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Szkoły dla młodzieży

Szkoły dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące (lingwistyczne)

Technikum: 
technik informatyk• 
technik architektury krajobrazu• 
technik agrobiznesu• 
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
technik hotelarstwa
technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia
kucharz
cukiernik
mechanik pojazdów samochodowych
kierowca mechanik
rolnik, ogrodnik
ślusarz

Liceum Ogólnokształcące  

Szkoła Policealna:
technik administracji
technik bezpieczeństwa i higieny pracy

technik technologii żywności
kucharz
cukiernik 
rolnik 
technik pojazdów samochodowych 
technik rolnik 
technik hodowca koni
technik turystyki na obszarach wiejskich
technik administracji
ślusarz



Internat ze stołówką
dysponuje

 
bazą

 
noclegową

 
dla

 
150

 
uczniów

  
oraz

 
stołówką

  

z
 
całodziennym

 
wyżywieniem

 
 Ośrodek Egzaminowania Zawodowego
• egzaminy we wszystkich zawodach w szkole

Centrum Kształcenia Zawodowego
• kształcenie praktyczne w szkole
• p

i zagranicznych
raktyki zawodowe w profesjonalnych zakładach, krajowych  

C

Szkoła Policealna

entrum Kształcenia Ustawicznego (kształcenie dorosłych – forma 
zaoczna)
• Liceum Ogólnokształcące

 
 
Kursy

 
Zawodowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Dodatkowe uprawnienia do uzyskania przez uczniów
• kurs operatora wózków widłowych
• kurs operatora kombajnów zbożowych
• kurs chemizacyjny
• kurs obsługi kas 
• kurs kelnersko – barmański
• kurs spawacza TIG i MIG
• kurs operatorów  

obrabiarek skrawajacych

turnusy dokształcania teoretycznego dla uczniów młodocianych

prawo jazdy kat. B i T

Oferta szkoły



 

• Laureaci i finaliści olimpiad, zawodów i konkursów
• S

i Organu Prowadzacego
typendyści Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Lubelskiego

• Organizacja pomocy społecznej, np. w dożywianiu
• Bogata baza dydaktyczna kształcenia praktycznego dostosowana

do wymogów egzaminów zawodowych
• Sala gimnastyczna ze ścianką wspinaczkową i siłownią  

oraz dostęp do kompleksu boisk sportowych ORLIK
• BEZPŁATNY kurs prawa jazdy kat. B (mechanik pojazdów 

samochodowych, kierowca mechanik, technik mechanizacji  
rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik architektury krajobrazu)

• Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
• Realizacja projektów unijnych
• Praktyki i wyjazdy zagraniczne, Włochy i Niemcy

 i Branżowej Szkoły I stopniazawodów Technikum
Programu ERASMUS +

w ramach

Atuty naszej szkoły

dla wszystkich 


