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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

KLASA MUNDUROWA 

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 wstępnie do służby  

w Wojsku Polskim, służby w Obronie Terytorialnej 

oraz egzaminów wstępnych do wyższych szkół 

oficerskich.  

Współpracuje z 21 Dywizjonem Artylerii 

Przeciwlotniczej w Jarosławiu i 3 Podkarpacką 

Brygadą Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. 

TECHNIKUM 

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH                  
W BUDOWNICTWIE 

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 remontowych wykonujących roboty 
wykończeniowe. Jest to zawód wszechstronny - 
technicy robót wykończeniowych są niezbędni przy 
pracach związanych z montażem suchej zabudowy, 
malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, 
posadzkarskich, glazurniczych. Zapotrzebowanie na 
pracowników w tym zawodzie obserwuje się zarówno 
w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. 
Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną firmę 
remontowo-budowlaną. 

TECHNIKUM 

TECHNIK BUDOWNICTWA 

przedmioty punktowane przy rekrutacji: język 

polski, matematyka, fizyka, informatyka, 

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, 

dodatkowe zajęcia z wózków widłowych 

zakończone egzaminem, 

projektowanie w 3D. 

Absolwenci kierunku technik budownictwa               

w przyszłości znajdują zatrudnienie w: 

przedsiębiorstwach budowlanych, spółdzielniach 

mieszkaniowych, urzędach gmin i miast, biurach 

projektowych, hurtowniach materiałów i maszyn 

budowlanych, firmach zarządzających 

nieruchomościami, mogą prowadzić własną 

działalność gospodarczą. 

Ponadto ukończenie szkoły pozwala ubiegać się 

o uprawnienia budowlane zgodnie                                 

z obowiązującymi przepisami prawa (np. jako 

kierownik budowy). 

DODATKOWE ZAJĘCIA Z EDUKACJI WOJSKOWEJ                    

I MATEMATYKI WOJSKOWEJ 

DODATKOWE ZAJECIA Z WÓZKÓW WIDŁOWYCH                    

ZAKOŃCZONYCH EGZAMINEM 

OFERTA EDUKACYJNA                
NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

OFERTA EDUKACYJNA                 
NA ROK SZKOLNY 2022/2023 



  
OFERTA EDUKACYJNA                

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

. TECHNIKUM 

TECHNIK MECHANIK 

przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, 
matematyka, fizyka, informatyka, 

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, 

dodatkowe zajęcia ze spawania zakończone 
certyfikatem. 

Technicy mechanicy kształceni w zakrersie zawodu 
operator obrabiarek CNC są zatrudniani w sferze 
produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach 
związanych z: obsługą maszyn i urządzeń 
produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą 
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. 

TECHNIKUM 

TECHNIK ELEKTRYK 

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 poszukiwanym – łatwo w tej branży              
o pracę i dobre zarobki. Absolwent tego kierunku 
może pracować w zakładach 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 elektrycznych; zakładach usługowych 
naprawiających i serwisujących różnorakie 
maszyny i urządzenia elektryczne np. silniki, 
siłowniki, itp. oraz jako pracownik zakładów 
energetycznych zajmujących się dystrybucją             
i przesyłem energii elektrycznej; w sklepach              
i hurtowniach sprzętu elektrycznego. 

PATRONAT - MARMA POLSKIE FOLIE 
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TECHNIKUM 
TECHNIK INFORMATYK 

przedmioty punktowane przy rekrutacji:                  
język polski, matematyka, informatyka, język obcy 
do wyboru, 

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, 

dodatkowe zajęcia z multimediów i grafiki kompu-
terowej. 

Informatycy są poszukiwanymi i cenionymi osoba-
mi na rynku pracy - mogą podjąć zatrudnienie                 
w branży informatycznej między innymi: przy                
projektowaniu, budowie i eksploatacji systemów                 
informatycznych, tworzeniu i obsłudze stron 
WWW, administrowaniu bazami danych, zarządza-
niu 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 Essen-
tials,Cybersecurity Essentials, Introduction to              
Cybersecurity, NDG Linux Essentials, IoT Funda-
mentals: Big Data &Analytics, IoT Fundamentals: 
Connecting Things – bezpłatne dla uczniów naszej 
szkoły. 



  
OFERTA EDUKACYJNA                

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

WSPÓŁPRACA Z BIUREM USŁUG KOMPUTEROWYCH               

PROXIMA 

TECHNIKUM 
TECHNIK  ŻYWIENIA I USŁUG 

GASTRONOMICZNYCH 

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 cateringowych. 

Absolwent będzie uprawniony do wykonywania 

zadań zawodowych w zakresie: przygotowania                    

i wydawania dań, organizacji żywienia i usług 

gastronomicznych. Może znaleźć zatrudnienie                   

w restauracjach, kuchniach zbiorowego żywienia, 

szpitalach, sanatoriach, przedszkolach, szkołach, 

przedsiębiorstwach zajmujących się 

przygotowaniem i produkcją wyrobów kulinarnych. 

TECHNIKUM 

TECHNIK PROGRAMISTA 

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 internetowe przy użyciu 
specjalnych języków programowania (np.: Java, 
Python, C, C++,SQL, C# i wiele innych). Dodatkowo 
programista administruje bazy danych i systemy 
operacyjne, wyszukuje i usuwa błędy (powstałe                    
w trakcie tworzenia kodu) oraz testuje napisane 
oprogramowanie. Specyfiką tego zawodu jest 
specjalizowanie się w konkretnym języku 
programowania, specjaliści wysokiej klasy znają ich 
co najmniej kilka. W ramach Lokalnej Akademii 
Sieciowej Cisco można uzyskać prestiżowe certyfikaty 
z programowania: CLA. Wszystkie oferowane 
certyfikaty są bezpłatne dla uczniów naszej szkoły. 

TECHNIKUM 

TECHNIK  RACHUNKOWOŚCI 

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 wykonywania zadań 
zawodowych w zakresie: dokonywania rozliczeń 
finansowych, prowadzenia rachunkowości, 
kontroli dokumentów księgowych, nadzorowania               
i ściągania zobowiązań finansowych, 
wykonywania czynności planistycznych                             
i analitycznych, posługiwania się nowoczesną 
technologią oraz korzystania z użytkowych 
programów finansowo-księgowych, kadrowo-
płacowych, zarządzania magazynem.  

W ramach Lokalnej Akademii Sieciowej CISCO 
może zdobyć certyfikaty powiązane z ekonomią.  

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI PODSTAWOWYMI                      

I KOŁAMI GOSPODYŃ WIEJSKICH 

W OFERCIE CERTYFIKATY Entrepreneurship, 
BeYourOwn Boss, IoT Fundamentals: Big Data & 
Analytics, IoT Fundamentals: ConnectingThings. 
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BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
MECHANIK                                      

POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania 

zadań zawodowych w zakresie: użytkowania, 

diagnozowania, naprawiania samochodów 

osobowych. Może także prowadzić działalność 

gospodarczą. Prawo jazdy w programie 

nauczania. 

WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ IMPRESJA                                                      

PRAWO JAZDY W PROGRAMIE NAUCZANIA 

TECHNIKUM 

TECHNIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH 

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 zakresie: obsługiwania, 
naprawiania, diagnozowania stanu technicznego 
pojazdów samochodowych oraz organizowania                     
i nadzorowania ich obsługi. 

ZDOBĄDŹ Z NAMI                   
WYMARZONY ZAWÓD!!! 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

zszprzeworsk@gmail.com                                   

tel: 16 648 75 74 

Adres elektronicznej rekrutacji:  

http://zsz.przeworsk.pl/nabor-do-klas-pierwszych/ 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

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 kontynuować 
naukę na kolejnym etapie w Branżowej Szkole II 
stopnia. 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH                           

W BUDOWNICTWIE 

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

 DEKARZ 

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. 

KUCHARZ 

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 produkcją wyrobów i 
półproduktów kulinarnych. 

 

POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA 
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Typ szkoły Kierunek 

 
 

Branżowa 
Szkoła                       

II stopnia 

• technik robót wykończenio-
wych w budownictwie, 

• technik pojazdów               
samochodowych, 

• technik żywienia i usług   
gastronomicznych. 

 

Kwalifikacyjne              
kursy                    

zawodowe 

• bezpłatne kursy kwalifikacyj-
ne zawodowe dla dorosłych: 
budowlane, samochodowe,                         
gastronomiczne. 


