Економічно-Технічна школа
в Раковіцах Вєльких
Ласкаво запрошує українську молодь

В нашому коледжі навчаються понад 400 учнів з них 31 українець.
В школі панує привітна та приємна атмосфера для учнів. Ми досягли
великих успіхів в сферах діяльності. Приєднуйтесь до нас!

Адрес:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych
Rakowice Wielkie 48
59-600 Lwówek Śląski
тел. +48 75 782 43 63
факс. +48 75 782 44 94
емейл: zsetrakowice@op.pl
http://zsetrakowice.pl
Фейсбук: Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych
Гуртожиток знаходиться в ZSE-T w Rakowicach Wielkich

Напрямки навчання
Ви можете вибрати технікум (навчання триває чотири роки
і закінчується випускними іспитами, підготовкою до роботи і навчання
у вищих навчальних закладах), ліцей - середня школа (навчання триває
протягом трьох років, закінчується випускними іспитами, підготовка
до навчання у вищих навчальних закладах), професійно-технічне
училище (освіта триває протягом трьох років, підготовкою до роботи
або додаткового навчання).
У вас є великий вибір, рішення за вами.

ТЕХНІКУМ ......................................................
• Факультет інформатики.
Що ви отримуєте? Це дуже
перспективний
напрямок, після
п
чого
ч
ви можете знайти роботу
у всіх секторах економіки,
професійних
великих
ІТп
-компаній
, офісів або зробити
р
роботу
самостійно в домашніх
умовах
у
в якості графічного
дизайнера
д
або програміста.

В школі поєднюємо навчання з вихованням. Ділимось знаннями,
а також показуємо приклад зразкової поведінки, такої як - етичні
цінності, соціальні норми, повага до інших людей і красу природи.
Ми за здоровий спосіб життя, вчимо працювати, допомагаємо
молоді впоратися з проблемами. Ми пропонуємо багато спортивних
та інших гуртків. Знання та навички, набуті в ZSE-T допоможе
в майбутньому досягти успіху.

• Факультет економіки. Назва: економіст.

Jan Czyczerski
директор ZSE-T в Раковіцах Вєльких.
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Що пропонує? Практика в банках,
фірмах, бухгалтерські контори,
страхові компанії, статистичними
управліннями. І тоді у вас
є можливість працювати в таких
установах.
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• Готельний бізнес

• Факультет механіки, назва: автомобільна техніка

Що ви отримуєте? Готельний
бізнес визнається в усьому
Європейському Союзі. Навчання
проходить в кращих готелях
в Польщі і за кордоном (зокрема,
в Греції, Португалії). Ви
отримаєте досвід в організації
заходів. Ви будете добре
підготовлені до роботи в сфері
туризму та індустрії гостинності.
150 злотих))
Вартість робочої форми для навчання (100
(100-150

Чого ви навчитеся? Ви навчитеся
діагностувати
і
ремонтувати
транспортні засоби. У нас є
діагностичні автомобілі управління
станції, де є практика для студентів.
Ви отримаєте хорошу роботу, яка
буде практичною в усьому світі.
Вартість
робочої форми для
навчання (100-150 злотих)

• Факультет архітектури та пейзажу, назва: методи
ландшафтної архітектури
Щовиотримуєте?Проектування
с
садів
і зелених насаджень в містах
є дуже перспективною і добре
о
оплачуваної
професії. Навчання
п
проходить
в Польщі та за
к
кордоном,
в тому числі Франції.
Ц відмінний спосіб для людей
Це
з художнім талантом до люблячої
п
природи.

• Факультет механізації сільського господарства
Які переваги цього напрямку?
Я
Якщо
ви хочете отримати
с
сучасну
ферму та управляти нею,
щ бути в змозі ремонтувати
щоб
с
сільськогосподарську
техніку,
ц напрямок для Вас. Ми маємо
цей
б
більш
ніж 40-річний досвід
р
роботи
в цьому напрямку.
М
Ми
пропонуємо практику
в
сільськогосподарських
п
приміщеннях,
оснащених
п
професійним
обладнанням.
В і
б
ї форми
ф
Вартість
робочої
для навчання (100-150 злотих)

• Факультет харчової промисловості , назва:
харчування та громадське харчування (кухар)

• Факультет логістики

Що дає цей напрямок? Ви
навчитеся
вільно
говорити
на іноземних мовах з точки
зору підготовки словника. Ми
пропонуємо відмінне харчування
та багато практичних і цікавих
поїздок. На цій спеціалізації ви
розвиваєтесь як великий кухар.
Вартість робочої форми для
навчання (100-150 злотих)

Чому я вибираю? ZSE-Т являє собою новий напрямок. На ринку є багато
компаній, що спеціалізуються
на внутрішньому і міжнародних
перевезень. Згідно з дослідженням,
проведеним
для
логістики
є робота. Найпопулярніші галузі,
що використовують логістику
включають
промисловість,
будівництво, торгівлю і послуги, а
також телекомунікації.
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ЛІЦЕЙ ...............................................................
• Факультет психологічний тренінг
Чого ви навчитесь? Це
сучасний і унікальний
напрямок. Ви отримаєте
знання
психології
та
планування
життя
і професійного успіху.
Елементи знань психології,
педагогіки,
соціології,
людськими
ресурсами,
посередництва,
маркетингу та управління
відкриває багато можливостей, щоб удосконалити роботу і навчання.

• Факультет поліції
Що дає цей напрямок? Ця
попередня підготовка для
людей, котрі в майбутньому
хочуть
працювати
в поліції, митній службі,
муніципальній
поліції,
силових структурах. Ви
дізнаєтеся, правових норм,
основних методів і тактики
поліції. Ми пропонуємо
поїздки на екскурсії та
навча льно-тренува льні
збори.
Вартість робочої форми для навчання (400-500 злотих), а також
поїздки на тренувальний майданчик 150-300 злотих

• Факультет Протипожежний
Хто цей напрямок?
Для
Д тих, хто хоробрий,
хто
х
хоче допомогти
іншим.
і
При підготовці
до
д роботи в командах
порятунку
на випадок
п
пожежі,
п
стихійних лих
і раптової загрози. Ви
навчитеся
н
володіти
протипожежним
о бл а д н а н н я м
та
рятувальним.
т
Пройдеш
фізичну
П
підготовку
і
для роботи
б
в пожежній
ій службі.
бі У нас є своя власна пожежна
машина з професійним устаткуванням.
Вартість робочої форми для навчання (600-700 злотих), а також
поїздки на тренувальний майданчик 150-300 злотих

Що пропонує? Це перший крок на шляху до кар’єри і роботі в силових
структурах, особливо в армії. Ми пропонуємо багато годин англійської
мови, географії та історії.
Класи військові ведуть
активний спосіб життя,
часто залишаючи область
для військових навчань,
навчальний полігон, де
організовано для них
військове тренування.
Вартість робочої форми
для навчання (500-600
злотих), а також поїздки на
тренувальний майданчик
150-300 злотих.
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• Факультет Військовий

Професійно-технічне училище
Ви можете отримати професію в класі: автомеханік, монтер-бетонщик
і багато ін.(також пізнаємо такі професії як: кухар,перукар та
продавець). Крім теоретичних знань, ви отримаєте практику, яка буде
готувати вас до майбутньої професії. В основній школі професійній
отримаєте конкретну професію.

ГУРТОЖИТОК
Дуже близько до школи. Ви можете розраховувати на хорошу,
домашню атмосферу, допомогу вихователів, а також познайомитися
з новими друзями. Кухарі готують кожен день, для учнів трьох –
разове харчування. Організовано тут багато подій. Тут ви не будите
нудьгувати!

ЩО КРІМ УРОКІВ?
Після занять, ви не будете нудьгувати. Ви можете показати свій
талант і відкрити для себе нові можливості! Ми пропонуємо різні
групи за інтересами, такі як математика, музика, театр, волонтерство.
Багато студентів з України грають у шкільному оркестрі і танцюють
в команді уболівальників. У нас є добре обладнані спортивні об’єкти
: 2 спортивні майданчики, бігова доріжка, тренажерний зал, зал для
занять фітнесом. Ми організуємо безліч заходів: поїздки на велосипеді,
катання на лижах, поїздки в кіно.
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ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!
ПРАВИЛА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ
Наша школа
Набір в школу економічно – технічну в Раковіцах Вєльких в
Україні проводить перевірку знань рівня польської мови і
перевірку документів:
Культурно - просвітницький центр ім. Корнеля Макушинського,
Польської громади м. Стрия (не публічна установа польської
меншини в Україні)
вул. Шевченко 191, 82400 Стрий, Україна
Телефон +38 (245) 41631
або
Європейська Культурно - просвітницька ініціатива
вул. Заклинських 8, 76000 Івано-Франківськ,
Україна
тел. +38 (067) 4550190 факс. +38 (034) 2777349
електронна пошта: atomy.ekpi@gmail.com
Для набору потрібно звертатись тільки до Культурно просвітницького центру ім. Корнеля Макушинського, м. Стрий
або Європейської Культурно – просвітницької Ініціативи з
питань освіти в Івано-Франківську.
Індивідуальні заявки не розглядатимуться!

Необхідні документи:
1. Заява про прийом в середню школу (можна завантажити з веб-сайту:
http://zsetrakowice.pl/index.php?action=rekrutacjaObcokrajowcow)
2. Знання польської мови на базовому рівні (переважно
підтверджується відповідним сертифікатом).
3. Закінчено 9 класів, але не закінчення 18-річного віку(тобто прийом
учнів до 18-років!) Свідоцтво про закінчення 9-ти класів та переклад
правним перекладачем на польську мову.
4. Нотаріально завірена згода батьків на навчання та перебування
в Польщі.
5. Заява батьків, щоб покрити витрати на проживання (медичне
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страхування, харчування, перебування - в цілому близько 3200
злотих.) - Без витрат на поїздки.
6. Медична довідка та щеплення і переклад правним перекладачем на
польську мову.
7. Дозвіл від батьків для опікуна Божени Вєчорек(як законного опікуна
для неповнолітньої дитини) та переклад правним перекладачем на
польську мову.
8. Сканування паспорту учня.
9. Сканування паспорту батьків учня.
10. 2 фотографії учня.
Після надання даних документів учня приймають до школи.Видається
сертифікат про прийняття учня до школи.На підставі цього сертифікату
учень має змогу відкрити візу.Батьки також отримують сертифікат про
навчання дитини на підставі якого вони можуть подати на вироблення
візи, щоб мати можливість відвідати свою дитину у Польщі.

ШКОЛА В РАКОВІЦАХ ЗАПРОШУЄ!
Вивчіть польську мову, і коли ви будете в Раковіцах , говоріть багато
з поляками. Не бійтеся запитати, якщо ви не розумієте щось. Вчителі
завжди готові допомогти вам. Ми пропонуємо додаткові заняття з
кожного предмета, якщо у вас є які-небудь проблеми з навчанням.
Наші країни мають багато спільного, у нас є схожа мова та культура
слов’янська, тому нам буде легше зрозуміти один одного. Проходять
автобуси і залізничні сполучення між Україною та Польщею. Ви можете
перевірити їх за адресою: https://www.e-podroznik.pl/ (розклад руху).
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Адрес:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych
Rakowice Wielkie 48
59-600 Lwówek Śląski
тел. +48 75 782 43 63
факс. +48 75 782 44 94
емейл: zsetrakowice@op.pl
http://zsetrakowice.pl
Фейсбук: Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych
Гуртожиток знаходиться в ZSE-T w Rakowicach Wielkich

