
kucharz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, 

murarz-tynkarz, cieśla, monter zabudowy 

i robót wykończeniowych w budownictwie oraz 

inne zawody 

operator przemysłu ceramicznego - 

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

– , wyłącznie dla 

uczniów niepełnosprawnych intelektualnie 

w stopniu lekkim  

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ tu kształcenie 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa: Zasadnicza Szkoła Zawodowa: 

Oddział sportowy (piłka siatkowa) - przedmioty 

w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, języki 

obce: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański 

– do wyboru, obozy szkoleniowe – letni i zimowy 

Oddział strażacko – ratowniczy - przedmioty 

w zakresie rozszerzonym: fizyka, chemia, 

języki obce: j. angielski, j. niemiecki, 

j. hiszpański – do wyboru, obozy 

szkoleniowe – letni i zimowy 

Liceum Ogólnokształcące:Liceum Ogólnokształcące:
technik żywienia i usług gastronomicznych 

technik hotelarstwa 

technik obsługi turystycznej –

kelner 

technik budownictwa 

technik architektury krajobrazu

 NOWOŚĆ 

Technikum w zawodach: Technikum w zawodach: 

multimedialne pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny 
sprzęt dydaktyczny
wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny do kształcenia zawodowego
kształcenie z zastosowaniem branżowych programów komputerowych, m.in. Dieta 5, 
Norma Pro
Centrum Kształcenia Praktycznego – innowacyjny ośrodek kształcenia młodzieży 
z zakresu przedmiotów gastronomicznych i hotelarskich
różnorodne formy wsparcia rozwoju umiejętności uczniów realizowane w ramach 
projektów unijnych w kraju i za granicą  (Niemcy, Hiszpania, Włochy)
wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, wśród których są egzaminatorzy oraz autorzy 
standardów i materiałów egzaminacyjnych
obiekty przystosowane do potrzeb młodzieży 
niepełnosprawnej ruchowo w normie intelektualnej

Zespół Szkół w Czudcu, ul. Parkowa 7, 38-120 Czudec, tel./fax (0-17) 277-10-13 
e-mail: zs_czudec@poczta.wp.pl,  www.zs-czudec.itl.pl      

https://pl-pl.facebook.com/ZSCzudec

Szkoła oferuje:Szkoła oferuje:

Szkolenie o profilu piłka siatkowa łączyć się będzie równolegle 
z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową 
kształcenia ogólnego i będzie prowadzone z wykorzystaniem 
obiektów i urządzeń sportowych własnych oraz innych jednostek 
organizacyjnych. Bardzo istotnym elementem kształcenia będzie 
współpraca z klubami sportowymi. Szkoła zorganizuje dla uczniów 
letnie i zimowe obozy szkoleniowe. Absolwenci sportowego oddziału 
liceum będą wszechstronnie przygotowani do podjęcia studiów na 
kierunku wychowanie fizyczne oraz do udziału w rozgrywkach 
seniorskich w klubach sportowych regionu.

Kształcenie specjalistyczne młodzieży oddziału strażacko – 
ratowniczego zostało objęte patronatem Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie. Współpraca polegać 
będzie na wprowadzeniu do programu nauczania liceum treści 
programowych z zakresu pożarnictwa i ratownictwa. Innowacja ma na 
celu przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego i umiejętności ratowniczych, w tym kwalifikowanej 
pierwszej pomocy medycznej, ratownictwa technicznego, chemiczno-
ekologicznego, wodnego, medycznego i wysokościowego. 
Przewidziane są obozy kondycyjne realizowane poza miejscem 
zamieszkania. Absolwenci tego oddziału będą przygotowani do 
podjęcia dalszej nauki w szkołach pożarniczych, rozpoczęcia studiów 
w zakresie administracji publicznej, medycyny lub służb 
mundurowych. Będą także mogli podejmować pracę w administracji 
rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach przemysłowych
 i usługowych.

Jesteś fanem piłki siatkowej 

i wiążesz z nią swoje plany edukacyjne?

Wykorzystaj szansę, jaką daje Ci klasa sportowa 

w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Czudcu! 
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Wykorzystaj szansę, jaką daje Ci klasa sportowa 

w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Czudcu! 
Gimnazjalisto, 

zostań strażakiem lub ratownikiem 

w Liceum Ogólnokształcącym 

w oddziale strażacko – ratowniczym!

Gimnazjalisto, 

zostań strażakiem lub ratownikiem 
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Drodzy Gimnazjaliści 
zapraszamy i czekamy na Was !
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Zespołu Szkół w Czudcu na rok szkolny 2016/2017
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