
Zapraszamy do Zespołu Szkół 

w Drezdenku



Oferta edukacyjna 

na rok szkolny 2022/2023

⚫ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 – letnie

Nabór do klasy wojskowej   NOWOŚĆ

⚫ TECHNIKUM 5 - letnie

– TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI 

ODNAWIALNEJ    NOWOŚĆ

– TECHNIK HOTELARSTWA Z AGROTURYSTYKĄ 

NOWOŚĆ

– TECHNIK BUDOWNICTWA

– TECHNIK LOGISTYK  

⚫ BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 3 - letnia



„Bądź sobą, szukaj własnej drogi…”



STYPENDIUM 

IM. PROF. JERZEGO GIŁUDZIA

Pasjonujesz się 

• Matematyką, 

• Fizyką,

• Informatyką?  

Masz szansę ubiegać się o Stypendium



Nabór do klasy wojskowej  NOWOŚĆ

4 – letnie Liceum Ogólnokształcące 

pod patronatem 

Ministerstwa Obrony Narodowej



Uczniowie realizują program kształcenia ogólnego oraz 

zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu 

przysposobienia militarnego i współczesnej techniki 

wojskowej:

• 8 godzin zajęć na poligonie (w miesiącu)

• 2 godz. zajęć tygodniowo w szkole z opiekunem wojskowym

• 2 razy po 4 tygodnie w całym cyklu kształcenia 

(praktyka w jednostce wojskowej).

Ponadto, klasa o profilu wojskowym uczy:

• odpowiedzialności

• pracowitości

• patriotyzmu

• szacunku do drugiego człowieka

• kształtuje odpowiednie postawy społeczne i obywatelskie



Pierwsza grupa

Język polski, matematyka, chemia

Druga grupa

Geografia, fizyka

Trzecia grupa

Historia, biologia



Ty decydujesz o wyborze języka obcego

⚫ język niemiecki

⚫ język angielski



Proponowana liczba godzin:



Przedmioty realizowane w zakresie podstawowym w czteroletnim okresie 

nauczania

Język polski 16 Biologia 4

Język obcy nowożytny I (angielski

lub niemiecki)
12 Chemia 4

Język obcy nowożytny II 

(angielski lub niemiecki)
8 Fizyka 4

Kultura antyczna i język łaciński 1 Matematyka 14

Historia 7 Informatyka 3

Historia i teraźniejszość 3 Wychowanie fizyczne 12

Podstawy przedsiębiorczości 2 Edukacja dla bezpieczeństwa 1

Geografia 4 Zajęcia z wychowawcą 4



Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
Liczba 

godzin

I rozszerzenie (język angielski lub język niemiecki)         6

II rozszerzenie (język polski lub biologia lub matematyka) 8

III rozszerzenie (fizyka lub chemia lub geografia  lub historia)     8

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły

Laboratorium biologiczne lub pracownia językowa germanistów 1

Laboratorium chemiczne lub laboratorium lingwistyczne 1

Laboratorium matematyczne lub język angielski w biznesie 1

Doradztwo zawodowe 10r

Przedmioty nieobowiązkowe

Religia/etyka 8

Wychowanie do życia w rodzinie 14r



W klasie pierwszej wybierasz

dodatkowo przedmioty uzupełniające 

• Laboratorium biologiczne    lub • Pracownia językowa 
germanistów



W klasie drugiej wybierasz dodatkowo                        

jako przedmioty uzupełniające 

⚫ Laboratorium 

chemiczne

⚫ Laboratorium 
lingwistyczne 
języka polskiego

lub



W klasie trzeciej wybierasz

dodatkowo przedmioty uzupełniające 

⚫ Laboratorium           lub

matematyczne  

⚫ Język angielski 

w biznesie



TECHNIKUM 
5-letnie 

To szkoła o profilu technicznym, która 

umożliwia uzyskanie: 

• dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe,

• świadectwa maturalnego



Technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej    NOWOŚĆ

• Przyszłościowy i szerokoprofilowy zawód, który jest odpowiedzią 

na nowe zapotrzebowanie na rynku pracy.

• Rozwój technologii odnawialnych źródeł energii wymusza szkolenie 

fachowców do montażu, eksploatacji i serwisowania tych urządzeń.

• Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej są, oraz 

będą bardzo poszukiwani i dobrze opłacani na rynku pracy.



Zajęcia dodatkowe

⚫ Projektowanie i montaż 

instalacji fotowoltaicznej 

⚫ Język angielski w branży 

energetycznej



INFORMACJE DODATKOWE

Przedstawiciel tego zawodu zajmuje się zastosowaniem 

w budownictwie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 

takich jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy 

ciepła, kotły na biomasę, małe elektrownie wodne i wiatrowe.



Perspektywy zatrudnienia

⚫ Nadzór techniczny nad utrzymaniem prawidłowego 

funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej,

⚫ Monterzy instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki 

odnawialnej,

⚫ Doradcy energetyczni w zakresie możliwości wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii

⚫ Pracownicy nadzoru technicznego i obsługi inwestycji 

związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 

w administracji publicznej,

⚫ Pracownicy firm specjalizujących się w technice 

instalacyjnej, grzewczej czy klimatyzacyjnej,





Hotelarstwo z Agroturystyką 
to zawód z przyszłością

• obsługa gości 

w obiekcie świadczącym 

usługi hotelarskie

• planowanie 

i realizacja usług 

w recepcji

W trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje:



Technikum Hotelarstwa z Agroturystyką 

jest rozszerzone o wiedzę na temat:

⚫ Planowania i organizacji pobytu turystów na 

obszarach wiejskich

⚫ Prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej

⚫ Prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego 

⚫ Sposobów wykorzystania walorów obszarów 

wiejskich



Nasze miejsca praktyk



Villa Toscania w Pszczewie



Willa Zameczek 

w Polanicy Zdroju



Dom Senator w Świnoujściu



Nowe miejsca praktyk w ramach 

programu    ERASMUS+                          
+

Pensjonat Imbachhorn w Fusch (Austria)



Praktyki w Austrii

W Pensjonacie Imbachhorn w Fusch uczniowie 

kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa 

odbywać będą praktykę zawodową w celu 

rozwoju osobistego, doskonalenia kluczowych 

kompetencji i umiejętności zawodowych, 

zwiększenia znajomości języka  obcego oraz 

poznania rynku pracy  i warunków życia w 

Europie.



Praktyki w Austrii





Bezpłatne kursy dla hotelarzy                    

w ramach projektu unijnego:

• prawo jazdy kategorii "B"

• obsługa kasy walutowej

• kuchnia molekularna

• język migowy

• kurs kelner – barman

• planowanie i organizacja imprez  sportowych

• zasady odżywiania, wypoczynku,  regeneracji, 

aktywności fizycznej

• instruktor rekreacji ruchowej fitness

• barista









Nowoczesne pracownie hotelarskie



Partnerzy:

Sala Weselna Ziętek Drezdenko

Hotel MCM Plus Gorzów

Dom Zdrojowy Senator Świnoujście



Ukończenie 

Technikum 

Hotelarskiego 

to szansa 

na znalezienie 

ciekawej 

pracy

w kraju                                                            

i za granicą







Ucząc się w technikum, po 5-latach 

masz zawód, który jest bardzo 

potrzebny na rynku 

pracy i daje gwarancję 

zatrudnienia.



Technik budownictwa zdobywa 

dwie kwalifikacje: 

• Wykonywanie robót murarsko –

tynkarskich. 

• Organizacja i kontrola robót 

budowlanych oraz sporządzanie 

kosztorysów.



• Operator koparko – ładowarki

• Monter rusztowań

• Operator wózków jezdnych

• Prawo jazdy kat. B

• Projektowanie CAD

• Kurs na uprawnienia elektryczne SEP



• Monter suchej zabudowy wnętrz

• Monter stolarki drzwiowej                           i 

okiennej

• Kurs kosztorysowania i wycen 

nieruchomości

• Akademia technik malarskich





Uczniowie Technikum  Budowlanego                      

praktyki zawodowe będą odbywać                                  

w Firmie Vitas w Schkeuditz/ k. Lipska

UWAGA!

Nowe miejsca pracy w ramach 

programu unijnego ERASMUS+



Zajęcia praktyczne 



Nowoczesne pracownie



⚫ firmie budowlanej,

⚫ biurze projektowo – budowlanym,

⚫ przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją i 

dystrybucją materiałów budowlanych,

⚫ organach administracji państwowej 

w zakresie budownictwa.

LUB
prowadzić własną działalność 

gospodarczą w zakresie 

świadczenia usług budowlanych



Partnerzy:

Zakład Budowlany Antczak 

Sp. J. w Drezdenku

Fasada.  Beata Urbaniak  

Drezdenko

"El-Mag" Marian Pacyna 

Drezdenko



Wstąp w mury naszej 

szkoły, a będzie to 

TWÓJ DOBRY WYBÓR



Technikum logistyczne

Logistyka to jedna z najszybciej 

rozwijających się sfer działalności 

gospodarczej w naszym kraju



Technik logistyk zdobywa dwie 

kwalifikacje:

• Obsługa magazynów

• Organizacja transportu



Po ukończeniu szkoły technik 

logistyk: 

• planuje i organizuje prace związane z procesem 
logistycznym w łańcuchach dostaw, zarządza 
zapasami,

• organizuje prace związane z gospodarką  
magazynową,

• zarządza gospodarką odpadami,
• planuje i organizuje prace związane z procesem 

logistycznym w jednostkach gospodarczych i 
administracyjnych.



W ramach projektu unijnego 

logistycy mogą zdobyć 

dodatkowe kwalifikacje:

• kierowca wózków jezdnych                            

z napędem silnikowym

• prawo jazdy kategorii "B"

• obsługa kasy fiskalnej i walutowej



Partnerzy:

VICOS sp. z o.o sp. k. 

Grzegorz Mucha Klesno

Biernat Transport sp. z o.o. sp. k. 

Drezdenko

Wysoczański Transport-Logistyka 

Błotnica



Gdzie można znaleźć pracę?

• centrach spedycyjnych i logistycznych;
• działach logistyki przedsiębiorstw 

przemysłowych,  handlowych, dystrybucyjnych, 
usługowych, transportowo-spedycyjnych;

• jednostkach samorządu terytorialnego na     
stanowiskach specjalisty m.in.. ds. planowania 
zakupów, planowania produkcji i zapasów, 
transportu wewnętrznego, logistyki miejskich 
usług infrastrukturalnych 



W ramach projektu unijnego 

już po pierwszej klasie we 

wszystkich zawodach można 

odbyć staż zawodowy. 

Wynagrodzenie 1.500 zł 



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

3-letnia





• Dekarz

• Mechanik pojazdów 

samochodowych

• Elektryk

• Fryzjer

• Kucharz

• Lakiernik

• Murarz - tynkarz

• Piekarz

• Sprzedawca

• Stolarz

• Ślusarz

Ale Ty oczywiście     

możesz wybrać                 

SWÓJ !!!!



Szkoła kształci  w zawodzie 

sprzedawcy



Bezpłatne kursy dla sprzedawców 

w ramach projektu unijnego:

• kierowca wózków jezdnych                                
z napędem silnikowym 

• prawo jazdy kategorii "B„

• obsługa kasy walutowej



Szkoła posiada uprawnienia 

Ośrodka Egzaminacyjnego

Są egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe:

• w szkole branżowej: sprzedawca, murarz-tynkarz
• w technikum: technik budownictwa, technik  

hotelarstwa

Najważniejszą korzyścią posiadania przez szkołę 
uprawnień Ośrodka Egzaminacyjnego jest to, że uczeń 
kształci się w tym samym miejscu,
w którym na zakończenie nauki zdaje egzamin.



Nie tylko 

nauka!!!



Eko-klub



Samorząd uczniowski



Szkolne Koło Caritas



Klub Miłośników Książki



Młodzieżowa Rada Powiatu



Szkolny Klub Sportowy



Gazeta szkolna



Prowadzimy doradztwo 

zawodowe



Zajęcia sportowe



Liczne atrakcje dla uczniów

WYCIECZKI



Udogodnienia dla uczniów



Rozwijamy zainteresowania uczniów



Pamiętamy o ważnych wydarzeniach



Pomaganie, to jeden 

z naszych priorytetów



Szkolne imprezy



Oprócz tego w szkole bywa wesoło ☺



Bierzemy udział                                                       

w licznych zawodach sportowych





ZAPRASZAMY !!!


