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KLASA I
TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa turystyczna - językowa to propozycja dla 
osób otwartych, ciekawych świata, interesują-
cych się turystyką i aktywnym spędzaniem czasu 
wolnego, pasjonują się krajoznawstwem, tury-
styką, fotografią i chcą zgłębiać języki obce (an-
gielski, francuski, niemiecki), ale także dla tych, 
którzy chcieliby zdobyć ciekawy i  dobrze płatny 
zawód. W programie nauczania rozszerzono geo-
grafię i  język angielski. W  ramach nauki języka 
angielskiego wyodrębniono blok lekcji poświęco-
nych branży turystycznej. 

Oprócz zajęć lekcyjnych proponujemy bogatą ofer-
tę zajęć pozalekcyjnych a  także możliwość szko-
leń i kursów np. zdobycia uprawnień wychowawcy 
i opiekuna na obozach i koloniach; przygotowania 
do kursu przewodnika sudeckiego.

Ukończenie tej klasy daję dobrą pozycję wyjścio-
wą o ubieganie się na takie studia takie jak: tu-
rystyka, rekreacja i hotelarstwo, ekonomia, mar-
keting i  zarządzanie, archeologia, architektura 
krajobrazu, bankowość, finanse, budownictwo, 
etnografia, etnologia, geodezja i kartografia, geo-
grafia, handel zagraniczny, inżynieria środowiska, 
logistyka i wiele innych. 

Każdy uczeń może uczestniczyć w  wyciecz-
kach organizowanych w  ramach najlepszego  
w  2008 roku w  Polsce Szkolnego Koła Krajo-
znawczo-Turystycznego PTTK „Wędrowniczek”, 
które w roku 2019 obchodziło Jubileusz 30-lecia 
swojej działalności. Podczas wszystkich wycie-
czek istnieje możliwość realizacji plenerów foto-
graficznych. Uczniowie mają osiągnięcia w licz-
nych konkursach na poziomie ogólnopolskim, 
wojewódzkim i powiatowym, w tym III miejsce 
w  Polsce w  konkursie krasomówczym, I  miej-
sca w  województwie w  konkursie krasomów-
czym, I  miejsca w  powiecie w  Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Krajoznawczej, 1 miejsca w powie-
cie w konkursie piosenki turystycznej. 

W ramach współpracy z Powiatem Wałbrzyskim po-
wstała grupa „Odkrywców Szlaków Ziemi Wałbrzy-
skiej”, która regularnie uczestniczy w wycieczkach, 
rajdach, zdobywając odznaki turystyki kwalifikowa-
nej, takie jak na przykład Górska Odznaka Turystycz-
na oraz zgłębia tajniki topografii i terenoznawstwa, 
posługując się mapą i kompasem. Wędrowcom nie 
obce są również marsze na azymut i  gry tereno-
we. Grupa wędrowców jest również rozśpiewana,  

Na Chełmcu
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a swoje wokalne uzdolnienia prezentuje podczas 
konkursów piosenki turystycznej.

Każdy uczeń klasy ma możliwość uczestnictwa 
w konkursach takich jak:
• turystyczno-krajoznawcze podczas rajdów 

i zlotów PTTK;
• ogólnopolski konkurs krasomówczy;
• ogólnopolska olimpiada krajoznawcza;
• Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie Wałbrzyskim;
• powiatowy konkurs „Moja mała ojczyzna”;
• powiatowy konkurs piosenki turystycznej;
 konkurs Wiedzy o Francji;
• Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych;
• Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych.

Każdy uczeń ma możliwość:
• po ukończeniu szkoły dostania się na studia na 

kierunki związane z turystyką oraz językowe;
• odbycia nieodpłatnego kursu organizatorów 

turystyki PTTK; 
• zdobycia uprawnień wychowawcy i opiekuna na 

obozach i koloniach;
• przygotowania do kursu przewodnika sudeckiego;
• przygotowanie do kursu pilota wycieczek 

krajowych i zagranicznych;
• przygotowania do egzaminu na przodownika 

turystyki górskiej;
• uczestniczenia w zajęciach Komisji Fotografii 

Krajoznawczej PTTK;
• uczestniczenia w zajęciach SKKT PTTK 

„Wędrowniczek”;
• zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej: 

Górska Odznaka Turystyczna, Turysta 
Przyrodnik, Odznaka Krajoznawcza Ziemi 
Wałbrzyskiej, Odznaka Fotografii Krajoznawczej;

• przygotowanie do pracy lektora języków obcych;
• przygotowanie do pracy w:

- biurach obsługi ruchu turystycznego;
- biurach podróży;
- obsłudze ruchu turystycznego 

(przewodnictwo, pilotaż);

- hotelach;
- urzędach administracji państwowej;
- organizacjach pozarządowych;
- agroturystyce;
- punktach obsługi ruchu turystycznego;
- wydawnictwie turystycznym.

Kursy kwalifikacyjne:
• Warsztaty fotograficzne; 
• Ratownik pierwszej pomocy;
• Kwalifikowana Pierwsza Pomoc;
• Kurs na wychowawców placówek wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży. 

Certyfikaty:
• w klasie tej oferujemy bardzo atrakcyjną nagro-

dę dla uczniów z najwyższą średnią – Certyfikat 
FCE z  języka angielskiego. Gwarantujemy rów-
nież przygotowanie do certyfikatu w  ramach 
pracy z  uczniem zdolnym. Ponadto uczniowie 
wszystkich klas mogą doskonalić język w trakcie 
bezpłatnych warsztatów z native speakerami.

W  ramach klasy nawiązana została współpraca 
z następującymi instytucjami:
• W 2017 roku podpisane zostało porozumienie 

o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w  Szczawnie-Zdroju 
a  Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. 
Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu porozumienie 
o współpracy;

• Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no-Krajoznawczego (PTTK) „Ziemi Wałbrzyskiej”;

• Komisja Turystyki Górskiej PTTK;
• Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK;
• Zarząd Polskiego Towarzystwa Schronisk Mło-

dzieżowych (PTSM) Oddział w Wałbrzychu;
• Zamek Książ Sp. z. o.o. w Wałbrzychu;
• Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu;
• Muzeum Porcelany w Wałbrzychu;
• Towarzystwo Współpracy Polsko-Niemieckiej;
• Dom Bretanii w Wałbrzychu.

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne WędrowniczekLaureaci Konkursu o Regionie Wałbrzyskim, jury i organizatorzy
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Idealna propozycja dla uczniów, którzy oczekują od 
szkoły nie tylko przekazywania wiedzy, ale przede 
wszystkim rozwijania pasji. Kierunek rozwija kre-
atywność uczniów tak potrzebną na przykład 
w sektorze usług czy Public Relations. 

Pozwala wyposażyć uczniów:
• w wiedzę oraz umiejętności manualne i warszta-

towe w zakresie podstawowych technik plastycz-
nych – rysunkowych, malarskich, rzeźbiarskich 
i graficznych, a  także form dekoratorskich (pro-
jektowania użytkowego);

• stwarza warunki dla twórczego rozwoju oraz in-
dywidualnej artykulacji plastycznej osobowości 
ucznia, do integrowania wiedzy plastycznej na 
wszystkich przedmiotach artystycznych przez 
tworzenie: happeningów, performance’ów, in-
stalacji plastycznych i  innych działań interdy-
scyplinarnych;

• pobudza aktywność intelektualną przez kształ-
towanie postaw kreatywnych, zainteresowań 
i  zamiłowań w  tworzeniu szeroko pojmowanej 
kultury plastycznej;

• rozwija inwencję, wyobraźnię i  wrażliwość pla-
styczną uczniów przez własną aktywność twór-
czą oraz poznawanie najwybitniejszych osią-
gnięć sztuki;

• wyrabia umiejętność wnikliwej i wrażliwej obser-
wacji natury;

• kształtuje umiejętność interpretowania, warto-
ściowania oraz świadomego korzystania z szero-
ko pojętych zjawisk z zakresu sztuki;

• wyposaża ucznia w wiedzę i umiejętności umoż-
liwiające samodzielne i kreatywne posługiwanie 
się nimi w pracy twórczej;

• wzbogaca warsztat, kształci wrażliwość este-
tyczną, a przede wszystkim uczy wykorzystania 

Obraz namalowany przez uczennicę klasy III LO artystycznej

Linoryt
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w pełni własnych możliwości twórczych;
• rozwija zdolności uczniów przez uczestnictwo 

w zajęciach warsztatowych i plenerowych;
• kształci umiejętność krytycznego, świadomego 

obcowania ze światem sztuki podczas wizyt 
w muzeach, galeriach, w trakcie spektakli teatral-
nych i seansów filmowych;

• pozwala na prezentację twórczości przez wysta-
wy prac eksponowanych w szkolnej „Galerii na 
Poddaszu”;

• daje możliwość uczestnictwa w  wielu konkur-
sach plastycznych na szczeblu międzyszkolnym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim - Zespół Szkół im. 
Marii Skłodowskiej-Curie może pochwalić się 
wieloma sukcesami uczniów liceum o nachyleniu 
artystycznym:
- rozwija wrażliwość uczniów w zakresie rozumie-

nia i odczuwania wartości uniwersalnych w lite-
raturze, sztuce, tradycji i życiu codziennym;

- kierunek pomocny w  przygotowaniu do stu-
diów na uczelniach artystycznych.

Współpraca:
• klasa artystyczna objęta jest patronatem JM 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Szkoła aktywnie uczestniczy we wspólnych 
przedsięwzięciach z tą prestiżową uczelnią.

• w  ramach podpisanego porozumienia o  współ-
pracy w  wałbrzyską PWSZ uczniowie klas arty-
stycznych mogą korzystać z pracowni tej uczelni

• w ramach współpracy z Parkiem Wielokulturowym; 
STARA KOPALNIA uczniowie mogą korzystać  
z  pracowni rzeźbiarskiej, ceramicznej i  uczestni-
czyć w warsztatach ceramiczno-graficznych.

Warsztaty:
• Warsztaty fotograficzne; 
• Warsztaty rzeźbiarskie, garncarskie oraz przeno-

szenia grafiki na szkło;
• Warsztaty graficzne. 

Cykliczne warsztaty rzeźbiarskie, ceramiczne Malarstwo na szkle - choinki

Flower painting

Cykliczne warsztaty rzeźbiarskie, ceramiczne
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Uczestnictwo w wystawach tematycznych

Klasa o profilu medycznym z promocją zdrowia, 
to odpowiedź na potrzeby uczniów o zaintere-
sowaniach medycznych i przyrodniczych. 

Z pewnością wielu uczniów chciałoby w przyszło-
ści pracować w  szeroko rozumianych usługach 
medycznych i promocji zdrowia, dlatego też przed-
mioty realizowane w rozszerzonym wymiarze go-
dzin w klasie o wymienionym profilu, to: biologia, 
chemia i język angielski. Zwiększona ilość godzin 
z tych przedmiotów umożliwia dobre przygotowa-
nie się do egzaminu maturalnego, a jednocześnie 
stanowi, doskonałą bazę do podjęcia studiów 
wyższych na wielu ciekawych kierunkach, takich 
jak np.: medycyna, stomatologia, pielęgniarstwo, 
położnictwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne, ra-
townictwo medyczne, dietetyka, farmacja, kosme-
tologia, weterynaria, kierunki lekarskie i  lekarsko 
– dentystyczne, wychowanie fizyczne, biotech-
nologia, biochemia, ochrona środowiska, kierunki 
typowo biologiczne, jak również leśnictwo, psycho-
logia czy inżynieria środowiska. Uczniowie mogą 
również kontynuować naukę na kierunkach police-
alnych: pomoc dentystyczna, masażysta, opiekun 
medyczny, opiekun osób starszych.

Funkcjonowanie klasy medycznej z promocją zdro-
wia oparte jest o realizację następujących celów: 
• współpraca z wyższymi uczelniami;
• współpraca z organizacjami promującymi zdro-

wie, zdrowy styl życia i ratownictwo medyczne;
• dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych;
• przygotowanie do olimpiad i konkursów przed-

miotowych.

Jak również:
• poszerzenie wiadomości w zakresie rozszerzo-

nym z biologii, chemii i języka angielskiego;
• upowszechnienie wiedzy na temat prozdrowot-

nego tryby życia;
• kształtowanie umiejętności rozumienia własnego 

rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego;
• podejmowanie konkretnych, praktycznych dzia-

łań na rzecz innych ludzi (wolontariat, udziela-
nie pierwszej pomocy przedmedycznej, spotka-
nia z  dziećmi z  domu dziecka, mieszkańcami 
domu spokojnej starości i hospicjum);

• rozwijanie badawczej i twórczej postawy uczniów, 
pomysłowości, samodzielności w  działaniu oraz 
wrażliwości na potrzeby innych ludzi;

• kształtowanie umiejętności paramedycznych;
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• rozwijanie zainteresowań ekologią, polityką 
społeczną i zdrowotną, medyczną, pogłębianie 
wiedzy pod kątem wymagań na egzaminach 
wstępnych na uczelnie. 

W  ramach edukacji uczniów tej klasy rozwija-
my zainteresowania naszych podopiecznych 
poprzez rozszerzony blok zajęć z zakresu: ana-
tomii i  fizjologii człowieka, promocji zdrowia 
i  zdrowego stylu życia. Aby poszerzyć wiedzę 
z  tych zagadnień proponujemy uczestnictwo 
w  wielu wycieczkach przedmiotowych np.: do 
Muzeum Człowieka przy Uniwersytecie Wro-
cławskim, Muzeum Ziemi i  Biologii UWr, zaję-
ciach w  Ogrodzie Botanicznym UWr, również 
udział w  warsztatach na Wydziale Fizjoterapii 
WWSZiP w Wałbrzychu i Uniwersytecie Przyrod-
niczym we Wrocławiu.

Dodatkowym atutem wynikającym z  dbałości 
o własne zdrowie będą zajęcia fitness odbywa-
jące się w Wałbrzyskim Ośrodku Sportu i Rekre-
acji, jak również wycieczki przedmiotowe oraz 
eko-rajdy weekendowe organizowane przez 
Szkolne Koło Turystyczne. 

Uczestniczymy również w ramach edukacji zdro-
wotnej w  spotkaniach ze specjalistami zajmu-
jącymi się szeroko rozumianą opieką medycz-

ną, promocją i  edukacją zdrowia publicznego 
– kształtującymi umiejętności paramedyczne 
uczniów i  pogłębiające ich wiedzę ekologiczną, 
zdrowotną i  medyczną pozwalającą na rozwój 
własnych zainteresowań, również pod kątem 
egzaminów maturalnych i wstępnych na wyższe 
uczelnie. Dodatkowymi atrybutami w  zakresie 
kształcenia są planowane wycieczki do najbliż-
szych parków narodowych i krajobrazowych.

Uczniowie tej klasy mają możliwość rozwoju po-
przez uczestnictwo w olimpiadach promujących 
zdrowie – „Zdrowy styl życia”, jak również biolo-
gicznej, chemicznej, ekologicznej oraz innych. 

Współpraca:
• w ramach podpisanego porozumienia o współ-

pracy w wałbrzyską PWSZ uczniowie klas me-
dycznych z promocją zdrowia mogą korzystać 
z pracowni tej uczelni;

• szkoła współpracuje z wałbrzyskim oddziałem 
WOPR w zakresie wspólnych inicjatyw i szkoleń;

• szkoła współpracuje z wałbrzyskim oddziałem 
PCK w  zakresie wspólnych inicjatyw i  szkoleń 
oraz PCKiR w Wałbrzychu.

Kursy kwalifikacyjne:
• Ratownik pierwszej pomocy;
• Kwalifikowana Pierwsza Pomoc Przedmedycz-

na – kursy pierwszej pomocy realizuje zespół 
instruktorów (lekarzy, ratowników i  psycholo-
gów) z największym w Polsce doświadczeniem 
z  zakresu Medycyny Ratunkowej. Kurs prowa-
dzony jest w oparciu o decyzję administracyjną 
Wojewody Dolnośląskiego i  zakończony jest 
państwowym egzaminem na tytuł „Ratownika”. 
Kurs KPP określony jest ramowym programem 
kursu opublikowanym przez Ministerstwo Zdro-
wia i prowadzony przez WOPR. Kurs zakończo-
ny egzaminem państwowym.

W gabinecie przyrodniczym

Akcja prozdrowotna - Szczawno-Zdrój

Uczennica naszej szkoły uczy przedszkolaki 
udzielania pierwszej pomocy
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Eksperymenty chemiczne w szkolnym laboratorium

Technik ochrony środowiska to kierunek przyszło-
ściowy. Zawody związane z branżą przyrodniczą 
i ochroną środowiska należą do rozwijających się 
z każdym rokiem. Polityka Unii Europejskiej jest 
nastawiona na zwiększenie działań związanych 
z ochroną środowiska. Zakłady przemysłowe in-
westują w filtry i ekologiczne produkty, budowane 
są oczyszczalnie ścieków, rośnie zapotrzebo-
wanie na ekspertów od spraw wodociągów i ka-
nalizacji, klimatyzacji, oczyszczania powietrza. 
Warto wspomnieć o szeroko zakrojonym poszu-
kiwaniu źródeł alternatywnej energii. Ekologiczne 

bio-paliwa, energia wiatrowa, słoneczna i wodna, 
opał pozyskiwany z wierzby – to stale rozwijające 
się kierunki przemysłu, wychodzące naprzeciw 
wymaganiom i polityce UE.

Nowe wyzwania ekologiczne, gospodarcze 
i społeczne wymuszają profesjonalne podejście 
do gospodarki odpadami oraz poszukiwanie 
innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze. Bez-
śmieciowa gospodarka – to optymistyczna wizja 
przyszłości wymagająca zmian w stosowanych 
technologiach. Ponad 99% tego, co obecnie 
znajduje się na składowiskach, to materiał, któ-
rego potrzebujemy. Już niedługo wydobywanie 
surowców ze składowisk stanie się dziedziną 
biznesu. Będziemy wytwarzać mniej odpadów 
oraz kupować usługi i  funkcje, a  nie produkty. 
Wielu producentów potrzebuje odzyskiwać swo-
je produkty, które projektowane są tak, aby ich 
elementy mogły być ponownie wykorzystywane, 
a także niewielkim kosztem naprawiane. W cią-
gu ostatnich 20-30 lat zdaliśmy sobie sprawę 
z tego, że prawie wszystkie zasoby surowców są 
już na wyczerpaniu. Z powodu zapotrzebowania 
na nie i energię, recykling musi wzrosnąć. Go-
spodarka odpadami to szczególnie rozwijający 
się obecnie rynek pracy.

Poszukując pracy w  zawodach technicznych, 
należy wziąć pod uwagę to, że dla pracodawców 
liczy się przede wszystkim wiedza specjalistycz-
na. Pracodawcy przyjmujący absolwentów na 
kandydatów do pracy zwracają szczególną uwa-
gę nie tylko na wykształcenie zawodowe, solidną 
wiedzę kandydata, znajomość języków obcych, 
lecz również znajomość konkretnych programów 
komputerowych, odbyte praktyki, staże, dodatko-
we umiejętności i zainteresowania.

Technik ochrony środowiska kształci w  dwóch 
kwalifikacjach:
• K1 Ocena stanu środowiska; 
• K2 Planowanie i  realizacja zadań związanych 

z ochroną środowiska. 
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Program klasy adresowany jest do uczniów 
o  zainteresowaniach naukami przyrodniczymi 
i  umożliwia zdobycie wiedzy ogólnokształcącej 
z rozszerzoną chemią i językiem angielskim oraz 
zawodowej z zakresu ochrony środowiska, a po 
zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
K1 i  K2 uzyskanie tytułu zawodowego technika 
ochrony środowiska. Zajęcia praktyczne prowa-
dzone są w  nowoczesnym, dobrze wyposażo-
nym szkolnym laboratorium chemicznym oraz 
podczas dwutygodniowej praktyki zawodowej 
w klasie drugiej i trzeciej w różnych instytucjach 
i zakładach przemysłowych działających w bran-
ży ochrony środowiska.

Współpraca z  Wałbrzyskimi Zakładami Koksow-
niczymi „Victoria”, Państwową Wyższa Szkołą Za-
wodową w Wałbrzychu, Politechniką Wrocławską, 
Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz 
Wyższą Szkołą Zarządzania środowiskiem w  Tu-
choli pozwala uczniom nabywać umiejętności prak-
tyczne poprzez udział w innowacyjnych zajęciach, 
wykładach, konkursach, targach branżowych.

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Szczawnie-Zdroju przystąpił z dniem 1 wrze-
śnia 2019r. do projektu PO WER pt. „Europejskie 
staże zawodowe szansą na rozwój kariery”. 
Udział młodzieży z klas technikum ochrony śro-

dowiska i technikum spedycyjnego dał uczniom 
możliwość wyjazdu na dwutygodniowy staż 
(płatny) do Irlandii, a w roku 2020 planowane są 
w ramach programu Erasmus+ wyjazdy do Portu-
galii i Hiszpanii.

Młodzież aktywnie uczestniczy również w innych 
projektach unijnych „Czas na zawodowców”, „Za-
wodowy Dolny Śląsk” oraz „Wsparcie na zawodo-
wym starcie” dzięki którym korzystają z:
• dodatkowych zajęć specjalistycznych (wykłady, 

warsztaty, ćwiczenia) we współpracy z wałbrzy-
skimi i wrocławskimi uczelniami wyższymi; 

• wysokiej jakości płatnych staży zawodowych 
we współpracy z lokalnymi pracodawcami;

• wsparcia stypendialnego dla szczególnie uzdol-
nionych uczniów;

• dodatkowych zajęć z doradztwa zawodowego;
• rozwijania kompetencji cyfrowych w  nowocze-

snych pracowniach komputerowych;
• kursów i  szkoleń potwierdzonych certyfikatem 

uzyskania dodatkowych kwalifikacji; 
• nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w które 

wyposażana jest szkoła;
• bezpłatnych kursów na prawo jazdy kat. B.

Uczniowie klas Technikum Ochrony Środowiska 
uzyskali tytuł „Najlepszego Ucznia w  Zawodzie” 
w  województwie dolnośląskim. Uczniowie tech-
nikum osiągają także wysokie wyniki z egzaminu 
zawodowego. W  zakończonym projekcie „Mo-
dernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym 
Śląsku” w  konkursach zawodowych -„Najlepsi 
uczniowie w  zawodzie” zdobyliśmy pierwsze 
miejsce zarówno na szczeblu powiatowym jak 
i  dolnośląskim. Uczniowie oprócz satysfakcji 
z osiągniętego sukcesu zdobyli cenne nagrody za 
wiedzę i umiejętności praktyczne.

Na kierunku Technik Ochrony Środowiska młodzież 
wykonuje ciekawe projekty dot. min rozkładu od-
padów, stref klimatycznych, zagrożeń cywilizacyj-
nych i środowiskowych. W szczawieńskim Zespole 
Szkół uczniowie nie tylko biorą udział w zajęciach 
stacjonarnych, ale prowadzą badania komponen-
tów środowiska w  terenie, badają między innymi 
natężenie hałasu, zanieczyszczenia powietrza 
oraz jakość wód w stawach w Szczawnie-Zdroju. 
Wyniki badań interpretują wraz z nauczycielami na 
lekcjach przedmiotów zawodowych.

W  szkolnym laboratorium chemicznym, które 
jest bardzo dobrze doposażone mamy moż-
liwość uczyć chemii w  sposób doświadczal-
ny. Taka forma cieszy się zainteresowaniem 
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uczniów, dzięki czemu chętnie uczestniczą 
w  zajęciach. Dysponujemy zarówno szkłem, 
sprzętem laboratoryjnym, jak i  odczynnikami 
chemicznymi, których ilość jest regularnie uzu-
pełniana. Taka baza pozwala na lepsze zrozu-
mienie trudnych zagadnień chemicznych.

Na zajęciach dydaktycznych uczniowie biorą 
udział w  wielu akcjach, konkursach i  przedsię-
wzięciach ekologicznych takich jak: Ogólnopol-
ska Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Sprzątanie 
Świata, Europejski Dzień bez Samochodu, Obcho-
dy „Dnia Ziemi”. 

Uczniowie klas technikum ochrony środowiska 
biorą udział w wycieczkach zawodoznawczych do 
zakładów, w których w przyszłości mogą znaleźć 
zatrudnienie. Poznają nowoczesne technologie 
przetwarzania odpadów poddawanych recyklin-
gowi – „Od butelki do kołderki”. Młodzież zdoby-
wa wiedzę dotyczącą przetwarzania butelek PET 
na wyroby wykorzystywane w życiu codziennym, 
tj. kołdry, agrowłóknina i geowłóknina. Zdobywa-
ją cenną wiedzę do uzyskania kwalifikacji zawo-
dowych. Zdobywają również wiedzę w  zakresie 
kontroli jakości wyrobów i ich certyfikacji według 
norm unijnych.

Zespół Szkół w  Szczawnie-Zdroju organizuje 
warsztaty dla szkół podstawowych. Uczniowie 
mogą samodzielnie wykonywać lub obserwo-
wać prezentowane przez uczniów Zespołu Szkół 
w  Szczawnie-Zdroju pod nadzorem doświadczo-
nych nauczycieli tej placówki doświadczenia che-
miczne w szkolnym laboratorium. Niektóre ze szkół 
corocznie biorą udział w warsztatach.

Wybór swojej drogi życiowej w tak młodym wieku 
świadczy o dojrzałości, ale też ułatwia skoncen-
trowanie się na jednym celu, co daje w przyszło-
ści dobre efekty. Nasza szkoła bardzo dobrze 
przygotowuje do dalszej nauki na wyższej uczel-
ni. Absolwenci mogą także znaleźć zatrudnienie 
w placówkach zajmujących się ochroną środowi-
ska, na kierunkach powiązanych z przyrodą, które 
przygotowują do pracy w  laboratoriach badaw-
czych, kontrolnych i diagnostycznych, w przemy-
śle, administracji, placówkach ochrony przyrody 
oraz w  szkolnictwie. Rozwój nauk biologicznych 
ma ścisły związek z  postępem w  naukach zaj-
mujących się produkcją i  hodowlą roślin lub 
zwierząt, biologią mikroorganizmów, odpornością 
organizmów na choroby oraz ochroną środowiska 
przyrodniczego, a więc jest wiele gałęzi przemy-
słu dla ich absolwentów. Opracowany w  szkole 
program nauczania pozwala na przygotowanie do 
wymarzonych studiów oraz wykonywania pracy 
zawodowej i  aktywnego funkcjonowania na ryn-
ku pracy. Szkoła współpracuje także z  wieloma 
pracodawcami proponującymi zatrudnienie dla 
absolwentów technikum ochrony środowiska, któ-
rzy nie chcą kontynuować nauki na studiach wyż-
szych lecz rozpocząć swoja karierę zawodową.
Współpracujemy też z najbliższym środowiskiem 
m.in. z  Urzędem Miejskim w  Szczawnie-Zdroju 
w zakresie współorganizacji Eko-pikniku oraz ak-
cji Sprzątania Świata.
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Transport i  spedycja należą do rozwijającej się 
gałęzi gospodarki w  naszym kraju, a  technik 
spedytor jest zawodem deficytowym. Oferowany 
przez nas kierunek kształcenia cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród młodzieży, gdyż jeste-
śmy jedyną placówką w  Wałbrzychu kształcącą 
na tym kierunku. Ponadto nasi absolwenci mają 
możliwość kontynuowania nauki na PWSZ w Wał-
brzychu, co jest niewątpliwie ważnym argumen-
tem ekonomicznym. Technicy spedytorzy należą 
do grupy poszukiwanych pracowników. Spedytor 
może być zatrudniony w przedsiębiorstwach logi-
stycznych, spedycyjnych, transportowych, agen-
cjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz 
we wszystkich przedsiębiorstwach spedytują-
cych wyprodukowane towary oraz w hurtowniach 
zaopatrujących placówki handlowe zarówno 
w Polsce jak i za granicą. 

Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę, która 
na bieżąco poszerza swoją wiedzę dotyczącą 
nauczanego kierunku. Dysponujemy również 
odpowiednimi pomieszczeniami dydaktycznymi 
i  dobrze wyposażonym zapleczem technicznym 
w  postaci sprzętu i  pomocy dydaktycznych po-

zyskanych w ramach projektu „Zawodowy Dolny 
Śląsk“ oraz przekazanych przez Starostwo Po-
wiatowe w  Wałbrzychu. Pracujemy na nowych 
komputerach i  oprogramowaniu, które jest wy-
korzystywane przez firmy spedycyjne działające 
na rynku krajowym. Uczniowie mają możliwość 
formowania paletowych jednostek ładunkowych 
dzięki pozyskanym modelom palet i  ładunków. 
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w przedsię-
biorstwach zapewniających rzeczywiste warunki 
pracy właściwe dla nauczanego zawodu w  wy-
miarze 4 tygodni (160 godzin). W  trakcie nauki 
nasi uczniowie uzyskują następujące kwalifikacje: 

• Organizacja transportu oraz obsługa 
 klientów i kontrahentów

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Szczawnie -Zdroju przystąpił z dniem 1 wrze-
śnia 2019r. do projektu PO WER pt.„Europejskie 
staże zawodowe szansą na rozwój kariery”. 
Udział młodzieży z  klas technikum spedy-
cyjnego i  technikum ochrony środowiska dał 
uczniom możliwość wyjazdu na dwutygodniowy 
staż (płatny) do Irlandii, a w roku 2020 plano-
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wane są w ramach programu Erasmus+ wyjazdy 
do Portugalii i Hiszpanii.

Szkoła systematycznie współpracuje z: 
• Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. An-

gelusa Silesiusa w Wałbrzychu (podpisane po-
rozumienie o współpracy);

• Wydziałem Ekonomii, Zarządzania i  Turystyki 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
(Uczniowie brali udział w  warsztatach doty-
czących innowacyjnych rozwiązań w  logistyce, 
szczególnie w zakresie transportu);

• firmami transportowo-spedycyjnymi znajdują-
cymi się na terenie i  w  okolicach Wałbrzycha: 
PAP-TRANS Usługi Transportowe- Wałbrzych, 
STĘPIEŃ-TRANSPORT Radosław Stępień - Je-
dlina-Zdrój, Alsan Spedycja i Transport Elżbieta 
Draus-Wałbrzych, Mando Corporation Poland 
Sp. z  o.o., Laksus Marzena Kacperska- Wał-
brzych, WDT LOGISTIC Sp. z  o.o. - Wałbrzych, 
P.H.U. „Libra” - Wałbrzych, STALBUD Katarzyna 
Jeziorowska- Wałbrzych, ADVISORY Sp. z o.o. – 
Boguszów Gorce, GENERAL LOGISTIC SYSTEM 
Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie, filia w Legni-
cy, Spedition Dąbrowski – Wałbrzych (organiza-
cja praktyk zawodowych i staży);

• Port Lotniczy Wrocław- Strachowice im. Mikoła-
ja Kopernika (Uczniowie wezmą udział w lekcji 
w plenerze - wyjazd na lotnisko w celu z zapo-
znania się z funkcjonowaniem portu lotniczego, 
a także organizowaniem przewozów).

Młodzież aktywnie uczestniczy również w  pro-
jektach unijnych „Czas na zawodowców” oraz 
„Wsparcie na zawodowym starcie” dzięki którym 
korzystają z:

• dodatkowych zajęć specjalistycznych (wykłady, 
warsztaty, ćwiczenia) we współpracy z wałbrzy-
skimi i wrocławskimi uczelniami wyższymi; 

• wysokiej jakości płatnych staży zawodowych 
we współpracy z lokalnymi pracodawcami;

• wsparcia stypendialnego dla szczególnie uzdol-
nionych uczniów;

• dodatkowych zajęć z doradztwa zawodowego;
• rozwijania kompetencji cyfrowych w  nowocze-

snych pracowniach komputerowych;
• kursów i  szkoleń potwierdzonych certyfikatem 

uzyskania dodatkowych kwalifikacji; 
• nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w które 

wyposażana jest szkoła;
• bezpłatnych kursów na prawo jazdy kat. B.

Język angielski zawodowy jest niezwykle waż-
ny w branży spedycyjnej. Pozwala on na kontakt 
z międzynarodowymi klientami, firmami, realizację 
zamówień, wysyłkę. Dlatego też klasy spedytor-
ski objęte są programem „Z  językiem angielskim 
w logistyce na Ty” gwarantującym nie tylko posze-
rzanie słownictwa z zakresu spedycji, ale również 
przewidującym współpracę z  firmą NSK, której 
pracownicy prowadzić będą warsztaty w  języku 
angielskim dot. formułowania pism i dokumentów 
niezbędnych w pracy w branży logistycznej. 

Język angielski zawodowy realizowany jest na 
kierunkach Technik Spedytor oraz Technik Ochro-
ny Środowiska. W  związku z  dużym zaintereso-
waniem słownictwem branżowym wprowadzony 
został autorski program „Z  językiem angielskim 
w  logistyce na Ty” – celem tego programu jest 
propagowanie słownictwa fachowego przy uży-
ciu TIK oraz metod aktywizujących. Dodatkowym 
atutem jest pozyskanie firm spedycyjnych działa-
jących na rynku (NSK Steering Systems Europe 
w  Wałbrzychu oraz Alsan Spedycja i  Transport 
Elżbieta Draus), które zapoznają naszych uczniów 
ze sposobem poprawnego formułowania w języ-
ku angielskim maili, listów przewozowych, faktur 
i innych pism niezbędnych we współpracy z mię-
dzynarodowym kontrahentem. 

Port lotniczy we Wrocławiu - wycieczka zawodoznawcza
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Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria”

Klasa patronacka Wałbrzyskich Zakładów Kok-
sowniczych „Victoria” S.A. wychodzi naprzeciw 
potrzebom pracodawcy: WZK „Victoria” S.A.

Absolwenci tego kierunku będą potrafili:
• przeprowadzać procesy produkcyjne;
• nadzorować prawidłowy przebieg procesów 

chemicznych;
• kontrolować parametry przebiegu procesów 

technologicznych;
• oceniać jakość produktów i półproduktów;
• prowadzić dokumentację produkcji;
• wykonywać analizy laboratoryjne  

i międzyoperacyjne;

W ramach współpracy z WZK „Victoria” S.A. 
uczniowie będą mieli możliwość:
• brać udział w targach branżowych i konkursach;
• korzystać z doposażonej bazy dydaktycznej 

Szkoły;

• uczestniczyć w wycieczkach programowych 
 do Spółki;
• nabywać umiejętności praktyczne w rzeczywi-

stym środowisku pracy w ramach praktyk zawo-
dowych;

• poznawać bieżące rozwiązania i technologie 
stosowane w branży;

• przygotować się do egzaminów potwierdzają-
cych kwalifikacje;

• podnosić kwalifikacje poprzez dostęp do nowo-
czesnej infrastruktury Spółki podczas praktyk 
zawodowych.

SPÓŁKA OFERUJE UFUNDOWANIE 
STYPENDIÓW DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ 
UCZNIÓW!
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• nauka trwa 3 lata,

• edukacja kończy się egzaminem oraz dyplo-
mem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe 

Podczas kształcenia na kierunku ogrodnik uczeń 
będzie miał możliwość zdobywania wiedzy za-
równo teoretycznej – przedmioty ogólnokształcą-
ce, przedmioty zawodowe, technika ogrodnicza, 
działalność ogrodnicza, zarządzanie w  ogrod-
nictwie, język obcy zawodowy, jak i  praktycznej 
nauki zawodu - wykonywania prac związanych 
z  uprawami sadowniczymi, warzywnymi, roślin 
przyprawowych, roślin ozdobnych.

Przygotowanie zawodowe w  zawodzie ogrodni-
ka ma na celu przygotowanie absolwentów do 
sprawnego i  fachowego obsadzania i  utrzymy-
wania ogrodów, parków i  trawników. Ogrodnik 
terenów zielonych współpracuje z zespołem spe-

cjalistów, min. z architektami, technikami, opera-
torami maszyn oraz robotnikami ogrodniczymi. 

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia – ogrod-
nik mają szerokie perspektywy zatrudnienia, 
mogą pracować w:
• przedsiębiorstwach ogrodniczych;
• w jednostkach zarządzania terenami zieleni;
• w firmach zajmujących się komponowaniem de-

koracji roślinnych;
• w podmiotach zajmujących się ochrona roślin 

i środowiska przyrodniczego;
• zakładach konserwacji terenów zielonych;
• firmach zajmujących projektowaniem i zakłada-

niem ogrodów;

a  także prowadzić własną działalność ekotury-
styczną lub agroturystyczną.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZAWNIE-ZDROJU     

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej 
(WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

       Dane osobowe kandydata   

                         Imię                                                                                Nazwisko  

 

           

                        

Telefon kontaktowy                  Seria i nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości (w przypadku braku nr PESEL) 

 

           Adres zamieszkania kandydata*  

 Ulica         Nr domu                  Nr lokalu  

 

 Miejscowość                                                                          Kod pocztowy         Poczta  

 

  Dane rodziców / prawnych opiekunów kandydata  

 Dane matki /prawnej opiekunki 
kandydata** 

Dane ojca/prawnego opiekuna 
kandydata** 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszania 
(jeśli jest inny niż kandydata) 

 
 
 

 

telefon    
e-mail    
W przypadku kandydata pełnoletniego 
*adres zamieszkania kandydata 
** imiona rodziców, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kandydata 

                   

 Preferencje –jeżeli wnioskodawca korzysta z prawa składania wniosku o przyjęcie do więcej niż jednej 
szkoły, zobowiązany jest podać kolejność preferencji (wpisując 1 dla najbardziej, a 3 dla najmniej preferowanej szkoły): 

Kolejność 
składania 

podań 

Nazwa szkoły Typ szkoły 
(Liceum, Technikum, Szkoła 

Branżowa, Szkoła Policealna) 

Oddział/Zawód 

 Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-
Curie w Szczawnie-Zdroju 

  

  
 

  

  
 

  

 

PESEL Data urodzenia 

                                                                     

Rekrutacja 2019  

_  _ - _  _  
___ 

 

Rekrutacja 2020

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej



Wybieram,  poza wiodącym językiem angielskim drugi język obcy (wstaw „X”) 

Język niemiecki  Język francuski  
 

Dodatkowe informacje o kandydacie (zaznaczenie poniższych kryteriów wymaga dołączenia do 
wniosków  dokumentów  potwierdzających ich spełnienie) (należy wypełnić załącznik do wniosku) 

L.p. Kryteria ustawowe (odpowiedniej rubryce wstawić „X”) TAK NIE 
1 Kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia 
  

2 Wielodzietność rodziny kandydata   
3 Niepełnosprawność kandydata   
4 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie   
5 Objęcie kandydata pieczą zastępczą   

 

             WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA 

 Rodzaj dokumentu Kopia Oryginał Uwagi 
1 Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej    
2 Zaświadczenie o wynikach egzaminu końcowego    
3 Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu 
   

4 Karta zdrowia    
5 Kopia aktu urodzenia    
6 2 zdjęcia (podpisane nazwiskiem na odwrocie)    
7     

 

Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody przez rodzica na przetwarzanie danych osobowych  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do 
wniosku dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem rekrutacji zbieranych przez Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-
Curie z siedzibą w Szczawnie-Zdroju zgodnie z art. 7 i 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. 
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rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało 
zakończone prawomocnym wyrokiem. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Zespołu Szkół w Szczawnie-
Zdroju.  
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Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w  Szczawnie-Zdroju otworzył w  roku szkolnym 
2018/2019 oddział specjalny dla młodzieży 
z  autyzmem w  tym z  zespołem Aspergera na 
kierunku technik informatyk. Już po pierwszym 
roku zainteresowanie oddziałami specjalny-
mi było tak duże, że Szkoła otworzyła kolejny 
kierunek – technik ochrony środowiska. Obec-
nie, biorąc pod uwagę potencjał i   możliwości 
naszych podopiecznych oraz skuteczność ze-
społu rewalidacyjnego pracującego na miejscu 
z  naszą młodzieżą (w  budynku Zespołu Szkół  
w Szczawnie-Zdroju znajduje się Powiatowa Po-
radnia Psychologiczno-Pedagogiczna) wychodzi-
my propozycją naboru do:
klas liceum ogólnokształcącego o nachyleniu:
• artystycznym;
• medycznym z promocją zdrowia;
• turystyczno-językowym.

a także do:

technikum zawodowego o nachyleniu:
• technik informatyk; 
• technik ochrony środowiska.

Szkoła ogłasza także nabór do:
• szkoły branżowej I Stopnia - zawód ogrodnik

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów od-
działów specjalnych przygotowaliśmy bogatą 
ofertę zajęć rewalidacyjnych, mających na celu 
wspieranie ich wszechstronnego rozwoju. wśród 

ODDZIAŁY 
SPECJALNE
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proponowanych form zajęć rewalidacyjnych zna-
leźć można:

• zajęcia kształtujące kompetencje społeczno-
-emocjonalne;

• zajęcia kształtujące kompetencje komunikacyjne;
• logoterapię z  elementami logorytmiki, emisji 

głosu, technik relaksacyjnych;
• terapię EEG biofeetback;
• fizjoterapię z elementami integracji sensorycznej;
• terapię pedagogiczną.

W trakcie zajęć specjaliści wykorzystują elementy 
arteterapii, dramy, socjoterapii, treningu zstępowa-
nia agresji (TZA ART®), Metody Ruchu Rozwijają-
cego Weroniki Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej 
Paula Dennisona, metody Dyna-Lingua MS, trenin-
gów relaksacyjnych (Jacobsona, Schultza) i wiele 
innych atrakcyjnych form pracy z uczniami ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W trosce, aby proces rewalidacji młodzieży z au-
tyzmem przebiegał jak najlepiej, Dyrektor szkoły 
zapewnił w  ramach pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej zajęcia hipoterapii, korzystając 
z  usytuowanej w  szczawieńskim kompleksie 
Dworzysko stadniny koni. Młodzież bardzo chęt-
nie uczęszcza na te zajęcia, bardzo ważną rolą 
terapeutyczną jest sam kontakt ze zwierzęciem, 
więc oprócz jazdy na koniach, samo głaskanie 
i  przytulanie się do tego sympatycznego stwo-
rzenia jest już terapią, choć bardziej poważnym 
wskazaniem jest pomoc w  zmniejszeniu zabu-
rzeń równowagi, poprawa koordynacji ruchowo-
-wzrokowej czy zwiększanie samodzielności. 
Uczniowie oddziałów specjalnych uczestniczą 
w  zajęciach pod okiem wykwalifikowanej kadry 
i przy wsparciu opiekunów ze szkoły.
 
Zespół Szkół w  Szczawnie-Zdroju troszczy się 
o  wszystkich swoich uczniów i  chce stworzyć 
im jak najlepsze warunki nauki i  rehabilitacji, 
dlatego szukając dogodnego lokum dla naszych 
podopiecznych otrzymaliśmy w użytkowanie bu-
dynek po wygasłym szczawieńskim gimnazjum. 
Będzie on wyposażony w  salę dla oddziałów 
specjalnych do przeprowadzania w  niej zajęć 
z  wychowania fizycznego wzbogaconych o  ele-
menty terapii sensorycznej i rehabilitacji. Zajęcia 
te pozwolą na realizację podstawy programowej 
i służyć będą usprawnieniu ruchowemu uczniów 
autystycznych, którzy mają szereg deficytów 
związanych z brakiem aktywności fizycznej oraz 
otyłości somatycznej.
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Prace plastyczne ucznia z oddziału specjalnego

Terapia EEG biofeetback
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KLASA I KLASA I

Kierunek jest propozycją dla uczniów oczekują-
cych od szkoły nie tylko przekazywania wiedzy, 
ale też i praktycznych umiejętności przydatnych 
dla absolwenta kierunku. 

• kierunek rozwija wrażliwość uczniów na potrze-
by osób starszych, uczy empatii i odpowiednie-
go podejścia do seniorów;

• kształtuje wszechstronną osobowość ucznia 
o postawie otwartej;

• uczy tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka;
• kształtuje umiejętność celowego wykorzystania 

nabytej wiedzy w  procesie opieki nad osobą 
starszą;

• uczy kształtowania postaw prospołecznych;
• rozwija społeczne i  emocjonalne kompetencje 

ucznia;
• uczy wyrabiania umiejętności kontaktowania się 

za pomocą różnorodnych form: techniki, techno-
logii, działań opiekuńczo-wspierających, stosow-
nych do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpo-
znanych problemów i potrzeb osoby starszej;

• uczy nawiązywania celowej współpracy śro-
dowiska lokalnego i  podmiotów działających 
w jego obrębie na rzecz seniorów;

• uczy rozpoznawania i  interpretowania sytuacji 
społecznej, warunków życia, relacji z  rodziną, 
grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej;

• daje możliwość, ze względu na lokalizację szko-
ły w  miejscowości, w  której funkcjonują trzy 
domy seniora, odbywania praktyk w środowisku 
osoby starszej;

• daje możliwość, ze względu na lokalizację szko-
ły w  miejscowości uzdrowiskowej, odbywania 
praktyk w obiektach uzdrowiskowych, w których  
uczeń będzie miał możliwość praktycznego i teo-
retycznego zapoznania się z metodami rehabili-
tacji chorób i dolegliwości wieku podeszłego;

• szkolne zajęcia językowe będą uwzględniały 
podstawowe formy komunikacji w danej branży, 
aby absolwent kierunku miał także możliwość 
zatrudnienia się w krajach Unii Europejskiej.

Kierunek jest propozycją dla uczniów oczekują-
cych od szkoły nie tylko przekazywania wiedzy, 
ale też i praktycznych umiejętności przydatnych 
dla absolwenta kierunku

• daje możliwość zdobycia umiejętności i  kom-
petencji w zakresie masażu leczniczego, spor-
towego, kosmetycznego zgodnie z  wymogami 
wiedzy medycznej, w  celu uzupełnienia zabie-
gów fizykalnych i usprawniających;

• daje możliwość uzyskania dyplomu potwier-
dzającego kwalifikacje zawodowe w  zawodzie 
technik masażysta;

• uzyskanie dyplomu technika masażysty daje 
możliwość zatrudnienia na oddziałach rehabi-
litacji, w  prywatnych klinikach, w   gabinetach 
kosmetycznych, salonach urody czy centrach 
odnowy biologicznej, a także w punktach masa-
żu w hotelach lub ośrodkach wypoczynkowych;

• osoby posiadające dyplom technika masażysty 
uprawnione są do samodzielnego świadczenia 
usług w zakresie masażu;

• daje możliwość, ze względu na lokalizację szkoły 
w miejscowości, w której funkcjonują trzy domy 
seniora, odbywania praktyk w tych placówkach;

• daje możliwość, ze względu na lokalizację szko-
ły w  miejscowości uzdrowiskowej, odbywania 
praktyk w obiektach uzdrowiskowych, w  któ-
rych uczeń będzie miał możliwość praktyczne-
go i teoretycznego zapoznania się z metodami 
masażu tradycyjnego, leczniczego, wodnego; 

• szkolne zajęcia językowe będą uwzględniały 
podstawowe formy komunikacji w danej branży, 
aby absolwent kierunku miał także możliwość 
zatrudnienia się w krajach Unii Europejskiej.

TECHNIK OPIEKUN 
OSOBY STARSZEJ

TECHNIK 
MASAŻYSTA

SZKOŁA
POLICEALNA
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Szkoła nie korzysta z elektronicznego systemu rekrutacyjnego, wniosek o przyjęcie 
do szkoły dostępny jest na stronie www szkoły, w sekretariacie i w niniejszej publikacji.

REKRUTACJA
577 950 301

mail: ceramikrekrutacja@wp.pl

Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Kolejowa 2

58-310 Szczawno-Zdrój
tel./fax 74 843 26 07

ceramikszczawno@wp.pl

ZAPRASZAMY NA
DZIEŃ

OTWARTYCH 
DRZWI 

24 kwietnia 2020 roku 
od godziny 9.00


