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Szkół Podstawowych!
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mgr inż. Jan Czyczerski
Dyrektor Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Technicznych
w Rakowicach Wielkiech
Już niedługo uczniowie klas trzecich gimnazjów i szkół
podstawowych staną przed ważną decyzją wyboru szkoły
średniej.
Celem każdej szkoły jest przekazywanie młodym ludziom
wiedzy. Nie powinien i nie może być to jedyny cel realizowany
w szkole.
Młodzieży potrzebne są wzorce zachowań, wrażliwość na
drugiego człowieka, na piękno otaczającego nas świata. Niełatwo
jest łączyć nauczanie z wychowaniem, ale jest to możliwe.
Przekonałem się o tym pracując w Zespole Szkół EkonomicznoTechnicznych w Rakowicach Wielkich, gdzie pełnię funkcję
dyrektora.
Według mnie bardzo ważne jest, że w naszej placówce
oświatowej uczeń może nauczyć się rzetelnej pracy, dyscypliny,
dbania o piękno otoczenia i sprawności organizacyjnej.
Wychowujemy naszych uczniów w duchu szacunku dla wartości
narodowych i kulturowych. Uczymy umiejętności współżycia
opartego na przestrzeganiu norm i zasad społecznych.
Nasza młodzież uczy się odpoczywać i pracować z pełną
świadomością dbania o swoje zdrowie. Promując zdrowy tryb
życia oferujemy działania edukacyjne i proﬁlaktyczne, sportowe
i kulturalne, turystyczne i rekreacyjne. Nadmiar wolnego czasu
skutkuje bowiem wandalizmem i popadaniem w różnego typu
uzależnienia, dlatego aktywny tryb życia zaszczepiamy już
teraz, by eliminować negatywne skutki, które mogłyby pojawiać
się w przyszłości. Jako nauczyciele wiemy o tym, dlatego nie
szczędzimy wysiłku i czasu, by nasi uczniowie mogli uprawiać
sport, grać w zespołach muzycznych, jeździć na wycieczki
(kajakowe, rowerowe, górskie), wieczorami korzystać z sali
gimnastycznej, kortu tenisowego, siłowni. Nasza praca została
doceniona i szkoła wielokrotnie otrzymała wyróżnienia, jako
szkoła promująca ucznia zdolnego. Rekomendujemy naszą szkołę
jako przyjazne miejsce realizacji aspiracji edukacyjnych i
zapraszamy w nasze progi młodych ludzi, którzy podzielają
przekonanie, że zdobyta tu wiedza pozwoli w przyszłości
osiągnąć sukces. Zainwestuj w swój rozwój u nas, bo ta szkoła,
ZSET w Rakowicach Wielkich jest warta zachodu.

Jan Czyczerski

Historia ZSE-T w Rakowicach Wielkich
Praca szkoły rozpoczęła się w 1972 roku, kiedy to na podstawie
Zarządzenia Nr 78 Ministra Rolnictwa z dnia 25 marca 1972
roku, oraz uchwałą Nr 99/1121/72 Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 25 listopada 1972 roku
utworzono Zespół Szkół Rolniczych. Do klas pierwszych przyjęto
wówczas 278 uczniów, którzy uczęszczali do dwóch klas TR,
dwóch klas TH, dwóch klas ZSH i jednej klasy ZSMUP. Podczas
pierwszego posiedzenia Rady Pedagogicznej, które odbyło się
dnia 01.09.1972 roku, ówczesny dyrektor szkoły mgr inż. Alojzy
Pawicki przedstawił grono pedagogiczne, które składało się z 24
pedagogów.
Stanowisko dyrektora naczelnego Zespołu Szkół Rolniczych
sprawowali: Alojzy Pawicki 1972-1975; 1977-1980; Śp. Mieczysław
Kocełuch 1975-1977; 1980 Śp. Zbigniew Drobczyński 19811988; Śp. Włodzimierz Moch 1988-1991; Jan Czyczerski 1991
- do dnia dzisiejszego. 13 listopada 1973 roku szkole nadano imię
Kombatantów Ziemi Lwóweckiej. Sztandar szkoły z widniejącym
na nim zobowiązaniem: „Tobie naukę i pracę Ojczyzno” został
przekazany uczniom w listopadzie 1972 r. W maju 1975 roku
do matury przystąpili pierwsi uczniowie. W tym też roku
pierwszych 111 absolwentów opuściło mury szkoły. Od roku 1977
Zespół Szkół Rolniczych w Rakowicach Wielkich uzyskał status
szkoły ćwiczeń - Studium Pedagogicznego Akademii Rolniczej we
Wrocławiu. Ze względu na zmianę polityki państwa w zakresie
gospodarki rolnej, na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół
Rolniczych, 29 lipca w 1998 roku dokonano zmiany nazwy szkoły
- powstał Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych. Oprócz
kierunków rolniczych, powstały nowe, jak: Liceum Agrobiznesu,
Liceum Ekonomiczne, Zasadnicza Szkoła Samochodowa. W
następnych latach wprowadzano nowe kierunki kształcenia w
technikum dostosowane do potrzeb rynku pracy. Uruchomiono
Liceum ogólnokształcące (licea mundurowe, psychologicznocoachingowe i sportowe). Rozwinięto szkolenie na poziomie
zawodowym (branżowym) w oparciu o warsztaty szkolne i stację
diagnostyczną. Od 2015 r. naukę w ZSE-T rozpoczęło 17 uczniów
z Ukrainy. Obecnie nad kształceniem i wychowaniem młodzieży
(534 uczniów w styczniu 2020) pracuje 56 nauczycieli (od
początku powstania szkoły jest z nami Pani Marianna Zapart).
Dumą szkoły od początku powstania, była szkolna orkiestra
dęta. Tę tradycję orkiestra dęta podtrzymuje do dzisiaj pod
batutą Pana Jana Chojnackiego.
W progach naszej szkoły przebywały już co najmniej trzy
pokolenia uczniów, świadczy o tym m.in. fakt, iż do tej pory
kształciło się w naszej placówce i ruszyło w dalszą drogę ok.
6500 wychowanków. Od początku swego istnienia szkoła znana
była z osiągnięć sportowych. Rozwijały się sekcje lekkiej
atletyki (Edward Jonak, Joanna Łukasik), podnoszenia ciężarów
(Wiesław Murzyn), akrobatyki (Stanisław Kroczak), oraz gier
zespołowych (Roman Bazsak; Adam Dymitroca) i strzelectwa
sportowego (Adam Kamieński). W 1976 roku powstał zespół
tańca nowoczesnego „Sibro” (Teresa Dudek).
Nierozłączalną częścią szkoły jest internat, który służy już
kolejnym pokoleniom. W związku z dużym zainteresowaniem
pobytem uczniów w internacie od IX 2020 roku zostanie
uruchomiony (po 26 latach nieużyteczności) wyremontowany 3
blok. Stanowisko kierownika internatu obejmowali: Władysław
Haracz; Zbigniew Cembaluk; Włodzimierz Kaczmarek; Krystyna
Karnauch ; Adam Kamieński; Renata Wężykowska; Jadwiga
Kwasigroch; Grzegorz Dziugieł; Leonard Kurlej; Bożena
Wieczorek - od 2015 roku.
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SPORTOWE
To klasa dla tych, którzy pragną:
1. rozwijać swoje
pasje sportowe: lekkoatletyka, piłka
siatkowa (w tym również plażowa) …
2. zdobyć podstawy trenera personalnego!!!;
3. rozszerzyć wiedzę z zakresu: ﬁtnessu, dietetyki, edukacji
zdrowotnej, biologii oraz chemii żywności.
Klasa dla młodzieży o pasjach sportowych oraz dla tych
wszystkich, którzy poprzez aktywność ﬁzyczną pragną zadbać
o swoją sylwetkę i zdrowie.
Lekcje prowadzi wyspecjalizowana kadra trenerska i
pedagogiczna. Zwiększona ilość godzin z wychowania ﬁzycznego
na naszych świetnych obiektach sportowych, gwarantuje dobre
przygotowanie do egzaminów sprawnościowych na AWF i do
służb mundurowych.
W Liceum Sportowym dodatkowo prowadzone będą zajęcia
przygotowujące do roli trenera personalnego. Uczniowie, którzy
wybiorą tą specjalność nauczą się jak odpowiednio tworzyć
programy treningowe z wykorzystaniem różnych dyscyplin
czy trendów sportowych. Ponadto dowiedzą się jak tworzyć
indywidualne zestawy ćwiczeń i jak prawidłowo je wykonywać.
Zdobędą również wiedzę z zakresu ﬁtnessu oraz zdrowego
odżywiania. Uczniowie otrzymają wszechstronne przygotowanie
do pracy z klientem, nie tylko od strony treningowej, ale także
od strony psychologicznej, pedagogicznej i żywieniowej. Po
ukończeniu nauki w LO możesz odbyć dodatkowo kurs trenera
personalnego. Daje on możliwość legalnego zatrudnienia, m.in. w:
związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach
kultury, różnego rodzaju klubach sportowych i rekreacyjnych, a
także klubach komercyjnych (ﬁtness, siłowniach…..)
Wejdź z nami do gry!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PSYCHOLOGICZNO- COACHINGOWY
Pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia sukcesu
zawodowego i osobistego jest wewnętrzna motywacja, inspiracja
i wszechstronne wykorzystanie drzemiącego w Nas potencjału.
Obszar psychologiczno- coachingowy pozwala na rozwijanie
zainteresowań z zakresu psychologii, relacji interpersonalnych
oraz świadomego i dynamicznego rozwoju osobistego: własnej
skuteczności, zarządzania sobą czy decyzyjności.
Absolwenci
kierunku
Psychologiczno-Coachingowego
zapoznają się z metodami i technikami, które pozwolą im na
podniesienie poczucia własnej wartości, lepsze poznanie samego
siebie, efektywne wykorzystanie zasobów wiedzy i umiejętności
już posiadanych, odpowiednie zmotywowanie czy rozwój
kompetencji managerskich i kierowniczych. Uczniowie, którzy
wybiorą tę specjalność mogą liczyć nie tylko na sporą dawkę
wiedzy teoretycznej, ale także będą brać udział w ciekawych
zajęciach warsztatowych. Absolwenci zdobędą mocną podstawę
do kontunuowania nauki na studiach wyższych na kierunkach
psychologii, socjologii, pedagogiki, negocjacji i mediacji,
human resources, dziennikarstwa, marketingu i zarządzania,
administracji itp., a w przyszłości pracować z klientami
indywidualnymi i zespołami w organizacjach, instytucjach,
ﬁrmach i korporacjach lub prowadząc własną działalność.
Proponowane przedmioty rozszerzone: język angielski, język
polski, biologia, chemia

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
WOJSKOWE

 Pierwszy krok na drodze do kariery i pracy w służbach
mundurowych – wojsku, policji, straży…;
 Możliwość zdobycia wiedzy ogólnej, umożliwiającej podjęcie
dowolnych studiów;
 Rozwój sprawności ﬁzycznej niezbędnej do podjęcia służby
i wykształcenia aktywnego stylu życia;
 Zwiększenie odporności psychicznej i samodyscypliny,
stanowiących bezcenny kapitał na przyszłość w pracy
zawodowej i w życiu osobistym;
 Kształtowanie ważnych dla każdego Polaka postaw
patriotycznych i tożsamości narodowej.
Patronami liceum wojskowego są:
 Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej
COMMANDO
 23 Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu
Klasa z rozszerzonym językiem angielskim, geograﬁą i historią.
Klasy wojskowe wyróżnia umundurowanie. W programie
nauczania obok zajęć dydaktycznych o zwiększonym wymiarze
(W-F) uwzględnione są:
 zajęcia dydaktyczne prowadzone przez mjr. Jana Kędziorę
w wymiarz dwóch godzin tygodniowo,
 zajęcia z psychologii w wymiarze jednej godziny tygodniowo,
 obozy wojskowe wielodniowe (dwa razy w roku),
 ćwiczenia poligonowe na terenie jednostki wojskowej w Bolesławcu,
Prowadzący te szkolenia to doświadczeni instruktorzy, byli
komandosi, żołnierze czynnej służby zawodowej, oﬁcerowie
- absolwenci wyższych uczelni, byli uczestnicy misji w Syrii,
Afganistanie, Kosowie i Iraku.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
POLICYJNE
Klasa policyjna Liceum Ogólnokształcącego, w której jako
dodatkowy dział prowadzone będą zajęcia z zakresu wiedzy
dotyczącej policji. Specjalność policyjna jest ofertą skierowaną
przede wszystkim do uczniów widzących swoją przyszłość
w niebieskim, policyjnym mundurze. Powinni ją jednak rozważyć
wszyscy, którzy myślą o pracy w pokrewnych policji służbach,
takich jak: służba celna, straże miejskie i agencje ochrony.
Uczniowie, którzy wybiorą tą specjalność mogą liczy na
sporą dawkę wiedzy z zakresu prawa, głównie karnego, naukę
podstawowych technik i taktyk działania policji, strzelania oraz
musztry.
Wiedzę policyjną nabędziesz na zajęciach teoretycznych,
praktycznych i wiosennych obozach szkoleniowych obejmujących:
 strukturę i zadania policji,
 podstawy prawa karnego i wykroczeń,
 procedury czynności służbowych i stosowania środków
przymusu bezpośredniego,
 strzelania oraz znajomość broni i sprzętu będącego na
wyposażeniu policji,
 musztry i ćwiczeń na torach sprawnościowych itp.
Zajęcia dydaktyczne w ilości 2godz./tydz. prowadzi st. asp.
Paweł Jaworski oraz jedna godz./tydz. zajęcia z psychologii.
Duże wsparcie szkoleniowe udziela uczniom ZSET Komendant
Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim- komisarz Wojciech
Czafurski.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
S T R A Ż A C K O - R AT O W N I C Z E
 Ta klasa to pierwszy krok na drodze do kariery i pracy
społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i służby
w szeregach ochotniczych i zawodowych straży pożarnych;
 W tej klasie, oprócz możliwości zdobycia wiedzy ogólnej,
poszerzymy Twoje umiejętności i przygotujemy Cię do
pracy w zespołach ratowniczych w przypadku pożarów, klęsk
żywiołowych i nagłych zagrożeń;
 W ramach zajęć rozwiniesz sprawność ﬁzyczną niezbędną do
podjęcia służby;
 U nas zwiększysz odporność psychiczną i wzmocnisz
samodyscyplinę tak ważną w przyszłym, zawodowym życiu;
 Poznasz sprzęt pożarniczy, ratownictwa: technicznego,
chemicznego i ekologicznego.
Głównym partnerem w zakresie szkolenia specjalistycznego
jest Państwowa Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Lwówku
Śląskim z Komendantem Panem Mariuszem Mróz.
Honorowym patronem LICEUM STRAŻACKIEGO jest Zarząd
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP we Lwówku Śląskim.
Klasę wyróżnia umundurowanie. W programie nauczania obok
zajęć dydaktycznych uwzględnione będą:
1. Dwugodzinne zajęcia dydaktyczne,
2. Jednogodzinne zajęcia z psychologii
3. Obozy sprawnościowe dwa razy do roku,
4. Zajęcia praktyczno-teoretyczne na terenie Komendy
Powiatowej Straży Pożarnej w Lwówku Ślskim.
W trakcie nauki w tej klasie planowane są szkolenia, po odbyciu
których będziesz umiał:
 zastosować podręczny sprzęt gaśniczy,
 wykonywać czynności w zastępie ratowniczym stosownie do
zajmowanej funkcji,
 udzielać pierwszej pomocy,
 stosować środki łączności i alarmowania,
 zachować się w mundurze i zastosować zasady służby
wewnętrznej,
 zachowywać się w przestrzeniach zagrożonych pożarem,
substancjami toksycznymi i wybuchowymi,
 charakteryzować czynniki mogące powodować powstawanie
i rozprzestrzenianie się pożarów,
 upowszechniać wiedzę o bezpieczeństwie pożarowym w swoim
środowisku,
 stosować doraźne środki ochrony,
 organizować pomoc w zabezpieczaniu ratowanych ludzi,
zwierząt i mienia.
 poznasz również podstawowe przepisy dotyczące ochrony
przeciwpożarowej.
Do szkolenia uczniów w tej klasie szkoła pozyskała bojowy wóz
pożarniczy.
Być uczniem klasy pożarniczej w ZSET to zaszczyt!

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA
TECHNIKUM
ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Architekt krajobrazu - artysta – przyrodnik - architekt
W zawodzie architekt krajobrazu uzyskasz kwaliﬁkacje
zawodowe:
• OGR.03 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych
obiektów architektury krajobrazu;
• OGR.04 - Organizacja prac związanych z budową oraz
konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu;
Po ukończeniu technikum architektury krajobrazu
nabędziesz umiejętności:
• opracowywania i nadzorowania projektów ogrodów
przydomowych, parków publicznych, bulwarów, terenów
sportowych, placów zabaw, ogrodów botanicznych czy wystaw
ogrodniczych;
• opracowywania i nadzorowania projektów terenów zieleni
w przestrzeni publicznej;
• podstaw rewaloryzacji krajobrazu miejskiego;
• ochrony środowiska naturalnego dla użytku publicznego;
• projektowania nowoczesnych rozwiązań w architekturze
krajobrazu, tj.: zielone dachy/ściany;
• projektowania i konserwacji elementów małej architektury;
• obsługi maszyn rolniczych i ogrodniczych np.: możliwość
odbycia kursu prawa jazdy kat T;.
• opanujesz prowadzenie uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania projektów zieleni;
• obsługi programu do wizualizacji terenów zieleni i obiektów
architektury Google Sketchup oraz programu z zakresu
graﬁki wektorowej – Corel Draw;
Szkoła to nie tylko nauka – to również rozwijanie pasji
i organizacja zajęć dodatkowych:
• uczestnictwo w targach tj. Międzynarodowe Targi Architektury
Krajobrazu - Gardenia, Green Area Show, Garden Expo;
• uczestnictwo w wystawach i festiwalach organizowanych przez
Ogród botaniczny Wojsławice, Ogród botaniczny Wrocław,
Ogród botaniczny w Warszawie;
• możliwość zajęć edukacyjnych na konferencjach branżowych,
• nauka rysunku różnymi technikami malarskimi;
• kreatywne zajęcia z technik rzeźbiarstwa, metod dekorowania;
• odbycie kursów organizowanych przez specjalistyczne ﬁrmy: •
odbycie praktyk zawodowych oraz staży;
• uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach branżowych,
• prowadzenie zajęć w otoczeniu przyrody;
• uczestnictwo w projektowaniu i wykonaniu terenów zieleni;
• warsztaty i szkolenie z zakresu arborystyki;
Po ukończeniu technikum architektury możesz podjąć
naukę na uczelniach wyższych na kierunkach: architektura
krajobrazu, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo,
geodezja, ochrona środowiska, rolnictwo, ochrona zasobów
przyrodniczych;
Gdzie możesz podjąć pracę po ukończeniu technikum
architektury krajobrazu:
• w wyspecjalizowanych ﬁrmach zajmujących się budową
terenów zieleni;
• w biurach projektowych na stanowisku projektanta;
• w instytucjach publicznych oraz samorządach w wydziałach
inwestycyjnych, ochronie środowiska, ochrony roślin;

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA
TECHNIKUM

HOTELARSKIE

Technik hotelarstwa to kierunek, który przygotowuje
absolwentów do pracy w sektorze usług hotelarskoturystycznych. Dominującymi typami relacji w tym zawodzie
są człowiek-człowiek, człowiek-dokument, co podkreśla cały tok
nauczania. W związku z tym zwraca się szczególną uwagę na
kształcenie umiejętności dotyczących prawidłowego zachowania,
postawy nawyków, sposobu reagowania na życzenia gościa
hotelowego oraz właściwą obsługę, odwołując się stale do zasad
etyki i kultury zawodowej. Specjalnie dobrane przedmioty,
tematy zajęć oraz profesjonalna kadra przygotują absolwentów
tego kierunku do pracy w branży hotelarskiej.
W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące:
 rezerwowania usług hotelarskich;
 wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
 przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
 przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym
usługi hotelarskie;
 przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi
dodatkowe;
 prowadzenia działalności promocyjnej i sprzedaży usług
hotelarskich.
W zawodzie technik hotelarstwa możesz uzyskać 2 kwaliﬁkacje:
1. Planowanie i realizacja usług w recepcji.
2. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
Po ukończeniu szkoły będziesz mógł przystąpić do egzaminu
maturalnego.
Masz możliwość zdobycia umiejętności biegłego posługiwania
się dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego
i branżowego, co ułatwia Ci kontakt z zagranicznymi turystami
lub kontrahentami. Cykl kształcenia obejmuje także zajęcia
praktyczne i praktyki zawodowe.
Jako technik hotelarstwa możesz podjąć pracę jako:
 pracownik recepcji hotelowej,
 pracownik służby parterowej i piętrowej,
 pracownik informacji turystycznej,
 specjalista do spraw bankietów, kongresów, zebrań,
 pracownik w organach administracji samorządowej,
zajmującej się usługami hotelarskimi,
 możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie
świadczenia usług noclegowych.
Absolwenci kierunku technik hotelarstwa mają szerokie
możliwości znalezienia zatrudnienia w sektorze usług
turystycznych. Typowymi miejscami pracy są obiekty
bazy noclegowej, takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki
wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy,
schroniska, kwatery prywatne.
Dodatkowe atuty:
Praktyki zawodowe odbywają się w najlepszych hotelach,
tj.: Gołębiewski, Mercure, Pałac Brunów, Zamek Czocha, Zamek
Kliczków.
Po ukończeniu technikum hotelarstwa absolwent ma możliwość
podjęcia studiów wyższych w ramach dalszej specjalizacji
w tej dziedzinie (hotelarstwo i turystyka) lub w dziedzinie
ekonomicznej.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA
TECHNIKUM
ŻYWIENIA i USŁUG GASTRONOMICZNYCH
z innowacją DIETETYKA
Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny
kierunek dla osób lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dla
których ważne jest co i jak jedzą. Rozwijający się prężnie
przemysł turystyczny – powstawanie hoteli, restauracji, lokali
gastronomicznych – oraz moda na „zdrową kuchnię” stwarzają
duże możliwości rozwoju i czynią ten kierunek bardzo
atrakcyjnym na polskim rynku pracy.
Chcesz zostać dietetykiem? Doradcą żywieniowym?
Trenerem personalnym? A może twoim marzeniem jest
być kucharzem albo prowadzić własną restaurację? Lub
pracować w laboratorium analitycznym, chemicznym
czy sanepidzie.
Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś TAK, to
zapraszamy do technikum żywienia i usług gastronomicznych
z innowacją DIETETYKA, z elementami oceny żywności oraz
z rozszerzonym językiem angielskim i biologią.
Innowacja będzie realizowana we współpracy z Uniwersytetem
Przyrodniczym we Wrocławiu (Wydział Nauk o Żywności).
W ramach tej innowacji przedmiotami uzupełniającymi są
dietetyka

oraz

analiza

żywności.

Proponowana

innowacja

pedagogiczna zakłada wykształcenie ucznia mającego wiedzę
na temat zależności pomiędzy pożywieniem, a organizmem
człowieka. Absolwent łączy w sobie kompetencje dietetyka
i analityka żywności. Posiada wiedzę obejmująca zagadnienia
z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, proﬁlaktyki
chorób cywilizacyjnych, a także metod wykorzystywanych do
oceny żywności.
Podczas nauki w technikum gastronomicznym jeden dzień
przeznaczony jest na zajęcia praktyczne, podczas których
uczniowie poznają tajniki kulinarne zarówno kuchni polskiej, jak
również innych narodów. Praktykują też przygotowanie różnych
diet, opracowują receptury dla poszczególnych rodzajów diet
- zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia oraz zaleceniami
lekarskimi - dla dzieci i dorosłych, planują i oceniają jadłospisy,
obliczają wartość odżywczą i energetycznej potraw i posiłków.

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA
TECHNIKUM

I N F O R M AT Y C Z N E

W zawodzie technik informatyk uczeń
umiejętności, związanych między innymi z:

nabywa

szereg

 montażem eksploatacją i diagnostyką komputerów PC
i laptopów;
 eksploatacji urządzeń peryferyjnych (urządzeń wejścia
i wyjścia, jak mysz, klawiatura, tablet graﬁczny, ebooki,
drukarki, sprzęt do przetwarzania dźwięku, itp.);
 oprogramowaniem i sprzętem sieciowym, serwerami
ﬁzycznymi i wirtualnymi maszynami, np. Oracle VM VirtualBox
czy VM WARE i PROXMOX, opartych o środowisko Windows
jak i Linux;
 tworzeniem stron WWW opartych o HTML5, CSS3
i JavaScript oraz PHP7 i bazy danych MySQL;
 poznaniem popularnych systemów zarządzania treścią
(WordPress, Joomla, sklepy internetowe PrestaShop)
i nabycie umiejętności tworzenia stron internetowych
i sklepów internetowych opartych na tych CMS‛ach;
 optymalizacją stron WWW oraz podstawowymi zasadami
SEO (search engine marketing);
 narzędziami do zarządzania projektami i komunikacji
w zespole jak Slack czy Trello, Jira, GIT, dzięki którym
nauczy się podstaw metodologii zarządzania swoim czasem
pracy oraz pracy w zespole;
Po ukończeniu szkoły:
 będziesz potraﬁł posługiwać się systemami operacyjnymi oraz
projektować, wykonywać i pracować w różnych rodzajach
sieci komputerowych;
 będziesz potraﬁł administrować i nadzorować pracę systemów
operacyjnych oraz urządzeń wykorzystywanych w sieciach
teleinformatycznych;
 będziesz mógł konﬁgurować komputery posłując się
oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym oraz dobierać
odpowiednią dla swoich klientów konﬁguracje sprzętową
i software (oprogramowanie) dla różnych typów zadań
zawodowych
 będziesz potraﬁł tworzyć responsywne strony WWW, oparte
o HTML5 i CSS3, między innymi we frameworku Bootstrap.
 będziesz potraﬁł projektować, tworzyć i administrować
bazami danych oraz posługiwać się językiem SQL
 będziesz tworzył aplikacje webowe w JavaScript i PHP
w wersji 7
 będziesz znał i sprawnie poruszał się w programach graﬁcznych
jak Photoshop, Gimp, Inkscape, Illustrator czy Corel Draw.
Kariera Zawodowa
Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych ﬁrmach informatycznych
(serwisy komputerowe, administratorzy sieci, ﬁrmy zajmujące się
tworzeniem infrastruktury LAN, światłowodowej i WiFi, agencje
online marketingowe, sklepy internetowe czy serwisy WEB 2.0)

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TECHNIKUM
Jeżeli jesteś:
 pomysłowy,
 spostrzegawczy,
 odpowiedzialny.

FRYZJERSKIE

Jeżeli cenisz:
 niezależność,
 piękno,
 poczucie estetyki.

Jeżeli chcesz:
 tworzyć modne
fryzury,
 zdobyć atrakcyjny
zawód..

Technik usług fryzjerskich to zawód dla tych wszystkich
młodych ludzi, którzy są pomysłowi, kreatywni, cenią sobie
niezależność, mają poczucie piękna i estetyki.. Młodzież uczy
się wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, strzyżenia włosów,
profesjonalnej stylizacji fryzur, wykonywania zabiegów
koloryzacji włosów.
Oprócz tego, uczniowie korzystają z oprogramowania, które
pozwala na profesjonalne pojektowanie fryzur. Mają możliwość
podnoszenia
swoich
kompetencji w zakresie sprzedaży
i ekspozycji artykułów fryzjerskich. Szkolą się, jak umiejętnie
zarządzać zespołem oraz, co bardzo ważne w zawodzie fryzjera,
podstaw komunikacji z klientem.
Na zajęciach praktycznych, nasi uczniowie będą odkrywać
swoje talenty, zdobędą praktyczną wiedzę, a także, co
najważniejsze, będą rozwijać umiejętności nie tylko w zakresie
fryzjerstwa, ale także kosmetyki ciała (dodatkowe kursy):
 Stylizacja paznokci, manicure/pedicure;
 Wizaż i pielęgnacja urody;
A to wszystko pod okiem profesjonalistów i specjalistów
w tej dziedzinie, bo warto uczyć się od najlepszych.

TECHNIKUM

LOGISTYCZNE

Czym zajmuje się LOGISTYK:
 planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie
towarów od producenta do konsumenta;
 dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane
miejsce i czas;
 optymalizuje koszty dostawy towarów;
 dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan;
 obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując
w tym celu systemy informatyczne;
 zarządza ﬂotą transportową w krajowych i międzynarodowych
ﬁrmach spedycyjnych;
 organizuje pracę w centrach logistycznych.
Na tym kierunku uczeń uzyska niezbędną wiedze do pracy
w ﬁrmach logistycznych, transportowych oraz przedsiębiorstwach
zajmujących się magazynowaniem, jak i planowaniem produkcji.
Praca- do najpopularniejszych branż, które poszukują
logistyków należą: przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz
informatyka i telekomunikacja. Na naszym rynku istnieje wiele
ﬁrm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej
poszukujących dobrych logistyków.
Według badań rynku pracy na techników logistyków praca
czeka!

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA
TECHNIKUM

SAMOCHODOWE

Technik pojazdów samochodowych - kierunek związany z obsługą
współczesnych pojazdów samochodowych, jak również zarządzaniem
przedsiębiorstwem samochodowym. Wraz z rozwojem motoryzacji
wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych
fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych
pojazdów samochodowych, które są „naszpikowane” elektroniką
i nowoczesnymi technologiami.
Technik pojazdów samochodowych nabędzie następujące
kwaliﬁkacje zawodowe:
1. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów
samochodowych.
2. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych
układów pojazdów samochodowych.
3. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów
samochodowych.
Kształcenie zawodowe obejmuje między innymi naukę z:






podstaw konstrukcji maszyn,
rysunku technicznego,
silników pojazdów samochodowych,
budowy podwozi i nadwozi samochodowych,
elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów
samochodowych.

TECHNIKUM
nowy kierunek
M E C H AT R O N I C Z N E
Mechatronika samochodowa jest jednym z nowych kierunków
kształcenia w szkołach branży motoryzacyjnej. Uczniowie
przygotowują się do pracy w zakresie diagnozowania i naprawy
układów sterowania i automatyki, odgrywających coraz
większą rolę w nowoczesnych samochodach. Występują one
w tak ważnych elementach pojazdu jak np.: układy ABS, ASR
i ESP, układy sterowania silników, klimatyzacja, sterowanie
urządzeniami elektrycznymi, itp. Stworzyliśmy w tym celu
bogato wyposażone pracownie, wyposażyliśmy szkołę i warsztaty
w sprzęt diagnostyczny, i przygotowaliśmy naszą kadrę.
Możesz uzyskać kwaliﬁkacje w zakresie:
1. Diagnozowania oraz naprawy elektrycznych i elektronicznych
układów pojazdów samochodowych (MG.12).
2. Diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów
samochodowych (MG.18.)
CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik
będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań :
 montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA
TECHNIKUM
MECHANIZACJI ROLNICTWA i AGROTRONIKI
Kształcenie szerokoproﬁlowe w zawodzie technik mechanizacji
rolnictwa uwzględnia potrzeby rolnictwa na kwaliﬁkowane
kadry do jego technicznej obsługi oraz do świadczenia usług
mechanizacyjnych, transportowych i handlowych związanymi
z maszynami i urządzeniami rolniczymi.
U nas zdobędziesz praktyczne umiejętności zawodowe,
m.in. nauczysz się:
 wykonywać szkice rysunków części maszyn i urządzeń
technicznych;
 wykonywać czynności blacharskie, ślusarskie, kowalskie,
spawalnicze;
 wykonywać czynności regulacyjne, obsługowe i konserwacyjne;
 agregatować narzędzia i maszyny rolnicze oraz wykonywać
prace tym sprzętem;
 demontować i montować zespoły i podzespoły maszyn
rolniczych;
 wykrywać niedomagania i zużycia sprzętu rolniczego;
 dokonywać pomiarów i kontroli;
 prowadzić pojazdy rolnicze, dostawcze i kombajny;
 organizować procesy technologiczne;
 wykonywać zabiegi agrotechniczne;
 dokonywać napraw silników spalinowych;
 dokonywać napraw maszyn i urządzeń rolniczych;
 przeprowadzać badania techniczne pojazdów i maszyn
rolniczych;
 zarządzać
małym
przedsiębiorstwem
produkcyjnym,
usługowym lub handlowym.
W technikum mechanizacji rolnictwa uzyskasz następujące
kwaliﬁkacje zawodowe:
1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi
stosowanych w rolnictwie.
2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń
stosowanych w rolnictwie.
3. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków
technicznych stosowanych w rolnictwie.
Zajęcia praktyczne odbywać będziesz w profesjonalnych
zakładach rolnych wyposażonych w bardzo nowoczesny sprzęt
rolniczy.
Pamiętaj!
Chcąc prowadzić gospodarstwo rolne i otrzymywać dotacje
z UE na jego działalność, musisz mieć uprawnienia rolnicze.
To uzyskasz, kształcąc się w TMR w ZSET.
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA
KURSY KWALIFIKACYJNE - DODATKOWE ZAWODY
W ramach szkolenia zawodowego organizujemy tzw. krótkie
formy dokształcania, dające kwaliﬁkacje państwowe w bardzo
różnych zawodach. Kursy m.in. spawacza metodą MAG, operatora
koparko-ładowarki, operatora wózków widłowych, kierowcy
samochodów, np. ciężarowych z naczepami (C+E), baristy, kas
ﬁskalnych, barmana, carvingu, spawania światłowodów, drwala,
pilarza, ﬂorystyczny i inne prowadzone są w ramach projektów
unijnych, jako nieodpłatne formy zdobywania dodatkowych
kwaliﬁkacji. Uczniowie uzyskują certyﬁkaty honorowane
w 150 krajach świata. Są one wpisane do tzw. Europejskiego
Zintegrowanego Systemu Kwaliﬁkacji. Są to przeogromne
możliwości uczniów klas technikum i szkół branżowych, które
później młodzi ludzie wykorzystują na krajowym i zagranicznym
rynku pracy. Wielu uczniów kończących ZSET w Rakowicach
Wielkich posiada dodatkowe kwaliﬁkacje zawodowe.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
S Z K O Ł A B R A N Ż O WA I S TO P N I A

samochodowa, elektromechanik, betoniarz-zbrojarz i wielozawodowa
W Szkole Branżowej praktyczna nauka zawodu realizowana
jest w formie:
 zajęć praktycznych organizowanych w
warsztatach
szkolnych (mechanik pojazdów samochodowych),
 Comfort S.A. Rakowice Małe (betoniarz zbrojarz),
 u pracodawców (pozostałe zawody).
Usługi w zakresie realizacji zajęć teoretycznych świadczy
ZSET w ramach lekcji z przedmiotów ogólnokształcących
i zawodowych (mechanik pojazdów samochodowych) lub tylko
ogólnokształcących (pozostałe zawody).
Zajęcia praktyczne u pracodawców ralizowane są na podstawie
umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pracownika
młodocianego. Umowę taką zawiera się przed rozpoczęciem
nauki. Zawiera ją młodociany uczeń (za zgodą rodziców)
z pracodawcą. W ramach pracy pracodawca prowadzi szkolenie
zawodowe. Uczeń otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie
za pracę. Teoretyczne kształcenie zawodowe organizowane
jest poza szkołą, w formie miesięcznych kursów w ośrodkach
doskonalenia zawodowego.
Najpopularniejsze zawody:
 betoniarz-zbrojarz,
 rzeźnik-wędliniarz,
 blacharz samochodowy,
 sprzedawca,
 cieśla,
 stolarz,
 cukiernik,
 ślusarz, operator obrabiarek
 elektryk,
skrawających,
 fryzjer,
 mechanik - operator pojazdów
 kucharz,
i maszyn rolniczych,
 lakiernik,
 monter instalacji i urządzeń
 murarz,
sanitarnych,
 piekarz,
 elektromechanik pojazdów
 rolnik,
samochodowych.
Mechanik
pojazdów
samochodowych
uzyska
jedną
kwaliﬁkację zawodową - diagnozowanie i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów samochodowych.

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE
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Warsztaty szkolne ZSET

Obiekty sportowe ZSET

W warsztatach szkolnych Zespołu Szkół EkonomicznoTechnicznych w Rakowicach Wielkich realizowana jest
praktyczna nauka zawodu w zawodach:
 technik pojazdów samochodowych,
 technik mechanizacji rolnictwa,
 technik architektury krajobrazu,
 mechanik pojazdów samochodowych.
Na warsztatach funkcjonuje 8 pracowni – kuziennictwa,
spawalnictwa, obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej, silników
spalinowych, pojazdów i maszyn rolniczych, elektrotechniki
pojazdowej i diagnostyki pojazdów. Dodatkowo szkoła dysponuje
sprzętem i maszynami umożliwiającymi praktyczną naukę zawodu
w zawodach rolniczych.
Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w naszych
warsztatach zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne,
przygotowujące ich do zdania egzaminu potwierdzającego
kwaliﬁkacje zawodowe. Dzięki udziałowi szkoły w unijnych
projektach edukacyjnych warsztaty doposażone zostały
w nowoczesne narzędzia i sprzęt – między innymi do
komputerowej diagnostyki pojazdów i ich podzespołów.
Prowadzone są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w zakresie
spawalnictwa i obróbki mechanicznej.
W naszych warsztatach nauczysz się:
 obsługi technicznej i naprawy pojazdów samochodowych
i rolniczych,
 diagnostyki pojazdów samochodowy i rolniczych,
 diagnostyki i naprawy instalacji elektrycznej pojazdów,
 obsługi nowoczesnego sprzętu naprawczego i diagnostycznego,
 prac ślusarskich i mechanicznej obróbki skrawaniem,
 spawania elektrodą otuloną i metodą MIG/MAG,
 naprawy silników spalinowych i ich podzespołów,
 tworzenia i pielęgnacji terenów zielonych,
 jeździć pojazdami samochodowymi i rolniczymi,
 bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Zapraszamy do Internatu
Czujemy się tutaj bezpiecznie, bo nad wszystkim czuwa
zespół doświadczonych wychowawców. Nasze pokoje mieszkalne
(18 m2) są 2, 3 i 4-osobowe. Świetlica z telewizorem, stołem
bilardowym, dostępem do Internetu – tu można odpocząć
po trudach całego dnia. Do dyspozycji pomieszczenia do
indywidualnej lub grupowej nauki.

W internacie:
 przydzielony pokój możesz urządzić, odmalować, upiększyć.
 pobyt w internacie jest możliwy od godz. 18:00 w niedzielę
do godz. 16.00 w piątek,
 stajesz się bardziej samodzielny, uczysz się odpowiedzialności
i samodyscypliny,
 możesz korzystać w pełni z szerokiej oferty zajęć
pozalekcyjnych,
 aktywnie spędzisz czas wolny – korzystając ze szkolnego
kompleksu sportowego „Orlik”, grając w bilarda, tenisa
stołowego, darta, w rozmaite gry stolikowe, tworząc prace
plastyczne, organizując wieczory muzyczne przy gitarze,
śpiewając, korzystając z siłowni lub sali ﬁtness,
 poznasz nowych kolegów i koleżanki, być może zawiążesz
trwałe przyjaźnie,
 działając w samorządzie poznasz smak odpowiedzialności za
grupę, będziesz organizatorem imprez takich, jak Wigilia,
Walentynki, Andrzejki, turnieje sportowe i inne.

Ile to kosztuje ?
Dzienna stawka żywnościowa wynosi tylko 10 zł (własna
produkcja warzyw).
Proponujemy opcje opłat za pobyt w internacie:
 Pobyt przez cały rok z opcją wykonania prac - za każdy miesiąc
pobytu zapłacisz tylko 50 zł.
 Przez cały rok nauki (bez pracy) - za każdy miesiąc pobytu
zapłacisz 120 zł.
 W wybranych miesiącach (bez pracy) - opłata za każdy miesiąc
wynosi 200 zł.
Od 01.09.2019 r. w internacie zamieszkało 240 uczniów z wielu
ościennych powiatów. W ostatnich latach internat został istotnie
zmodernizowany.
Od 01.09.2020 r. uruchamiamy trzeci blok mieszkalny
internatu z pokojami 2-osobowymi i łazienkami oraz 3-osobowe.
Dlatego wielu twierdzi, że warto tu być!

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE
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Sport w ZSET
Szkoła w Rakowicach Wielkich od wielu lat znana jest
ze swoich osiągnięć sportowych. Systematyczna i rzetelna
praca nauczycieli wychowania ﬁzycznego, trenerów i uczniów,
owocuje licznymi sukcesami sportowymi. Uczniowie mają
możliwość rozwijania swojej sprawności ﬁzycznej podczas
bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. Codziennie prowadzone
są treningi lekkoatletyczne, zajęcia z gier zespołowych,
zajęcia taneczne, zajęcia na siłowni. Nasi uczniowie
przywożą wiele medali i wyróżnień, z sukcesami biorą udział
w mistrzostwach Dolnego Śląska i Polski.
W ramach wzbogacenia oferty zajęć sportowych organizowane
są wyjazdy (krajowe i zagraniczne) na:
 zawody lekkoatletyczne (w tym mitingi międzynarodowe),
 zawody z gier zespołowych,
 narty biegowe do Jakuszyc i Spalonej,
 basen (Bolesławiec),
 spływy kajakowe (Bóbr),
 rowery wodne,
 rajdy rowerowe.

Warto wiedzieć, że:
 uczniowie ZSE-T Rakowice startują we wszystkich zawodach
organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, odnosząc
znaczące sukcesy na arenach: powiatowych, strefowych
i wojewódzkich;
 przy szkole działa Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy
„RAKOWICE”, w którym młodzież pogłębia swoje pasje
lekkoatletyczne. Zawodnicy klubu, startując w zawodach
organizowanych przez DZLA, PZLA, przywożą corocznie wiele
medali;
 podczas ferii zimowych i letnich organizowane są obozy
sportowe w górach i nad morzem;
 w szkole organizowane są liczne turnieje siatkarskie.
Nasi uczniowie zdobywają medale w ﬁnałach strefowych
i wojewódzkich;
 od wielu lat ZSE-T w Rakowicach Wielkich wykazuje się
niespotykanym zaangażowaniem w działalność sportową
Ludowych Zespołów Sportowych;
 podczas corocznej gali organizowanej przez Starostwo oraz
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Sląskim,
wielu naszych uczniów otrzymuje wyróżnienia za osiągane
wyniki sportowe.
Obecnie pod okiem naszych trenerów uczniowie uczestniczą
w bardzo wielu zawodach sportowych, przeżywają piękne
chwile, które można śledzić na naszej stronie internetowej.
Dla tej młodzieży organizowane są corocznie obozy sportowe
w Zębie k/Zakopanego, na Mazurach oraz nad morzem.
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Zajęcia pozalekcyjne

Po lekcjach każdy znajdzie u nas coś dla siebie!
ORKIESTRA DĘTA
Opiekun: Jan Chojnacki

NAUKA JAZDY NA BIEGÓWKACH
Opiekunowie: Weronika i Adam Dymitroca,
Joanna Łukasik, Ryszard Jędral i Marianna
Zapart.
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W-F NA KAJAKACH I ROWERACH WODNYCH
Opiekun: Adam Dymitroca i Joanna Łukasik

RAJDY ROWEROWE
Opiekun: Marek Łukasik i Piotr Haftarczyk.
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Zajęcia pozalekcyjne

Po lekcjach każdy znajdzie u nas coś dla siebie!
WOLONTARIAT
- wzmacnianie wrażliwości społecznej na potrzeby
innych, zbiórki darów, akcje charytatywne,
honorowe krwiodawstwo;
Opiekun:
Angelika
Kowalczyk,
Justyna
Cieślak, Wioleta Krzysztofińska.

SZKOLNE KOŁA SPORTOWE
Opiekun: Joanna Łukasik, Weronika i Adam
Dymitroca, Marianna Zapart

TURYSTYKA OGÓLNOSZKOLNA
Opiekun: Bogusław Kuźlik
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WAŻNE WYDARZENIA z MINIONEGO ROKU
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Nauczyciele każdego dnia z pasją,
zapałem, entuzjazmem ...
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Nauczyciele każdego dnia z pasją,
zapałem, entuzjazmem ...
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Nauka jazdy

Do czego potrzebne jest prawo jazdy?
Czyli „prawko” w ZSET !
Posiadanie prawa jazdy jest niezaprzeczalnie przepustką
do łatwiejszego i wygodniejszego życia. Prawo do kierowania
pojazdami pozwala na szybki dojazd do pracy, zrobienie dużych
zakupów, podwiezienie dziecka do szkoły, wyjazd za miasto czy
na wakacje. Prawo jazdy to niezależność i swoboda.
Dodatkowymi atutami posiadania tego uprawnienia są większe
możliwości zawodowe, a tym samym rozwój osobisty i często
większe zarobki. Większość pracodawców wymaga, oprócz
odpowiedniego wykształcenia czy doświadczenia, właśnie prawa
jazdy. Wraz z rozwojem logistyki, pojawiło się też szereg ofert
pracy wyłącznie dla osób posiadających odpowiednie kategorie
prawa jazdy. Nie jest więc nic dziwnego, że coraz więcej
ludzi ubiegających się o ten dokument, kieruje się wyłącznie
względami zawodowymi.
Kursy prawa jazdy są obowiązkowe dla następujących
zawodów:
 technik pojazdów samochodowych – kat B
 technik architektury krajobrazu – kat T (dla chłopców
i chętnych dziewcząt)
 technik mechanizacji rolnictwa – kat B, T oraz uprawnienie
na kombajn
 mechanik pojazdów samochodowych – kat B
 mechanik - operator maszyn i pojazdów rolniczych – kat B i T
Szkoła posiada własny autodrom oraz instruktorów. Warto
też dodać, że koszt ponoszony przez ucznia to zaledwie koszt
paliwa.

DECYZJA NALEŻY DO CIEBIE
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Międzyszkolny Ludowy
Klub Sportowy „Rakowice”
Zapraszamy do aktywności sportowej w naszym Klubie.
Codzienne popołudniowe treningi na obiektach sportowych
szkoły to niezapomniane chwile przeżyte wspólnie z nami.
Trenerzy lekkiej atletyki zapewniają wyśmienitą atmosferę.
Czeka Cię wiele sukcesów, które osiągniesz pracując pod okiem
zaangażowanych w swoją pracę naszych nauczycieli. Czy warto?.
Wielu naszych uczniów nie ma wątpliwości, gdyż sport to styl
życia, to gwarancja poprawy i zachowania na długie lata zdrowia
i dobrej kondycji. U nas w Klubie nie będziesz marnował czasu.
Możesz wiele zyskać, ale decyzja należy do Ciebie.

Kształtujemy wartości

Każdy naród bez wartości jest ubogi.

W ZSET odbudowujemy ważne dla Polaka postawy.

Pamięć historyczna - podstawa naszej tożsamości
Uroczystości patriotyczne:
 rocznica odzyskania niepodległości,
 rocznica stanu wojennego,
 pamięć pomordowanych w Katyniu,
 rocznice majowe (2 maja; 3 maja; 8 maja),
 pamięć - Smoleńsk 2010,
 pamięć Żołnierzy Wyklętych,
 rocznica wybuchu II Wojny Światowej.

Wigilia – korzenie naszych tradycji chrześcijańskich

ZAPRASZAMY DO NASZEGO KLUBU.
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