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TECHNIK GEODETA

Technik geodeta jest dynamicznie rozwijającym się obszarem zawodowym z szeroko pojętymi pracami geologicznymi wykonywanymi
zarówno w terenie jak i w laboratoriach. Rozwijająca się infrastruktura związana z budową dróg i autostrad, rozbudowa
budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i gospodarczego wymaga badan podłoża. Zatrudnienie można znaleźć
w przedsiębiorstwach zajmujących się poszukiwaniem surowców mineralnych; ﬁrmach hydrogeologicznych; instytucjach ochrony
środowiska; urzędach administracji państwowej. Technik geodeta może także podjąć pracę w dziale turystyki przy projektowaniu
tras geoturystycznych i organizowaniu ruchu turystycznego.
W trakcie trwania nauki zdobędziesz takie kwaliﬁkacje, jak:
B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Coraz więcej inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energetyki (OZE) sprawia, że zawód technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej wydaje się być zawodem przyszłości i już niedługo będzie bardzo poszukiwany na rynku pracy. Dobre
perspektywy dla branży uzasadniają potrzebę kształcenia w zawodzie, tym bardziej, że specjaliści w tym sektorze należą do
grupy poszukiwanych pracowników. Postęp technologiczny i coraz większa efektywność ekonomiczna systemów energetyki odnawialnej,
a także względy ekologiczne wspierające promocję technologii energetyki odnawialnej dają dobre perspektywy pracy dla
absolwentów szkół kształcących w zawodzie technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Absolwenci tego kierunku
będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej.
Ponadto wykształcenie to pozwoli absolwentom wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej
w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej. W Polsce udział energii odnawialnej w całkowitej energii produkowanej
rocznie stale rośnie. Perspektywy tego wzrostu są ogromne, a nasycenie rynku niewielkie, co przemawia za kształceniem na tym kierunku.
Po ukończeniu szkoły można podjąć studia w tej specjalności.
W trakcie trwania nauki zdobędziesz takie kwaliﬁkacje, jak:
BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Celem edukacji w branżowej szkole I stopnia jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwaliﬁkacji zawodowych, a także, jak
w przypadku innych typów szkół, do pracy i życia w warunkach współczesnego świata. Kształcenie ogólne w branżowej szkole I stopnia
otwiera proces uczenia się przez całe życie. Poza kształceniem zawodowym, branżowa szkoła I stopnia ma za zadanie wyposażyć
uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej
nauki zróżnicowanych kwaliﬁkacji zawodowych oraz umożliwiający kontynuację kształcenia w branżowej szkole II stopnia,
a następnie jej późniejsze doskonalenie lub modyﬁkowanie.
Szkoła branżowa I stopnia w naszej szkole posiada oddział wielozawodowy.
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DRODZY UCZNIOWIE
Rozpoczyna się dla Was ważny etap w życiu, w którym zaczynacie zastanawiać się
nad wyborem dalszego kierunku rozwoju. Jeżeli zależy Wam na odpowiednim
poziomie kształcenia, miłej atmosferze i przyjaznym klimacie, dobrej relacji
z nauczycielami oraz własnym komforcie, poświęćcie chwilę czasu na zapoznanie się
z naszą ofertą edukacyjną, a przekonacie się, że podnoszenie swoich kwaliﬁkacji
może odbywać się w sposób przyjemny i ciekawy. Zespół Szkół im. Cypriana Kamila
Norwida w Dzierzgoniu jest nowoczesną szkołą, w której troszczymy się nie tylko o rozwój,
ale także przywiązujemy dużą wagę do klimatu panującego w placówce.
Wychodzimy z założenia, że nauka w stresie jest nieefektywna i nieprzyjemna,
natomiast motywacja i przełamywanie barier stanowi klucz do sukcesu.
Od chwili powstania staramy się nieustannie rozwijać i wzbogacać ofertę edukacyjną,
aktywnie realizujemy cele i założenia. Mamy wieloletnie doświadczenie
w nauczaniu i wykorzystujemy je, by stworzyć naszym uczniom optymalne, przyjazne
warunki zdobywania umiejętności i wiedzy. Nasi absolwenci są przygotowani do życia
i otwarci na problemy szerszego środowiska. Jeśli uważnie przeczytacie naszą ofertę
to przekonacie się, że właśnie nasza szkoła zasługuje na Waszą uwagę.

Z wyrazami szacunku
Jarosław Drwięga
Dyrektor szkoły

PROFIL MEDYCZNO – KOSMETYCZNY

Dynamiczny rozwój rynku towarów i usług medycznych sprawia, że w ostatnich latach zwiększyło się zapotrzebowanie na specjalistów
z dziedziny kosmetologii, pielęgnacji i zdrowia. Nasze Liceum zapewni ci podstawy do kontynuacji nauki zawodu, przygotuje do
studiowania kierunków medycznych, m.in. kosmetologii, ﬁzjoterapii czy farmacji na przykład w szkole policealnej lub na uczelniach,
które kształcą w kierunkach medycznych czy kosmetologii. Nauka w tej klasie obejmuje przedmioty ogólnokształcące z rozszerzeniem
w zakresie: biologii, chemii i języka angielskiego. Jako dodatkowy przedmiot proponujemy "podstawy kosmetologii" część
teoretyczna- wprowadzająca do kosmetyki oraz część praktyczna w formie podstawowych zabiegów kosmetycznych. Zajęcia proﬁlowane
będą prowadzić specjaliści z zakresu medycyny i kosmetologii Chcesz wiedzieć jak mieć zdrową, piękną i zadbaną skórę? Tego Cię
właśnie nauczymy! Dowiesz się, jak przeprowadzać profesjonalne zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i leczniczej
z wykorzystaniem nowoczesnego, profesjonalnego sprzętu. Nauczymy Cię dobierać preparaty kosmetyczne, narzędzia, lampy
i aparaty zgodnie z ich przeznaczeniem.

TECHNIKUM
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PROFIL MUNDUROWY
Technik żywienia i usług gastronomicznych stworzony jest dla ludzi lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dbających o siebie i innych,
myślących o zdrowym odżywianiu oraz dla wszystkich przedsiębiorczych. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją
żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny, urządzania zakładów gastronomicznych. Naucza umiejętnie sporządzać
potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta.
Uczeń potraﬁ stosować nowoczesne metody zarządzania i ﬁnansowania działalności gospodarczej, fachowo i kompleksowo
obsługiwać zleceniodawcę, organizować przyjęcia, projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych.
W trakcie trwania nauki zdobędziesz takie kwaliﬁkacje, jak:
Wszystkich, którzy chcieliby w przyszłości pełnić zaszczytną służbę w policji, wojsku lub straży pożarnej zapraszamy do naszej szkoły.
Głównym celem realizowanym w klasach mundurowych jest przygotowanie absolwentów do pracy w policji, wojsku i straży pożarnej.
Przygotowanie uczniów do egzaminów na uczelnie resortowe, poznanie przez uczniów pracy policjanta, żołnierza zawodowego i strażaka,
wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia studiów na uczelniach wojskowych i cywilnych.
Zajęcia W KLASACH MUNDUROWYCH prowadzone są przez nauczycieli o wysokich kwaliﬁkacjach pedagogicznych i zawodowych.
W czasie zajęć stosowane są nowoczesne metody i techniki. Uczniowie biorą udział w różnorodnych imprezach, zawodach, konkursach.
Zdobywają umiejętności praktyczne z zakresu: musztry, strzelania, samoobrony, pomocy przedlekarskiej. W trakcie zajęć uczestniczą
w wyjazdach edukacyjnych do jednostek wojskowych, policji, straży, wyższych uczelni, na strzelnice bojową, biwaki i zajęcia terenowe.

T.06. Sporządzanie potraw i napojów
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PROFIL MENADŻERSKI

W dzisiejszych czasach trudno odnieść sukces zawodowy jeżeli nie wprowadza się w swojej pracy planowania, organizacji i
dobrego procesu zarządzania. Różne ﬁrmy i organizacje potrzebują menadżerów, którzy działają sprawnie i racjonalnie. Tworzą koncepcje
postępowania i umiejętnie łączą je z działaniem prowadzącym do urzeczywistnienia celu. Proponując młodzieży kształcenie
w liceum ogólnokształcącym o proﬁlu menadżerskim wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku pracy i wyzwań nowoczesnego świata.
Młody człowiek, który kończy liceum o proﬁlu menadżerskim posiada nie tylko bogatą wiedzę, ale także umiejętności, które w sposób
praktyczny przydają się na studiach i w pracy. Nauka w liceum kończy się egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki
na studiach wyższych. Ze względu na proﬁl menadżerski absolwenci będą dobrze przygotowani do podjęcia studiów szczególnie na
kierunkach ekonomiczno – społecznych, prawniczych, kierunkach politechnicznych, uniwersyteckich. Kończąc liceum ogólnokształcące
o proﬁlu menadżerskim i wybierając studia zaoczne, możesz pracować w różnych ﬁrmach, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wiedza
i doświadczenie z zakresu administrowania i zarządzania produktem, produkcją , ludźmi oraz zasobami.

Technik obsługi turystycznej to kierunek stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury , pragnących spełniać swoje
i innych marzenia o podróżach. Technik obsługi turystycznej ustala , koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej ,
zna wszelkie walory i atrakcje turystyczne Polski i świata , które w połączeniu ze znajomością zawodowego słownictwa języka
obcego oraz zakresu usług świadczonych przez biura podróży pozwoli mu na profesjonalną obsługę klienta. Jako wykwaliﬁkowani
pracownicy biur podróży, mogą pracować zarówno przy bezpośredniej obsłudze klienta, jak i w zapleczu administracyjno-biurowym.
Przed absolwentami stoi szeroki wybór stanowisk poczynając od pracowników/referentów wspomnianych wyżej biur podróży,
a także informacji turystycznej, ﬁrm transportowych oraz prowadzących sprzedaż biletów lotniczych i autokarowych.
Wykształcenie zdobyte na tym kierunku daje również podstawy do pracy w obiektach hotelowych. Duży nacisk, który kładziemy na
naukę języków obcych pozwala naszym absolwentom na szukanie pracy zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Technicy obsługi
turystycznej zatrudniani są w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji
samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych
z branżą turystyczną, w biurach organizacji kongresów i konferencji, w branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach
sportowo-rekreacyjnych), mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą jako agenci turystyczni. Rosnące zainteresowanie
turystów zagranicznych Polską jako miejscem ciekawym i różnorodnym kulturowo, a zarazem krajem świadczącym coraz
wyższy standard usług turystycznych wpływa na wzrost zatrudnienia w sektorze turystycznym w naszym kraju.
W trakcie trwania nauki zdobędziesz takie kwaliﬁkacje, jak:
T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Dobra szkoła – dobra przyszłość – dobry wybór
ZAPEWNIAMY NOWOCZESNĄ BAZĘ DYDAKYCZNĄ
Nowoczesna edukacja wymaga umiejętności korzystania z wszystkich dostępnych narzędzi i środków, aby ulepszyć uatrakcyjnić
przekazywanie informacji. Skoro w dzisiejszych czasach technologia coraz wyraźniej zaznacza się w naszym codziennym życiu,
nie można o niej zapominać w szkole. Mul media, Internet, pomoce elektroniczne pozwalają często na przeprowadzenie lekcji
w sposób ciekawy i zrozumiały dla młodego odbiorcy. Z tego też powodu nasza szkoła od dłuższego czasu wzbogaca swoją bazę
o nowoczesne środki edukacyjne. Każda pracownia w szkole wyposażona jest w stanowisko komputerowe dla nauczyciela
do pracy na lekcji. Oprócz specjalistycznego sprzętu szkoła wyposażona jest w tradycyjną pracownię informatyczną oraz
w mobilna pracownię. Warto zaznaczyć, iż wszystkie sale lekcyjne posiadają projektory, ekrany, które umożliwiają przekazywanie
wiedzy nie tylko w formie wykładu, ale w tej szczególnie lubianej prze uczniów - ﬁlmowej, muzycznej i obrazkowej.
Wybrane pracownie wyposażone są w wizualizery oraz tablice interaktywne.
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