
 

ZAPRASZAMY! 
 

2018/2019 
 

Szkoła prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków, takich jak: 
 
 
 

 

Technikum- 4 letnie 
 

 Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
 

 Technik usług fryzjerskich 
 

 Technik logistyk 
 
 
 

 

Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie 
 

(z oddziałami integracyjnymi ) 
 

 
 
 
 
 

Branżowa Szkoła I Stopnia - 3 letnia 
 

Wielozawodowa : 
 

Sprzedawca, kucharz, piekarz , cukiernik, stolarz, fryzjer, tapicer, blacharz 

samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów 

samochodowych, murarz-tynkarz, lakiernik ,operator obrabiarek skrawających, 

krawiec i inne zawody w których uczeń znajdzie praktykę jako pracownik 

młodociany 



Terminarz rekrutacji do ZS Nr 1 w Świdnicy 
 

Kandydaci do Zespołu Szkół Nr 1 składają 
 
wnioski o przyjęcie do szkoły 

 

w terminie: 
 

od 1 do 20 czerwca 2018 

od 22 do 26 czerwca 2018 
absolwenci gimnazjów składają n/ w dokumenty: 

 

   świadectwo ukończenia szkoły 
 

   zaświadczenie o wynikach  egzaminu gimnazjalnego 
 

 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu ( dot. kandydatów Technikum lub Branżowej Szkoły I 

stopnia) 
 

 opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- 

pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w 

sprawie pierwszeństwa  w przyjęciu ucznia z problemami 

zdrowotnymi 
 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału 

integracyjnego Liceum Ogólnokształcącego oraz skierowanie 

wydane przez organ prowadzący 
 

 Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych 

przepisów 
 

 umowę o prace w celu przygotowania zawodowego zawartą między 

uczniem, jego rodzicami ( opiekunami ) a wybranym zakładem 

pracy 
 

( umowa dotyczy tylko uczniów Branżowej Szkoły I stopnia ) 



 dwie fotografie 
 

 kandydaci-laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych 

dołączają zaświadczenie wydane przez komisje konkursów 
 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych 
 

i niezakwalifikowanych  do ZS Nr 1 

do 13 lipca 2018 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych 
 
i nieprzyjętych do ZS Nr 1 

26 lipca 2018 

 

 
 
 
 

ZASADY REKRUTACJI  KANDYDATÓW 
 

DO  ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 
 

W ŚWIDNICY UL. BUDOWLANA 7-9 
 

 

Nabór na rok szkolny 2018/2019 odbywa się zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. oraz 

Rozporządzeniem MEN z dnia 14.03.2017r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 586 ) i Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora 

Oświaty    Nr 2/2018 z dnia 09.01.2018 ( zał.nr 1) , Nr 16/2018 z dnia 22.02.2018r ( wraz z załącznikami) i Nr 23/2018 

z dnia 13.03.2018 ( wraz z załącznikami ). 

 

 
Obowiązują następujące kryteria: 

1)  punkty za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum: za 

oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch przedmiotów 

wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum wskazanych 

przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej 

 
2)  punkty z egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o wynikach 

egzaminu 

 
3)  osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 

 
a.   świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 

b.   - osiągnięcia w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem 

 
- uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub 

sportowych 



c.   osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, a w szczególności w formie wolontariatu 

 
Sumę punktów rekrutacyjnych należy obliczać wg wzoru: 

 

 
 
 
 
 

1) punkty za 

 
oceny 

 
max  72 pkt 

2) punkty za egzamin 

 
max 100 pkt 

3) punkty za osiągnięcia 

ucznia 

 
max 28 pkt 

 

 
 

cel  -  18 pkt 

bdb - 17 pkt 

db   - 14 pkt 

dst  - 8 pkt 

dop -  2 pkt 

 

 
J. polski 

 

 
Historia 

i WOS 

 

 
Matem 

Biolog. 

Geogr. 

Fizyka 

Chem. 

(przed. 
przyr. ) 

 

 
J. obcy na 

poziom 

podst. 

a. b. c. 

7 max 

 
18 

3 

max 

 
 
 

 

20 

max 

 
 
 

 

20 

max 

 
 
 

 

20 

max 

 
 
 

 

20 

max 

 
 
 

 

20 

 
 
 
 

Ad.1)   Kandydatom do poszczególnych typów szkół,  nalicza się punkty 

z czterech nw przedmiotów: 

 

 
 

Technikum – technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

j. polski, matematyka,  j. obcy,  biologia 

Technikum - technik usług fryzjerskich j. polski, matematyka,  j. obcy, chemia 

Technikum - technik logistyk j. polski, matematyka,  j. obcy,  informatyka 

Liceum Ogólnokształcące – 

 
z  oddziałami  integracyjnymi 

j. polski, matematyka,  j. obcy, historia 

Branżowa Szkoła I Stopnia j. polski ,matematyka,  j. obcy, WOS, 



T E C H N I K U M 
 

 TECHNIK  ŻY WIENIA  

 I  U SŁ UG  

GASTRONOMICZNYCH 
 

język obcy (kontynuacja): język angielski 

język obcy (podstawowy): język niemiecki, 

przedmiot punktowany: j. polski, matematyka, biologia, język obcy 

 
Szkoła przygotowuje ucznia zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po 

zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo 

potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające 

uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom 

wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje 

w wyuczonym zawodzie. 

 
KWALIFIKACJE: 

 

  K1. Sporządzanie potraw i napojów, 

  K2. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. 
 
 
 

 

CHARAKTERYSTYKA  ZAWODU: 
 

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem 

i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą 

się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy 

zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi 

konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp. 

 
ZADANIA ZAWODOWE: 

 

  ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie; 

  sporządzanie oraz wydawanie potraw i napojów; 

  planowanie i ocena żywienia; 

  organizowanie produkcji gastronomicznej; 

  planowanie i realizacja usług gastronomicznych. 

 
PERSPEKTYWY  ZATRUDNIENIA: 

 

Absolwent może podejmować pracę we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych 

zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, 

bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie), obiektach zbiorowego żywienia, instytucjach 

zajmujących się obrotem żywnością, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy 

o żywności, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania. 



Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług 

cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych. 

 

TECHNIK LOGISTYK  
 

język obcy (kontynuacja): język angielski, 

język obcy (podstawowy): język niemiecki, 

przedmiot punktowany: j. polski, matematyka, informatyka, język obcy 

 
Szkoła przygotowuje ucznia zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po 

zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo 

potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające 

uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom 

wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje 

w wyuczonym zawodzie. 

 
KWALIFIKACJE: 

 

 K1 Obsługa magazynów 

 
 K2 Organizacja transportu 

 
CHARAKTERYSTYKA  ZAWODU: 

 

Logistyka jest obecnie najszybciej rozwijającą się dziedziną życia publicznego. W Polsce, po 

wejściu do Unii Europejskiej, zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. 

Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane, 

i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. 

 
Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między 

nimi. Logistycy zajmują się działaniami zmierzającymi do obniżenia kosztów działalności i 

zwiększenia zysków działalności przedsiębiorstwa. 

 
ZADANIA ZAWODOWE: 

 

 właściwa organizacja pracy, 

 
 optymalizacja przepływu produktów w zakładzie, magazynie, hurtowni 

itp., 

 
 wyszukiwanie obszarów generujących duże koszty i ich zmniejszanie, 

 
 optymalizacja tras przejazdu i optymalizacja ładunku, 

 
 organizacja przewozów samochodowych, kolejowych, morskich i 

lotniczych (logistyk jest spedytorem), 

 
 właściwe zarządzanie relacjami z klientem. 



W czasie nauki w naszej szkole zdobędziesz wiedzę z zakresu: 
 

 

  - Magazynowania: organizacji pracy magazynu, sposobów rozmieszenia 

towarów w magazynie, właściwego doboru urządzeń do składowania, zasad 

wyznaczania stref składowania, rodzajów budowli magazynowych, 

nowoczesnych technik stosowanych w magazynowaniu (systemy kodów 

kreskowych, sterowanie głosowe i bezprzewodowe itp.) 

 
  - Zarządzania zapasami: różne rodzaje zapasów i sposoby ich optymalizacji, 

sposoby analizy ilości zapasów i zasad ich zamawiania, rodzajów zapasów i 

zasad ich przechowywania itp. 

 
  - Spedycji i transportu: zasady organizacji transportu w przedsiębiorstwie 

oraz transportu miejskiego, określania sieci transportowej miasta, określania i 

zmniejszania kosztów transportowych, optymalizacji wykorzystania środków 

transportów, rodzajów środków transportu, dokumentacji transportowej 

 
  - Produkcji: sposobów zarządzania produkcja, określania ilości 

produkowanych wyrobów, zasady organizowania cyklu produkcyjnego, 

określania i minimalizowania kosztów produkcji, tworzenia łańcuchów dostaw 

(sieci hipermarketów, wielkie sieci produkcyjne), analizy podaży i popytu na 

dany produkt 

 
  - Ekologii: nowoczesnych metod zarządzania uwzględniających działania 

proekologiczne, sposobów odzyskiwania (recyklingu) zużytych materiałów i 

surowców, sposobów przeciwdziałania negatywnym wpływom przedsiębiorstw 

z różnych branż (produkcyjnych, transportowych i innych) na środowisko 

przyrodnicze, sposobom organizacji selektywnej zbiórki odpadów 

 
PERSPEKTYWY  ZATRUDNIENIA: 

 

Praca czeka na Ciebie w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, 

dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Mając naprawdę dobre przygotowanie do zawodu, to Ty będziesz wybierał! 
 
 
 

 

 TECHNIK  USŁUG  FRY ZJE RSKICH  
 

język obcy (kontynuacja): język angielski 

język obcy (podstawowy): język niemiecki 

 
przedmiot punktowany: j. polski, matematyka, chemia, język obcy 

 
KWALIFIKACJE: 

 

  K1 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich. 

  K2 Projektowanie fryzur. 



 

 

CHARAKTERYSTYKA  ZAWODU: 
 

Technik usług fryzjerskich wykonuje zabiegi fryzjerskie za pomocą różnorodnych narzędzi z 

wykorzystaniem  specjalistycznych  aparatów  oraz  materiałów  fryzjerskich.  Fryzjer  dba 

również o wyposażenie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały, śledzi 

mody i techniki fryzjerskie. 
 
 
 

 

ZADANIA ZAWODOWE: 
 

 wykonywanie w pełnym zakresie usług fryzjerskich, 

 
 stosowanie w pracy najnowszych osiągnięć fryzjerstwa, 

 
 stosowanie właściwych metod oceny jakości środków 

kosmetycznych, 

 
 wdrażanie nowości w modzie i technikach fryzjerskich 

wyposażenia i wystroju zakładu fryzjerskiego, 

 
 kierowanie zespołem pracowniczym, 

 
 obsługiwanie i konserwowanie urządzeń i przyrządów 

fryzjerskich. 

 
W naszej szkole nauczysz się wszystkich zabiegów fryzjerskich, począwszy od odżywiania 

włosów i masażu skóry głowy, przez strzyżenie i koloryzowanie, kończąc na modelowaniu i 

utrwalaniu fryzury. Korzystamy z najnowszych osiągnięć z dziedziny fryzjerstwa oraz 

doskonalimy umiejętności zawodowe. 

 
Podczas zajęć dużo uwagi poświęcamy kształtowaniu takich cech jak: odpowiedzialność, 

samodzielność, aktywność, kultura pracy, komunikatywność, spostrzegawczość, podzielność 

uwagi, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, precyzja i wrażliwość estetyczna. 

 
 MOŻL IWO S CI   

ZATRUDNIENIA: 
 

Pracę znajdziesz w salonach fryzjerskich w Polsce i za granicą. Możesz też pracować w 

teatrze, mediach, wysokiej klasy hotelach. Praca czeka na Ciebie również w pracowniach 

peruk, tres i tupetów. Zdobyte kwalifikacje pozwolą Ci także na otworzenie własnego salonu 

fryzjerskiego lub studia stylizacji fryzur. Zdobycie tytułu technika usług fryzjerskich 

umożliwia otwarcie własnego zakładu fryzjerskiego lub pracę w zakładach i salonach 

fryzjerskich. 



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
 

Klasa integracyjna 
 

Klasa z klasą 
 
Oferta klasy integracyjnej jest skierowana do osób, które: 

 
  są zainteresowane rozwojem własnej osobowości, rozwojem twórczego 

myślenia oraz odkrywaniem własnych pasji i zdolności 

 
  preferują uczenie się w mniejszej grupie. W klasie 

 
integracyjnej jest, co najwyżej 20 osób (w tym do 5 osób może mieć 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), co sprzyja nie tylko 

efektywniejszej nauce, ale i łatwiejszemu procesowi integracji poszukują 

własnej drogi życiowej oraz pomocy w zaplanowaniu ścieżki kariery 

zawodowej 

 
  interesują się psychologią i pedagogiką 

 
  wiążą swoją przyszłość z pracą z ludźmi i rozwojem 

 
kompetencji interpersonalnych 

 
Dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla osób 

potrzebujących dodatkowego edukacyjnego i psychologicznego wsparcia zapewniamy 

fachową i zindywidualizowaną pomoc. Każdy z nas jest inny, ale każdy ma w sobie coś 

wyjątkowego i w naszej szkole pomagamy tą wyjątkowość odkrywać i rozwijać. 
 
 
 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
 

WIELOZAWODOWA 
 

Nasza szkoła kształci uczniów w ponad  20 atrakcyjnych zawodach. W klasie zawodowej 

zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w formie kursów. Pozostałe klasy 

wszystkie zajęcia teoretyczne odbywają w szkole, natomiast zajęcia praktyczne w zakładach, 

np. cukierniach, piekarniach, zakładach przetwórstwa mięsnego, warsztatach 

samochodowych, zakładach stolarskich, meblowych, tapicerskich, zakładach krawieckich, 

zakładach fryzjerskich, punktach naprawy RTV. Szkoła nie zapewnia miejsca praktyki – 

uczeń indywidualnie podpisuje umowę z danym zakładem. Wykaz zawodów w klasie 

wielozawodowej: piekarz, cukiernik, wędliniarz, fryzjer, stolarz, tapicer, monter-elektronik, 

elektromechanik,  blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, 

krawiec i inne zawody w których uczeń znajdzie praktykę jako pracownik młodociany. 



 


