
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZA SZKOŁĘ? 

Absolwentom szkoły podstawowej: 

 Technikum – 5 lat 

 Szkoła branżowa I stopnia – 3 lata (klasa integracyjna) 

 

1. Jesteśmy placówką z oddziałami integracyjnymi. W naszej szkole stawiamy na 

wszechstronny rozwój młodzieży. W nauce stawiamy na współpracę, nie na 

rywalizację. Widok osoby niepełnosprawnej nie budzi już zdziwienia ani obaw. 

Uczniowie wiedzą jak się zachować i co zrobić w obecności niepełnosprawnych 

kolegów czy koleżanek. Osoby niepełnosprawne zaś uczą się normalnie 

funkcjonować wśród ludzi, korzystają z tych dóbr, z których wszyscy mogą 

korzystać. Codziennie możemy obserwować, jak obie strony korzystają na 

wzajemnych kontaktach. Robimy wszystko, aby świat młodzieży pełnosprawnej i 

niepełnosprawnej był jeden - taki sam. Integracja odbywa się nie tylko na 

lekcjach, ale w każdym momencie przebywania młodzieży ze sobą: podczas 

akademii, imprez klasowych, wycieczek, wspólnej zabawy, wyjść do teatru czy 

kina. Młodzież posiadająca orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może 

uczyć się w klasach integracyjnych szkoły branżowej. 

2. Nauka w technikum kończy się egzaminem maturalnym, takim samym jak w liceum 

ogólnokształcącym oraz tytułem technika i wyuczonym zawodem. 

3. Nauka zawodu w technikum i szkole branżowej odbywa się w formie teoretycznej 

na zajęciach lekcyjnych oraz w formie praktycznej na warsztatach szkolnych lub 

u pracodawców. 

4. Uczniowie technikum odbywają praktykę w zakładach lub firmach zgodnie z 

kierunkiem kształcenia. 

5. Placówka oferuje bogatą bazę dydaktyczną w zakresie kształcenia ogólnego i 

zawodowego, która jest wzbogacana o coraz to nowsze pomoce i narzędzia. 

6. Za wysokie wyniki w nauce uczniowie otrzymują nagrody finansowe – stypendia, 

nagrody dyrektora, Lubelska Kuźnia Talentów – stypendium przyznane na rok 

szkolny ( ok. 400 zł miesięcznie) dla uczniów z wysoka średnią z przedmiotów 

zawodowych. 

7. Szkoła zapewnia szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, która dostępna jest na 

stronie internetowej 

8. Uczniowie uczestniczą w konkursach, olimpiadach wiedzy i umiejętności 

technicznych oraz zawodach sportowych, a więc mają możliwość rozwijania 

swoich pasji i zdolności, zdobywając w nich wysokie i czołowe miejsca. 

9. Uczniowie kierunków samochodowych mogą bezpłatnie uczestniczyć w kursie na 

prawo jazdy kat. B w ramach zajęć szkolnych. 

10. Szkoła współpracuje z pracodawcami, u których młodzież może znaleźć 

zatrudnienie – po stażu, praktykach, zarówno po ukończeniu szkoły jak również w 

czasie trwania wakacji. 



11. Dziewczęta mile widziane, świetnie sprawdzają się na kierunkach postrzeganych 

stereotypowo jako męskie (dziewczęta ukończyły u nas technika pojazdów 

samochodowych, budownictwa) oraz mamy kierunki również dla nich np. technik 

grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk. 

12. Szkoła realizuje projekty unijne, w ramach których: 

 uczniowie technikum i szkoły branżowej  mogą odbyć miesięczny staż u 

pracodawców, za który otrzymają stypendium oraz zwrot kosztów 

dojazdu; 

 w ramach tego stażu uczniowie pracują na pełnym wyposażeniu stanowiska 

pracy 

 uczniowie uczestniczą w trakcie roku szkolnego w zajęciach szkolnych 

zawodowych oraz z języka angielskiego zawodowego. 


