGANIE 
ROZWOJU DZIECKA

 

 

 

Wczesne Wspomaganie
Rozwoju Dziecka (WWRD) to

kompleksowa pomoc, mająca
na celu usprawnianie dziecka

od chwili wykrycia
niepełnosprawności do

podjęcia nauki w szkole, to
także forma współpracy 

z rodziną dziecka. 

Zajęcia, mają na celu
stymulację rozwoju
psychoruchowego

(pobudzenie ruchowe,
poznawcze, emocjonalne)

dziecka niepełnosprawnego
oraz jego społecznego

rozwoju. 

Uczniowie objęci są
specjalistyczną opieką 

z zakresu pomocy
psychologiczno –
pedagogicznej 

oraz różnorodnymi zajęciami
rewalidacyjnymi. 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA
 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI

 

 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna kształci dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także z autyzmem,
posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Nauka trwa 8 lat  możliwością wydłużenia okresu edukacyjnego. 

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
są objęci działaniami rewalidacyjnymi w oddziałach rewalidacyjno –

wychowawczych, w których mogą przebywać do 25 roku życia. 

Szkołą realizuje podstawę kształcenia ogólnego oraz podstawę
programową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

 

Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku 
od 2,5 do 6 lat. Edukacja w oddziałach przedszkolnych może trwać do

9 roku życia i daje możliwość przygotowania dziecka do
kontynuowania nauki w szkole podstawowej.

W oddziałach przedszkolnych dzieci korzystają z różnego rodzaju
terapii.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
 

 

 

Zajęcia  są formą realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci 
i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim.
Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju uczniów, poszerzanie

zainteresowań otoczeniem, uzyskanie niezależności w codziennym
funkcjonowaniu. Uczestnictwo w zajęciach stwarza możliwość
obcowania z rówieśnikami, poznawania nowego środowiska,

nabywania nowych doświadczeń i umiejętności.

Zajęcia organizowane są od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w

roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.
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pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
nowoczesna sala gimnastyczna,
biblioteka szkolna,
świetlica szkolna,
sala Integracji Sensorycznej,
Sala Doświadczania Świata,
nowoczesna sala do terapii ruchu,
boisko szkolne,
pracownia kulinarna,
pracownia cukiernicza z nowoczesnym piecem,
sala multimedialna,
plac zabaw,
nowoczesna pracownia do arteterapii.

BAZA SZKOŁY:

METODY WYKORZYSTYWANE
 W CZASIE ZAJĘĆ:

bezpieczeństwo - monitoring
zewnętrzny i wewnętrzny szkoły,
codzienna opieka zdrowotna
pielęgniarki,
mało liczne klasy 4-6 osobowe, 
indywidualizacja procesu
edukacyjnego,
rodzinna i miła atmosfera.
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Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne,
Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC,
Programy Aktywności i Komunikacji Knillów,
Metoda Snoezelen - Sala Doświadczania Świata,
Metoda Ośrodków Pracy, 
Stymulacja polisensoryczna,
Integracja Sensoryczna,
Metoda Dobrego Startu,
Pedagogika zabawy,
Metoda F. Affolter,
Metody behawioralne,
Zabawy paluszkowe,
Muzykoterapia,
Masaże, itp. 



#SZKOŁA#SZKOŁA
BL I SKOBL I SKO
DOMUDOMU
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