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Najlepsza szkoła
w województwie lubuskim
w zakresie stosowania
technologii informacyjno komunikacyjnych

Złoty laur
w lubuskim programie
Poszukiwacze talentów
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ATUTY SZKOŁY:
1. Nowoczesna baza dydaktyczna: wysokospecjalistyczne pracownie do nauki zawodu, zajęć
praktycznych, boisko wielofunkcyjne, sprzęt multimedialny.
2. Dobrze przygotowana i doświadczona kadra nauczycielska.
3. Innowacyjne metody kształcenia:
 program Erasmus+, międzynarodowa wymiana młodzieży, możliwość realizacji praktyk
zawodowych w Hiszpanii.
4. Możliwość bezpłatnego zdobywania dodatkowych kwalifikacji: prawo jazdy, kurs spawacza,
operatora wózków widłowych, elektroenergetyczny do 1 kw, kursy projektowania, rozwoju i
utrzymywania sieci komputerowych w ramach obozów naukowych.
5. Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
6. Organizator międzywojewódzkiego konkursu o tytuł Supertechnika mechatronika.
7. Laureaci w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach:
 Mistrzostwa Polski Programistów PLC, Ogólnopolski Konkurs Elektron, Olimpiada Elektryczna
i Elektroniczna Euroelektra, Olimpiada Wiedzy Technicznej,
 laureaci Wojewódzkiego konkursu na najciekawszy plakat z zakresu profilaktyki stresu
„Wyraź swoje emocje”- nasi uczniowie zdobyli całe podium,
 laureat konkursu „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”,
8. Szkoła przyjazna uczniom.
9. Aktywny Samorząd Uczniowski.
10. Gazeta szkolna i radiowęzeł prowadzone przez uczniów.
11. Wycieczki edukacyjne i warsztaty u lokalnych przedsiębiorców.
12. Bardzo dobra współpraca z instytucjami.
13. Najchętniej wybierana szkoła w powiecie.
14. Kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

OFERTA EDUKACYJNA
DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Nauka trwa 4 lata, ukierunkowana jest na zdobycie wiedzy niezbędnej do dalszej nauki w szkołach
wyższych, pomaturalnych czy policealnych w wybranym zawodzie.
Ukończenie liceum ogólnokształcącego jest równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego.
Nauka w liceum pozwala zdobyć wiedzę ogólną i rozwinąć zainteresowania: językowe,
humanistyczne, matematyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne.
W czasie nauki można realizować pasje np. dziennikarskie, sportowe, teatralne i muzyczne,
przygotować się do udziału w konkursach i olimpiadach.
Kandydaci do liceum ogólnokształcącego mogą wybrać naukę w:


klasie ogólnej - idealnej dla osób, które nie mają jeszcze sprecyzowanych dalszych planów
edukacyjnych. Uczniowie tej klasy mają szanse odkryć swoje mocne strony, predyspozycje oraz
zaplanować dalszą edukację i wybór zawodu. W ramach współpracy szkoły z wyższymi
uczelniami, uczniowie będą mogli uczestniczyć w różnorodnych wykładach i zapoznać się z ich
ofertą edukacyjną.
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Klasie z edukacją policyjną - która została utworzona z myślą o osobach widzących swoją
przyszłość w służbach mundurowych. W ramach przedmiotu edukacja policyjna będą się
odbywały spotkania z przedstawicielami różnych wydziałów i sekcji policji. Młodzież zapozna się
ze strukturą i zadaniami policji, z elementami prawa i kryminalistyki. Nauka w tej klasie
ma a celu także przygotowanie uczniów do zdawania testów sprawnościowych
przeprowadzanych postępowaniu rekrutacyjnym do policji.
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Najlepsze technika w powiecie żagańskim - ranking Perspektyw 2022
TECHNIKUM
to szkoła, w której nauka trwa 5 lat, pozwala uzyskać zawód, daje możliwość przystąpienia
do egzaminu maturalnego i podjęcia dalszego kształcenia w szkole wyższej.
1. Technikum mechatroniczne - TWORZYMY TECHNOLOGIE
Mechatronik to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynkach pracy krajów Unii
Europejskiej.
Technikum skierowane do uczniów o szeroko pojętych zainteresowaniach technicznych.
Mechatronika to połączenie podstawowych nauk technicznych: mechaniki, elektroniki, informatyki
i automatyki.
Uzyskasz kwalifikacje zawodowe:
1) montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
2) eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Mechatronik to osoba, która umie projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie
produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności z wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny
przemysł. Znajdzie pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, warsztatach naprawczych, firmach
usługowych w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych,
w
przemyśle
wytwarzającym
układy
mechatroniczne,
przemyśle
obrabiarkowym,
elektromaszynowym, energetycznym, motoryzacyjnym, lotniczym, spożywczym, w budownictwie,
w medycynie, w branży multimedialnej czy filmowej. Mechatronik może pracować tam m.in.
na stanowiskach konstruktora, technologa, mistrza, operatora i programisty obrabiarek sterowanych
numerycznie, diagnosty i serwisanta, kierownika działu obsługi i napraw. Może także samodzielnie
prowadzić działalność gospodarczą.
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Szkoła jest organizatorem międzywojewódzkiego konkursu o tytuł „Supertechnika Mechatronika”
– pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty i Starosty Powiatu Żagańskiego.
2. Technikum reklamy - ROZWIJAMY KREATYWNOŚĆ
REKLAMA jest nieodłącznym elementem naszej codzienności. Towarzyszy nam nieprzerwanie
w ciągu dnia, widzimy ją w prasie, radiu, telewizji czy też na ulicznych bilbordach.
W zawodzie technik reklamy zdobędziesz kwalifikacje zawodowe:
1) wykonywanie przekazu reklamowego
2) zarządzanie kampanią reklamową
Absolwent może być zatrudniony w: agencjach reklamowych, działach marketingu i promocji
przedsiębiorstw i urzędów administracji państwowej, biurach ogłoszeń, studiach graficznych,
studiach produkcyjnych, giełdach oraz agencjach zajmujących się kontaktami z prasą
i kształtowaniem opinii publicznej.
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3. Technikum ekonomiczne - PLANUJEMY ROZWÓJ
W każdej z działających na rynku firm istnieje zapotrzebowanie na osoby znające się na problematyce
podatkowej oraz księgowej.
W trakcie nauki nabędziesz kwalifikacje zawodowe:
1) prowadzenie dokumentacji w jednostce administracyjnej
2) prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej w jednostkach
organizacyjnych
Absolwent znajdzie zatrudnienie w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami
podatkami, w miejscach, w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości.
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4. Technikum mechaniczne - MONTUJEMY PRZYSZŁOŚĆ
Aktualnie na rynku pracy widoczne jest duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę
techniczną. Szkoła odpowiadając na potrzeby rynku pracy kształci w zawodzie technik mechanik
w specjalizacji: operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
Na liście najbardziej poszukiwanych przez pracodawców zawodów w krajach Unii Europejskiej
znajduje się operator obrabiarek CNC.
W tym zawodzie uzyskasz kwalifikacje zawodowe:
1) użytkowanie obrabiarek skrawających
2) organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Absolwenci mogą podjąć pracę w przemyśle, w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie,
rolnictwie, usługach i różnych innych dziedzinach gospodarki.

WYSOKI PROCENT NASZYCH UCZNIÓW
zdaje egzaminy zewnętrzne - maturalne i potwierdzające
kwalifikacje w zawodzie
na bardzo dobrym poziomie.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
1. Zawód - mechanik monter maszyn i urządzeń - MONTUJEMY RZECZYWISTOŚĆ
W przemyśle maszynowym nastąpiło wiele zmian spowodowanych rozwojem technologii jednak
dalej niezbędne na rynku pracy są osoby zajmujące się montażem maszyn. Zawód mechanika
montera jest szerokoprofilowym zawodem, w którym uczniowie nabywają umiejętności montażu
połączeń, mechanizmów, urządzeń. Zdobywają również niezbędne umiejętności obsługi obrabiarek:
tokarki, frezarki itp., oraz innych maszyn służących do produkcji części. Nieobce również będą im
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Uczniowie mogą nabyć kwalifikacje zawodowe:
1) montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach
obsługowo - naprawczych i innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń
technicznych.
Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia, gdzie
zdobędą maturę i uzyskają tytuł technika.

2. Klasa wielozawodowa - ŚWIADCZYMY USŁUGI
Uczniowie sami wybierają zawód, w którym chcą się kształcić np. sprzedawca, fryzjer, kucharz małej
gastronomii, mechanik samochodowy, piekarz, cukiernik lub inne.
Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w szkole, a zawodowe, po podpisaniu umowy o pracę,
w wybranym przez siebie zakładzie pracy. Praktyka zawodowa obejmuje około 60% zajęć w ramach,
której uczniowie poznają podstawy swojego zawodu pod okiem pracodawcy. Kształcenie
w konkretnym zawodzie odbywa się bezpośrednio w zakładzie pracy.
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BAZA DYDAKTYCZNA
Szkoła mieści się w dwóch budynkach: przy ul. Pomorskiej 7 i Armii Krajowej 11, gdzie znajdują się
warsztaty szkolne. Gabinety lekcyjne są wyposażone w sprzęt multimedialny i dydaktyczny. W szkole
funkcjonuje dziennik elektroniczny, radiowęzeł, gazeta szkolna. Warsztaty szkolne zostały
zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Znajdują się tu pracownie:
teleinformatyki, mechatroniki, obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), spawalnicza, plastyczna
oraz hale warsztatowe.
Kształcenie w zawodach odbywa się na wysokim europejskim poziomie.
Szkoła posiada akredytację do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje dla
wszystkich zawodów, w których realizuje kształcenie.

Budynek warsztatów szkolnych
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Pracownia obróbki mechanicznej

Pracownia mechatroniki

Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie
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Pracownia reklamy
Biblioteka szkolna łączy tradycję z nowoczesnością. Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt
komputerowy, pełni rolę twórczego warsztatu pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej. Do dyspozycji uczniów
są stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Zbiory biblioteki liczą ponad 20000
woluminów i zbiorów multimedialnych.

Infrastruktura sportowa
 sala gimnastyczna: szkoła posiada dwie sale gimnastyczne: duża do gier zespołowych, mała do
gimnastyki. Obie sale posiadają wyremontowane zaplecze sanitarne,
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boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią służy do gry w piłkę siatkową, kosza, piłkę ręczną
oraz innych ćwiczeń gimnastycznych.

Realizowane przedsięwzięcia i projekty:
 „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żagańskim". Celem projektu jest poprawa
jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i
kompetencji uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. Uczniowie szkół zawodowych będą
korzystać z bezpłatnych specjalistycznych kursów i szkoleń,
 Erasmus - wymiany młodzieżowe - młodzież techników mechatronicznego,
teleinformatycznego, mechanicznego i organizacji reklamy, we współdziałaniu z uczniami z
Hiszpanii i Niemiec, będzie poznawała zagadnienia dotyczące europejskiego rynku pracy,
 Szkoła Promująca Zdrowie - certyfikat za działania na rzecz zdrowego stylu życia,
 IT Szkoła NASK organizowany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy
Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie,
 Ogólnopolski Konkurs o Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła,
 Szkoła z życiem współpraca z fundacją DKMS poszukującą potencjalnych dawców komórek
macierzystych i szpiku,
 Wolontariat w praktyce - działania na rzecz osób potrzebujących,
 Młoda Krew Ratuje Życia - honorowe krwiodawstwo uczniów.

projekt TECH - EKO - BÓBR

Halloween
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Otrzęsiny klas pierwszych

Radiowęzeł szkolny

Występy artystyczne

Spotkania integracyjne
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Szkoła wielu możliwości
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