


3

„40 lat minęło jak jeden dzień” – tymi znanymi słowami z fi lmu 
„Czterdziestolatek” można by jedną frazą opisać Zespół Szkół 
Ekonomiczno - Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej 
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 
P e d a g o g i c z n e j , 
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 ......................... lata 1972-1975; 1977-1980
Mieczysław Kocełuch ............. lata 1975-1977; 1980
Śp. Zbigniew Drobczyński ... lata 1981-1988
Śp. Włodzimierz Moch.......... lata 1988-1991
Jan Czyczerski ....................... 1991 - do dnia dzisiejszego.
13 listopada 1973 roku szkole nadano imię Kombatantów 

Ziemi Lwóweckiej. Trwałym symbolem więzi z Kombatantami 
Ziemi Lwóweckiej jest sztandar szkoły z widniejącym na nim 
zobowiązaniem: „Tobie naukę i pracę Ojczyzno”. Został on 
przekazany uczniom ZSR w Rakowicach Wielkich w listopadzie 
1972 r. podczas szkolnej uroczystości z okazji Święta 
Niepodległości.

W maju 1975 roku do matury przystąpili pierwsi uczniowie. W tym 
też roku pierwszych 111 absolwentów opuściło mury szkoły.

Od 1976 roku uczniowie przyjmowani byli do 5-letniego 
Technikum Rolniczego i Technikum Hodowlanego, a w 1977 
roku naukę rozpoczęli uczniowie w klasie I Liceum Rolniczego 
i w klasie II Liceum Rolniczego przeniesionego z Nowogrodźca.

Z upływem lat profi le kształcenia systematycznie się 
zmieniały. Jedne szkoły kończyły swój cykl kształcenia, inne zaś 
w to miejsce otwierano. Warto nadmienić, że kształcono nowe 
kadry także w systemie zaocznym. Funkcjonowało, np. Policealne 
Studium Ogrodnicze i Geodezyjne.

Od roku 1977 Zespół Szkół Rolniczych w Rakowicach Wielkich 
uzyskał status szkoły ćwiczeń - Studium Pedagogicznego 
Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a w 1979 roku przyznano szkole 
uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych 
we wszystkich specjalizacjach rolniczych na poziomie szkół: 
zasadniczych, średnich zawodowych, policealnych i techników.

Historia ZSE-T 
w Rakowicach Wielkich

Już niedługo uczniowie klas trzecich gimnazjów staną przed 
ważną decyzją wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

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 Ekonomiczno-
Technicznych 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 profi laktyczne, 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

Drodzy Gimnazjaliści! 
Szanowni Rodzice!

mgr inż. Jan Czyczerski
Dyrektor Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Technicznych 
w Rakowicach Wielkiech
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Lata osiemdziesiąte to 
dalszy rozwój kształcenia 
rolniczego. W tym okresie 
wiodącą rolę odgrywał profi l 
mechanizacji. Pozostawiono 
jeden ciąg Technikum 
Rolniczego i Hodowlanego. 
Reaktywowano natomiast 
Zasadniczą Szkołę Mechani-

zacji Rolnictwa, powołano Zasadniczą Szkołę Mleczarską o 3-letnim 
cyklu kształcenia, zwiększono nabór do 3-letniego Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa.

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.

W tym czasie szkoła zaczęła przygotowywać absolwentów do 
pracy w zawodach określonych klasyfi kacją zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy. W związku z powyższym, w ofercie 
szkoły w latach 90-tych pojawiły się, oprócz kierunków rolniczych, 
nowe, jak: Liceum Agrobiznesu, Liceum Ekonomiczne, Zasadnicza 
Szkoła Samochodowa. W tym okresie rozpoczęto wiele działań 
zmieniających oblicze szkoły. Nowe inwestycje, jak: bezobsługowa 
kotłownia olejowa, termorenowacja budynku szkolnego i 
internatu, budowa kortu tenisowego (przy znacznym współudziale 
przewodniczącego Rady Rodziców Michała Klementowskiego), 
uruchomienie stacji diagnostycznej, przebudowa oczyszczalni 
ścieków, nowe tereny zielone, przebudowa stołówki internatu czy 
ukończenie w 2011 roku budowy orlika i w 2013 r. bieżni tartanowej. 
To tylko niektóre inwestycje świadczące o sile szkoły kierowanej 
od 25 lat przez dyrektora Jana Czyczerskiego. Warto również 
wspomnieć o wieloletniej współpracy zagranicznej, m.in. od 1992 
roku z Francją. Obecnie jest ona rozszerzona na Ukrainę i Czechy.

Od 2015 r. naukę w ZSE-T 
rozpoczęło 17 uczniów 
z Ukrainy.

Obecną historię Zespołu 
Szkół Ekonomiczno – 
Technicznych tworzą  kierunki 
kształcenia wymuszone przez 
rynek pracy i wymagania, 
którym szkoła skutecznie 
stawia czoła. 

Dlatego też  w ostatnim dziesięcioleciu otwarto:
 w roku 2004 Technikum Architektury Krajobrazu,
 w roku 2008 Technikum Samochodowe
 w roku 2008 Technikum Hotelarstwa,
 w roku 2009  Liceum Ogólnokształcące o profi lu wojskowym 
 w roku 2010 Technikum Usług Gastronomicznych
 w roku 2013 Liceum Ogólnokształcące o profi lu strażackim
 w roku 2014 Liceum Ogólnokształcące o profi lu policyjnym
 w roku 2014 Technikum Informatyczne
Nie sposób wymienić wszystkich pedagogów szkoły, ale z tego 

grona w historii szkoły najdłużej pracowali: Zuzanna Bardzel, Halina 
Drewnicka, Sp. Zbigniew Drobczyński, Krystyna Drobczyńska, 

Władysław Haracz, Teresa Haracz, Teresa Jarmołowicz, Janina 
Jawornicka, Edward Jonak, Adam Kamieński, Krystyna Karnauch, 
Mieczysław Kocełuch, Monika Kmita, Stanisław Kwiecień, Jadwiga 
i Tadeusz Kwasigroch, Helena Mielec, Irena Muszkiewicz, Barbara 
Pawicka, Tadeusz Piotrowski, Zenon Szyndrowski, Śp. Genowefa 
Tyszkiewicz, Krystna Wowczuk, Józefi na Wrońska, Śp. Zdzisław 
Zys, Kamila Żabska. Dzieje szkoły najlepiej zna pracująca do 
dzisiaj Marianna Zapart. Obecnie nad kształceniem i wychowaniem 
młodzieży (419 uczniów w styczniu 2017) pracuje 43 nauczycieli.

W progach naszej szkoły przebywały już co najmniej dwa pokolenia 
uczniów, świadczy o tym m.in. fakt, iż do tej pory kształciło się 
w naszej placówce i ruszyło w dalszą drogę ok. 6000 wychowanków.

Od początku swego istnienia szkoła znana była z osiągnięć 
sportowych. Rozwijały się sekcje lekkiej atletyki (Edward Jonak), 
podnoszenia ciężarów (Wiesław Murzyn), akrobatyki (Stanisław 
Kroczak), oraz gier zespołowych i strzelectwa sportowego (Adam 
Kamieński). Wyszkolono tu znakomitą grupę oszczepników i biegaczy. 
Zawodnicy zdobyli wiele medali na znaczących imprezach sportowych 
w kraju i za granicą. Takie nazwiska jak: Mariusz i Małgorzata 
Barsul, Aneta Borejko, Zbigniew Dąbek, Zuzanna Durak, Artur 
Goss, Krzysztof Hołubowicz, Wojciech Kuduk, Bożena Kunkiewicz, 
Mirosław Kowalik, Marianna Kowalska, Władysław Kozłowski, Jacek 
Kus, Teresa Nowak, Dariusz Rudzik, Zbigniew Socha, Robert Sysak, 
Zdzisław Szmit, Adam Śliwiński Mirosław Śmitkowski, Franciszka 
Uścinowicz, Waldemar Wójcicki to wielokrotni medaliści zawodów 
centralnych. Ze znanych zawodników podnoszenia ciężarów 
warto wymienić A. Ziółkowskiego, M. Gorczycę, J. Hutnika, 
F. Wiśniewskiego, J. Araszczuka, T. Mikułę. W akrobatyce prym 
wiedli: G. Sikora, K. Weszko, J. Łopato, J. Drabczyk, P. Łyżwa. 

W 1976 roku powstał zespół tańca nowoczesnego „Sibro” 
(Teresa Dudek). Przez wiele lat każda impreza szkolna miała w 
swym programie artystycznym występ uroczych dziewcząt, w 
ciekawej choreografi i. Aż do 1984 roku zespół był chlubą szkoły, 
reprezentując ją m.in. na przeglądach pozaszkolnych na terenie 
kraju. 

Dumą szkoły od początku powstania, była najpierw harcerska, a 
potem szkolna orkiestra dęta. Orkiestra swymi występami zawsze 
uświetnia każdą imprezę szkolną. Zapraszana była też na koncerty 
i imprezy patriotyczne na szczeblu gminy i okolic. Tę tradycję 
orkiestra dęta podtrzymuje do dzisiaj pod batutą Pana Jana 
Chojnackiego.

Nierozłączalną częścią szkoły jest internat, który służy 
już kolejnym pokoleniom. W internacie zapewnia się dobre 
warunki socjalne oraz możliwość udziału w różnorodnych kołach 
pozalekcyjnych, w których uczniowie mogą rozwijać swoje 
zainteresowania.

Stanowisko kierownika internatu obejmowali:
Władysław Haracz ................. (lata 1972-1974)
Zbigniew Cembaluk ................ (lata 1974-1977)
Włodzimierz Kaczmarek ...... (lata 1977-1979)
Krystyna Karnauch ................ (lata 1979-1981)
Adam Kamieński ..................... (lata 1981-1982)
Renata Wężykowska ............. (lata 1982-1985)
Jadwiga Kwasigroch .............. (lata 1985-2005)
Grzegorz Dziugieł .................. (lata 2005-2010)
Leonard Kurlej ........................ (lata 2010-2015) 
Bożena Wieczorek ................. od 2015 roku
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 Pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia sukcesu 
zawodowego i osobistego jest wewnętrzna motywacja, inspiracja 
i wszechstronne wykorzystanie drzemiącego w Nas potencjału. 
Jak to zrobić? Najlepiej zapisać się do nowo otwieranej 
klasy Liceum Ogólnokształcącego o  kierunku psychologiczno- 
coachingowym w ZSE-T, jedynej takiej klasy w regionie.

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, 
fi rmach i korporacjach lub prowadząc własną działalność. 

Proponowane przedmioty rozszerzone: język angielski, język 
polski, biologia, chemia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PSYCHOLOGICZNO- COACHINGOWYnowy kierunek

77

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, 

  regulaminy,  
  strzelania oraz znajomość broni i sprzętu będącego na 
wyposażeniu policji, 

  działań ochronnych i konwojowych,  
  musztry i ćwiczeń na torach sprawnościowych itp.
Rozszerzony program nauczania z wiedzy o społeczeństwie, 

języka angielskiego, biologii lub geografi i.
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  Pierwszy krok na drodze do kariery i pracy w służbach 
mundurowych – wojsku, policji, straży…;

  Możliwość zdobycia wiedzy ogólnej, umożliwiającej podjęcie 
dowolnych studiów;

  Rozwój sprawności fi zycznej 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 Śląska Brygada Artylerii przeformowana w 23 Śląski Pułk 
Artylerii w Bolesławcu

  Wyższa Szkoła Ofi cerska Wojsk Lądowych im. generała 
Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Klasa z rozszerzonym językiem angielskim, geografi ą 
i historią.

Klasy wojskowe wyróżnia umundurowanie. W programie 
nauczania obok zajęć dydaktycznych o zwiększonym wymiarze 
(PO, W-F) uwzględnione są:
  ćwiczenia poligonowe na terenie jednostki wojskowej 

w Bolesławcu,
  zajęcia na terenie Wyższej Szkoły Ofi cerskiej Wojsk 

Lądowych we Wrocławiu.

Prowadzący te szkolenia to doświadczeni instruktorzy, byli 
komandosi, żołnierze czynnej służby zawodowej, ofi cerowie 
wyższych uczelni, byli uczestnicy misji w Syrii, Afganistanie, 
Kosowie i Iraku.

Uczniowie tych klas uczestniczą w mistrzostwach Polski szkół 
kształcących w sprawności wojskowej:
  I miejsce - III Centrakny Zlot Klas Mundurowych (ofi cjalne 

mistrzostwa Polski pod patronatem MON) - Żagań 2016;
  III miejsce (drużyna chłopców) - VI Ogólnopolskie 

Mistrzostwa Sportowo-Obronne Klas o Profi lu Mundurowym 
Szkół Ponadgimnazjalnych - Bolesławiec 2016.

  w 2015 roku chłopcy 1 m-ce w Polsce, dziewczyny 2 m-ce;
  w 2014 roku dziewczyny 2 m-ce, chłopcy 7 m-ce;
  w 2013 roku czwarte miejsca chłopcy i dziewczęta;

UKOŃCZENIE LICEUM WOJSKOWEGO UMOŻLIWIA 
SŁUŻBĘ W KRAJU I POZA JEGO GRANICAMI.

Być uczniem klasy wojskowej w ZSET to zaszczyt!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
WOJSKOWE

9
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  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 fi zyczną 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.

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 o zwiększonym wymiarze (PO, W-F) 
uwzględnione będą: 
1. Jednorazowe kilkudniowe kursy – obozy.
2.  Zajęcia praktyczne w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.
3. Jednodniowe ćwiczenia pod okiem instruktorów.

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!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
STRAŻACKO-RATOWNICZE

11
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TECHNIKUM
ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Architekt Krajobrazu to najciekawszy zawód, jaki może 
sobie wyobrazić osoba kreatywna, chcąca upiększyć świat 
i chronić przyrodę. Nauka w tym kierunku daje możliwość 
wszechstronnego rozwoju - począwszy od bardzo ścisłych 
zagadnień, po zagadnienia humanistyczne i artystyczne. Jest to 
idealny kierunek dla osób o wszechstronnych zainteresowaniach 
kochających kontakt z przyrodą. 

W Technikum Architektury Krajobrazu:
  rozwijasz swój talent plastyczny poprzez malarstwo, grafi kę, 
fl orystykę, prace rękodzielnicze,

  uczysz się rozpoznawać i charakteryzować zieleń, obiekty 
architektury krajobrazu,

  projektować i posługiwać się dokumentacją techniczną,
  uczysz się w miłej atmosferze poprzez praktyczne 
zdobywanie wiedzy, bowiem bierzemy udział w konkursach 
projektowych, organizujemy praktykę zawodową w kraju 
i zagranicą, usługowo wykonujemy projekty pod zamówienia 
różnych instytucji,

  nauczysz się prowadzenia uproszczonej rachunkowości 
i kosztorysowania wykonywanych prac i projektów,

  uczysz się stosowania zasad marketingu w działalności 
związanej z architekturą krajobrazu.
W zawodzie technik architektury krajobrazu możesz 

uzyskać 2 kwalifi kacje:
1. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów 

architektury krajobrazu,
2. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją 

obiektów małej architektury krajobrazu.
W trakcie 4 lat nauki w TECHNIKUM  ARCHITEKTURY  

KRAJOBRAZU w  ZSE-T w Rakowicach Wielkich:
  realizujemy nie tylko program nauczania, ale także 
organizujemy liczne imprezy plenerowe;

  rozwijamy umiejętności w zakresie pielęgnacji ogrodów, 
projektowania i  rysunku. Wykorzystujemy je w licznych 
konkursach przedmiotowych, wystawach tematycznych oraz 
egzaminach zawodowych; 

  uczniowie technikum uczestniczą w wycieczkach i warsztatach 
zawodowych, organizowanych przez uczelnie wyższe; 

  w bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy zajęcia z decoupage, 
czyli dekorowania z użyciem różnych materiałów ozdobnych;

  przygotowujemy do pracy zawodowej w różnych 
przedsiębiorstwach i instytucjach prowadzących działalność 
w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnacji obiektów 
architektury krajobrazu, w szkółkach roślin ozdobnych, 
krzewów i drzew. Uzyskasz kwalifi kacje do prowadzenia 
własnej działalności;  

  uczniowie zapoznają się z tworzeniem małych form 
przestrzennych (rzeźby) poprzez zabawę z masą cukrową, 
masą solna i gipsem.
Uczeń kończący technikum otrzymuje przygotowanie 

do pracy zawodowej, jak i solidną podbudowę do nauki na 
studiach wyższych na kierunkach: architektura krajobrazu, 
kształtowanie terenów zielonych, leśnictwo, geodezja, 
ochrona środowiska. 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.takrakowice.cba.pl 

13
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WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE

TECHNIKUM
HOTELARSKIE

15

Technik hotelarstwa to kierunek, który przygotowuje 
absolwentów do pracy w sektorze usług hotelarsko-
turystycznych. 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 kwalifi kacje:
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.
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TECHNIKUM
ŻYWIENIA i USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 W okresie czterech lat nauki w szkole będziesz przygotowany 
do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
  sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
  planowania i oceny żywienia;
  organizowania produkcji gastronomicznej;
  planowania i realizacji usług gastronomicznych, zasady 

właściwej obsługi klienta, w tym przygotowania sali, podawania 
i serwowania potraw i napojów, dekoracji potraw, doboru 
bielizny i zastawy stołowej.

W zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 
uzyskasz 2 kwalifi kacje: 

1. Sporządzanie potraw i napojów.
2. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
W tym zawodzie zdobędziesz umiejętności prowadzenia 

własnej działalności gastronomicznej, np. w formie fi rmy 
cateringowej lub działalności usługowo-rozrywkowej.

Technikum przygotuje do egzaminu maturalnego oraz do 
egzaminu potwierdzającego kwalifi kacje zawodowe.

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci otrzymują 
świadectwo dojrzałości, które daje możliwość dalszego 
kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Perspektywy pracy absolwenta
Typowymi miejscami pracy dla technik żywienia i usług 

gastronomicznych są:
  restauracje, bary, kawiarnie, snack-bary, 
  gastronomia hotelowa,
  kafeterie, 
  restauracje biurowe, catering,
  komórki działalności gastronomicznej w hotelach, domach 

wczasowych, pensjonatach, promach i statkach ,
  samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
świadczenia usług gastronomicznych np. agroturystyka, mała 
gastronomia, hotelarstwo.

Duży nacisk, który kładziemy na naukę języków obcych 
pozwala naszym absolwentom na szukanie pracy zarówno w 
kraju jak i poza jego granicami. Uzyskany tytuł TECHNIKA 
jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej.

Zapewniamy:
Dobrą bazę dydaktyczną, sprzęt gastronomiczny wysokiej 

klasy, miłą atmosferę oraz szansę zdobycia atrakcyjnego 
zawodu.

17
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TECHNIKUM
INFORMATYCZNE

W zawodzie technik informatyk uzyskasz kwalifi kacje zawodowe:
  E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz 
urządzeń peryferyjnych 

  E.13 - Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych 
  E.14 - Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych 
Uczeń uzyskujący tytuł technika informatyka w cyklu 

kształcenia nabywa szereg umiejętności zawodowych, 
związanych z: montażem, diagnostyką oraz eksploatacją 
komputera, urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń sieciowych. 
Posiada umiejętności w zakresie projektowania i wykonawstwa 
lokalnych sieci komputerowych, administrowania sieciowymi 
systemami operacyjnymi. Absolwent, technik informatyk 
jest przygotowany do wykonywania następujących zadań 
zawodowych:

  montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń 
peryferyjnych;

  projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, 
administrowania tymi sieciami;

  projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
  tworzenia stron www i aplikacji internetowych, 
administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Po ukończeniu szkoły 
  będziesz umiał posługiwać się systemami operacyjnymi oraz 

projektować, wykonywać  i pracować w różnych rodzajach 
sieci komputerowych;

  będziesz  potrafi ł administrować i nadzorować pracę systemów 
operacyjnych oraz urządzeń wykorzystywanych w sieciach 
komputerowych; 

  będziesz mógł programować komputery posługując się 
oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym oraz dobierać 
konfi guracje sprzętu oraz oprogramowania dla różnych typów 
zadań zawodowych;

  będziesz potrafi ł projektować, zakładać i administrować 
bazami danych oraz posługiwać się językami obsługi różnych 
rodzajów baz danych, w tym językiem SQL;

  będziesz programował w językach takich jak Pascal czy C++.

Kariera zawodowa
Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych fi rmach 

informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy 
sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci) a 
nawet w domu (projektanci, grafi cy), we wszystkich gałęziach 
gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. 
Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

19
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TECHNIKUM
EKONOMICZNE

W zawodzie TECHNIK EKONOMISTA uzyskasz dwie 
kwalifi kacje zawodowe: 

1. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
2. Prowadzenie rachunkowości
Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, 

zawodowe oraz dwutygodniowe i miesięczne praktyki 
w wybranych przez siebie fi rmach lub bankach.

Autorski program specjalizacji poszerza wachlarz 
standardowych umiejętności zawodowych, co zwielokrotnia 
szanse pozyskania dobrze płatnej i ciekawej pracy.

W zawodzie technik ekonomista nauczysz się:
  sporządzać i kontrolować dokumenty księgowe,
  określać kondycje ekonomiczno – fi nansową przedsiębiorstwa, 
  organizować działalność gospodarcza,
  prowadzić ewidencje księgową zgodnie z zasadami 
rachunkowości,

  stosować zasady rachunku ekonomicznego,
  opracowywać budżety oraz strategie działania podmiotów 
gospodarczych,

  analizować czynniki kształtujące wielkość popytu i podaży, 
poziom cen dóbr i usług,

  sporządzać sprawozdania i analizy w przedsiębiorstwie,
  posługiwać się podstawowymi narzędziami rachunkowości 
zarządczej,

  obsługiwać komputerowe programy kadrowo – płacowe, 
fi nansowo – księgowe oraz pakiet biurowy MS Offi ce,

  wykorzystywać urządzenia biurowe i technologie 
informacyjne do realizacji zadań zawodowych,

  posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi,
  sporządzać dokumentację biurową,
  prowadzić działania marketingowe,
  zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Odbędziesz także ciekawe praktyki:
  w przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym, handlowym, 
  w bankach,
  w biurach rachunkowych.

Dobrych ekonomistów poszukują:
  przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe,
  banki i biura rachunkowe,
  instytucje samorządowe, rządowe i pozarządowe,
  fi rmy ubezpieczeniowe,
  urzędy statystyczne.

NA WSZYSTKICH STANOWISKACH PRACY TECHNIK 
EKONOMISTA POWINIEN UMIEĆ POSŁUGIWAĆ 
SIĘ URZĄDZENIAMI BIUROWYMI ORAZ POSIADAĆ 
UMIEJĘTNOŚCI PRACY Z PODSTAWOWYMI PROGRAMAMI 
KOMPUTEROWYMI – TEGO NAUCZYSZ SIĘ W NASZEJ 
SZKOLE !
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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 
kwalifi kacje 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. 

W toku nauki uczniowie nabywają umiejętności:
  obsługi urządzeń naprawczych i diagnostycznych,
  oceny stanu technicznego samochodu i jego zespołów,
  kwalifi kowania zespołów i podzespołów do naprawy,
  dobierania właściwego sposobu naprawy,
  oceny prawidłowości wykonania obsługi i naprawy,
  umiejętności naprawy nadwozi.

Praktycznych umiejętności uczeń nabywa w:
  specjalistycznych pracowniach,
  w warsztatach na terenie szkoły,
  w szkolnej stacji kontroli pojazdów,
  w czasie miesięcznej praktyki zawodowej.

Perspektywy pracy:
  stacje obsługi pojazdów samochodowych,
  zakłady produkcyjne i naprawcze pojazdów samochodowych,
  stacje kontroli pojazdów,
  przedsiębiorstwa transportu samochodowego,
  instytucje zajmujące się obrotem pojazdami samochodowymi 
i ich częściami,

  instytucje zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych,
  ubezpieczenia komunikacyjne,
  przedsiębiorstwa doradztwa technicznego.
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TECHNIKUM
MECHANIZACJI ROLNICTWA

Kształcenie szerokoprofi lowe w zawodzie technik mechanizacji 
rolnictwa uwzględnia potrzeby rolnictwa na kwalifi kowane 
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 
kwalifi kacje 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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ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWAZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
samochodowa, betoniarz-zbrojarz i wielozawodowa

W Zasadniczej Szkole Zawodowej 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:

Według badań rynku pracy na techników  logistyków praca czeka. 
LOGISTYK - planuje, organizuje, kieruje i kontroluje 

przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta 
wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji 
korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich 
uczestników tej wymiany; 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.

Efekty kształcenia 
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów 
i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 
– 420 godz.

  Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji 
w procesie produkcji.
  Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych.
  Organizowanie i monitorowanie dystrybucji.

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji 
procesów transportowych - 310 godz.

  Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych.
  Organizowanie środków technicznych w celu realizacji 
procesów transportowych.

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów 
i informacji w jednostkach organizacyjnych – 250 godz.

  Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji 
w jednostkach gospodarczych.
  Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji 
w jednostkach administracyjnych. 
Praca
Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków 

należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi 
oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele fi rm 
specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

Mechanik pojazdów samochodowych uzyska jedną 
kwalifi kację zawodową - diagnozowanie i naprawa podzespołów 
i zespołów pojazdów samochodowych.

WYWY ÓÓBÓBÓRR NANALELEŻŻŻYŻY DDOO CICIEBEBIEIE

29

TECHNIKUM
LOGISTYCZNEnowy kierunek

  betoniarz-zbrojarz,
  blacharz samochodowy,
  cieśla,
  cukiernik,
  elektryk,
  fryzjer,
  kucharz,
  lakiernik,
  murarz,
  piekarz,
  rolnik,

  rzeźnik-wędliniarz,
  sprzedawca,
  stolarz,
  ślusarz, operator obrabiarek 

skrawających,
  mechanik - operator pojazdów 

i maszyn rolniczych,
  monter instalacji i urządzeń 

sanitarnych,
  elektromechanik pojazdów 
samochodowych.
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Warsztaty szkolne ZSET
W warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Technicznych 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 
kwalifi kacje 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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Obiekty sportowe ZSET
Tartanowa bieżnia i Orlik

Sala gimnastyczna

SiłownieSiSiSiłłłowniiie

Salka fitness Ceglany kort tenisowy
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 Czujemy się tutaj bezpiecznie, bo nad wszystkim czuwa 
zespół doświadczonych wychowawców. Nasze pokoje mieszkalne 
(18 m2) są 2 i 3-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. 6.30 w poniedziałek 

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 fi tness,

  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 8 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..11.2016 r. w internacie mieszka 178 uczniów z wielu 

ościennych powiatów. W ostatnich latach internat został 
istotnie zmodernizowany, m.in. nowa elewacja, remont stołówki 
i sanitariatów, wymiana drzwi i wyposażenia w pokojach, 
modernizacja kuchni, częściowa wymiana wykładzin podłogowych. 

Dlatego wielu twierdzi, że warto tu być!

Zapraszamy do Internatu

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 fi zycznego, trenerów i uczniów,  
owocuje licznymi sukcesami sportowymi. Uczniowie mają 
możliwość rozwijania swojej sprawności fi zycznej 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,
  basen (Bolesławiec, Lubań),
  jazdę konną (Rakowice Małe),
  spływy kajakowe (Bóbr).

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 fi nałach 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 
Powiatowe Centrum 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.

35
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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: Adam Dymitroca

i Joanna Łukasik

j y j
W-F NA KAJAKACH I ROWERACH WODNYCH

RAJDY ROWEROWE
Opiekun: Marek Łukasik
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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

SZKOLNE KOŁA SPORTOWE
Lekkoatletyczne – zajęcia codziennie;
Opiekun: Joanna Łukasik, Adam Dymitroca

STRZELECTWO 
- nauka strzelania z wysokiej klasy broni pneumatycznej;
Opiekun: Adam Kamieński, Wiktor Mieszczanowicz

SZKOLNE KOŁA SPORTOWE 
Gry zespołowe - piłka siatkowa, ręczna i koszowa 
3 razy w tygodniu;
Opiekun: Adam Dymitroca, Joanna Łukasik

WOLONTARIAT
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Zajęcia pozalekcyjne
Po lekcjach każdy znajdzie u nas coś dla siebie!

 PIŁKA NOŻNA – na szkolnym ORLIKU.

j y j

TURYSTYKA PIESZA (górska)
Opiekunowie: liczna grupa uprawnionych nauczycieli

Razem spędzamy czas na zabawach 
i ważnych wydarzeniach

Mikołajki, Zabawy, Stypendia, Andrzejki, Oscary...
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Nauczyciele każdego dnia z pasją, 
zapałem, entuzjazmem ...

Nauczyciele każdego dnia z pasją, 
zapałem, entuzjazmem ...
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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, wynoszący obecnie 210 zł.

Nauka jazdy
Do czego potrzebne jest prawo jazdy? 

Czyli „prawko” w ZSET !

DECYZJA NALEŻY DO CIEBIE

Współpraca międzynarodowa
Od wielu lat ZSET prowadzi współpracę międzynarodową ze 

szkołami na Ukrainie, w Czechach, we Francji.
Wyjeżdżając na Ukrainę nasi uczniowie mają okazję zobaczyć  

Lwów, Chocim, Kamieniec Podolski i osobiście przeżywać historię 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Od 01 września 2016 roku  w naszej szkole pobiera naukę  
31 uczniów z Ukrainy ( z Halicza i Stryja). ZSET jest pierwszą i 
jedyną taką szkołą na Dolnym Śląsku.

Od 2010 roku gościmy w naszych murach  drużyny piłkarskie z 
Czech , Ukrainy (czasami z Francji) w ramach Międzynarodowego 
Turnieju Piłkarskiego rozgrywanego na  boisku piłkarskim ZSET.

Od 2016 r. uczniowie ZSET wyjeżdżają na praktyki zawodowe 
do Grecji w zawodzie HOTELARZ i GASTRONOM. W planach na 
2017 r. mamy Portugalię oraz 3-miesięczne staże we Włoszech.

444 45
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Międzyszkolny Ludowy 
Klub Sportowy „Rakowice” Kształtujemy wartości

47

Każdy naród bez wartości jest ubogi.
W ZSET odbudowujemy ważne dla Polaka postawy. 

Wigilia – korzenie naszych tradycji chrześcijańskich

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.

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.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO KLUBU.ZAZAZAZAZAZAZAPPRPRPRPRPRPRPRASASASASASASASZZZAZAZAZAZAM




