Witamy uczniów klas VIII!
Drogi ósmoklasisto!!! Jeśli kończysz właśnie szkołę podstawową i zastanawiasz się
nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Zespół Szkół Ponadpodstawowych
Nr 5 w Zamościu sprosta Twoim wymaganiom. Nasze hasło: JEDNA SZKOŁA –
WIELE PASJI, bo oferujemy szeroki wachlarz możliwości rozwoju i kierunków,
spośród których wybierzesz coś dla siebie. Każda z naszych propozycji zawodu pozwoli
Ci zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia wymarzonej pracy lub
studiowania na wybranym kierunku.
Posiadamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną i nowoczesne pracownie tematyczne.
Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele, zapewniający wysoki poziom
kształcenia, co znajduje wyraz w wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe, wynikach konkursów międzyszkolnych i ogólnopolskich, olimpiad
tematycznych czy rywalizacji sportowej. Najlepsi uczniowie za swoją wytężoną pracę
otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz są nagradzani stypendiami
naukowymi. Dostęp do szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych, wpływa na jakość
edukacji i rozwijanie najróżniejszych zainteresowań. Jesteśmy szkołą z 95- letnią
tradycją. Od lat kształcimy kolejne pokolenia młodych ludzi, którym edukacja w naszej
szkole pozwala na dalszy rozwój, dajemy możliwość zdobywania licznych certyfikatów
zawodowych w ramach udziału w szkoleniach i kursach zawodowych.
W roku szkolnym 2020/2021 przygotowaliśmy ofertę edukacyjną w następujących
klasach: KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO: klasa policyjna i klasa
wojskowa, KLASY TECHNIKUM: technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji
rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik weterynarii, technik żywienia i usług
gastronomicznych.
Czekamy na Was oraz zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla
kandydatów!
Opisy poszczególnych klas znajdują się poniżej.
http://www.zspnr5.zamosc.roztocze.pl/index.php/kandydat
Zespół d.s. Promocji ZSP NR 5

1 LP klasa policyjna
Klasa policyjna to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą ze służbą w Policji.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi i potrzebom rynku pracy, oprócz zajęć
ogólnokształcących, klasa będzie realizowała przedmiot uzupełniający:
podstawy szkolenia policyjnego oraz przedmiot rozwijający zainteresowania uczniówszkolenie strzeleckie.
Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Policji. W programie uwzględnione będą
wiadomości z zakresu historii i organizacji Policji, etyki policyjnej, zasad użycia środków
przymusu bezpośredniego, prawa karnego, postępowania dochodzeniowego.
Młodzież zapozna się z przykładowymi testami psychologicznymi.
Na zajęciach wychowania fizycznego będą dodatkowo realizowane treści z zakresu sztuk
walki i pokonywania sprawnościowego toru przeszkód.
W celu gruntownego przygotowania młodzieży organizowane są obozy szkoleniowe.
W szkole znajduje się odpowiednia baza oraz wyposażenie, np. uaz i radiostacja.
Komenda Miejska Policji w Zamościu umożliwi uczniom zapoznanie się z laboratoriami
kryminalnymi, z tajnikami daktyloskopii oraz nauczy musztry.
Podstawowe szkolenie policyjne, szkolenie strzeleckie, a także opanowanie sprawnościowego
toru przeszkód, zdecydowanie zwiększa szanse absolwenta przy ubieganiu się o przyjęcie do
szkoły policyjnej. Uczniowie klasy policyjnej uczestniczą w zawodach sportowych oraz
zawodach z zakresu obronności.
Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych absolwenci klas
policyjnych otrzymają 2 dodatkowe punkty podczas rekrutacji do pracy w Policji!
Posiadamy nowoczesną strzelnicę multimedialną.

1 LW klasa wojskowa
Klasa wojskowa to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z pracą w służbach
mundurowych.
Kształcenie w tym kierunku przygotowuje absolwenta do egzaminu maturalnego, który jest
podstawą do dalszego kształcenia.
Oprócz zajęć ogólnokształcących klasa będzie realizować przedmioty uzupełniające podstawy szkolenia wojskowego oraz przedmiot rozwijający zainteresowania uczniówszkolenie strzeleckie.
Przedmioty obejmują:
-promocję wojska,
-naukę musztry wojskowej,
-organizację zajęć taktycznych,
-naukę ceremoniału wojskowego,

-naukę strzelania z broni sportowej,
- naukę samoobrony.
Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę wojskową. Uzupełnieniem szkolenia
wojskowego są obozy szkoleniowe.
Absolwent tej szkoły, posiadając podstawową wiedzę wojskową, realnie zwiększa swoje
szanse na egzaminie na wyższe uczelnie wojskowe.
Sztab Generalny Wojska Polskiego proponuje dla absolwentów klasy wojskowej skrócenie
czasu szkolenia podstawowego w służbie przygotowawczej o 1 miesiąc.
Uczniowie klasy wojskowej uczestniczą w zawodach sportowych oraz zawodach obronnych,
np.: zawody sportowo obronne dla szkół ponadgimnazjalnych "Sprawni jak żołnierze".
W szkole znajduje się odpowiednia baza do szkoleń.
Posiadamy nowoczesną strzelnicę multimedialną.

1 TA technik architektury krajobrazu
Technik architektury krajobrazu to kierunek kształcenia dla uczniów interesujących się
zarówno przyrodą jak i sztuką.
Technik architektury krajobrazu:
- produkuje rośliny ozdobne,
- projektuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni;
- wykonuje pielęgnację parków, starodrzewu;
- wykonuje projekty zagospodarowania terenów zieleni.
Uczeń technikum architektury krajobrazu w trakcie trwania nauki zdaje egzaminy
z następujących kwalifikacji:
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury
krajobrazu
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej
architektury krajobrazu
Przedmioty uzupełniające:
- Architektura wnętrz;
- Florystyka.
Praktyka zawodowa:
Młodzież realizuje praktyki w wybranym przez siebie lub szkołę (na wniosek ucznia)
zakładzie pracy zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.
DARMOWE PRAWO JAZDY KAT. B I T
Absolwent w zawodzie technik architektury krajobrazu znajdzie pracę zgodnie z posiadaną
wiedzą i umiejętnościami:

- w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury
krajobrazu;
- jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu;
- jednostkach administracji samorządowej w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony
środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni;
- w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody;
- u właścicieli obiektów krajobrazowych;
- w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych lub jako florysta.
PO UKOŃCZENIU SZKOŁY ABSOLWENT ZDOBYWA KWALIFIKACJE UPRAWNIAJĄCE DO
KORZYSTANIA Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKICH DLA ROLNICTWA.

1 TM technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do:
- użytkowania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
obsługi pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
- oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
- prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych;
- organizowania prac związanych z eksploatacją sprzętu rolniczego;
- obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych
w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych. Uczeń technikum mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki w trakcie nauki zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie;
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
Przedmioty uzupełniające:
- Rolnictwo precyzyjne;
- Diagnostyka w pojazdach i maszynach rolniczych.
Praktyka zawodowa:
Praktyki młodzież realizuje w wybranym przez siebie lub szkołę (na wniosek ucznia)
zakładzie pracy zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.
DARMOWE PRAWO JAZDY KAT. B I T
Absolwent szkoły może:
- prowadzić własne gospodarstwo lub własną działalność gospodarczą;
- pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych;
- w urzędach i instytucjach służb rolnych;
- punktach serwisowania pojazdów i maszyn rolniczych.
Absolwenci, którzy zdadzą egzamin maturalny mają prawo ubiegania się o przyjęcie na
wybraną przez siebie wyższą uczelnię.
PO UKOŃCZENIU SZKOŁY ABSOLWENT ZDOBYWA KWALIFIKACJE UPRAWNIAJĄCE DO
KORZYSTANIA Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKICH DLA ROLNICTWA.

1 TR technik rolnik
Technik rolnik jest przygotowany do:
- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
- prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej
i zwierzęcej;
- prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
- organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
- podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.
Uczeń technikum rolnik w trakcie trwania nauki zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.10. Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej
Przedmioty uzupełniające:
- Rolnictwo precyzyjne;
- Pszczelarstwo.
Praktyka zawodowa:
Praktyki młodzież realizuje w wybranym przez siebie lub szkołę (na wniosek ucznia)
podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.
Szkoła przygotowuje również ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą.
DARMOWE PRAWO JAZDY KAT. B I T
Każdy absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu wyżej
wymienionych kwalifikacji może dodatkowo uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik agrobiznesu po zdaniu egzaminu z kwalifikacji w zakresie:
ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
Absolwenci, którzy zdadzą egzamin maturalny mają prawo ubiegania się o przyjęcie na
wybraną przez siebie wyższą uczelnię.
PO UKOŃCZENIU SZKOŁY ABSOLWENT ZDOBYWA KWALIFIKACJE UPRAWNIAJĄCE DO
KORZYSTANIA Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKICH DLA ROLNICTWA.

1 TW technik weterynarii
Technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych:
-prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania
zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
- wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia
chorób zwierząt;
- wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;

- wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa
żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
- wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych
zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa.
Uczeń technikum weterynarii w trakcie nauki zdaje egzaminy z następujących kwalifikacji:
ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
Praktyka zawodowa:
Praktyki młodzież realizuje w wybranym przez siebie lub szkołę (na wniosek ucznia)
zakładzie pracy zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.
DARMOWE PRAWO JAZDY KAT. B
Technicy weterynarii należą do grupy poszukiwanych pracowników, szczególnie jako
pomocnicy lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, laboratoriach
weterynaryjnych, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych,
zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, w ubojniach zwierząt i innych zakładach
przetwórstwa spożywczego, w organach Inspekcji Weterynaryjnej.
Absolwent szkoły, może być zatrudniony:
- w zakładach leczniczych dla zwierząt,
- organach inspekcji weterynaryjnej;
- prowadzić własną działalność;
- w ramach hodowli zwierząt;
- doradztwa hodowlanego czy usług inseminacyjnych.
W ostatnich latach pojawiają się nowe miejsca pracy dla technika weterynarii
w usługach pielęgnacyjnych dla zwierząt czy długoterminowej rehabilitacji.
Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego
lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem. Osoby przedsiębiorcze mogą
otworzyć własną działalność gospodarczą np.: świadczenie usług w zakresie unasiennia
zwierząt, korekcji racic, pielęgnacji kopyt, pielęgnacji zwierząt towarzyszących i inne.
Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że
stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę w gabinetach i lecznicach weterynaryjnych.
PO UKOŃCZENIU SZKOŁY ABSOLWENT ZDOBYWA KWALIFIKACJE UPRAWNIAJĄCE DO
KORZYSTANIA Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKICH DLA ROLNICTWA.

1 TZ technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania
następujących zadań:
- ocena jakości żywienia oraz jej przechowywanie,
- sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
- planowania i oceny żywienia,
- organizowanie produkcji gastronomicznej,
- planowanie i realizacja usług gastronomicznych.
W trakcie trwania nauki uczeń zdobędzie kwalifikacje w zakresie:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Przedmioty uzupełniające:
- Dietetyka;
- Aranżacja wnętrz gastronomicznych.
Praktyka zawodowa:
Praktyki młodzież realizuje w wybranym przez siebie lub szkołę (na wniosek ucznia)
zakładzie gastronomicznym zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla
nauczanego zawodu.
DARMOWE PRAWO JAZDY KAT. B
Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w:
-zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, itp.);
-w instytucjach zajmujących się obrotem żywnością;
-w indywidualnych i zbiorowych gospodarstwach domowych (domy opieki społecznej, domy
dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, itp.).
- prowadzić własną działalność usługowo-gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych,
hotelarskich i agroturystyki.
Może kontynuować także naukę na studiach wyższych na dowolnie wybranym kierunku.

