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zaprasza Cię  od 2012  
na nowy kierunek 

Zapewniamy zakwaterowanie           

i wyżywienie na terenie szkoły.  

Pokoje jedno, dwu i trzyosobowe 

z łazienkami 

 

 

Zespół Szkół  
Ponadgimnazjalnych  

im. Bohaterów  Ziemi Iłżeckiej 
w Chwałowicach 

Twoja szkoła -  Twoja przyszłość 

 

ZAPRASZAMY 

Szkoła zapewnia 

 Doskonałą bazę dydaktyczną i sportową wyposażoną w naj-

nowocześniejszy sprzęt i pomoce naukowe. 

 Obiekty sportowe: stadion, siłownię i salę gimnastyczną. 

 Dwie strzelnice sportowe: do broni palnej i do broni pneuma-

tycznej 

 Wychowanie fizyczne także na basenie. 

Wymagane dokumenty 

Podanie o przyjęcie do szkoły ( do pobrania w sekretariacie 

lub ze szkolnej strony WWW), dwie fotografie, świadectwo 

ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego, zaświadczenie lekarskie. 

Terminy składania dokumentów 

Już od 14 maja 2012 roku. Szczegółowe terminy będą  na 

stronie internetowej szkoły. 



Liceum Ogólnokształcące 3 –letnie 

klasa mundurowa wojskowo-policyjna 

Program klas mundurowych obejmuje: 

 strzelectwo sportowe bronią pneumatyczną i palną  
(szkoła posiada dwie strzelnice sportowe), 

 techniki interwencyjne i samoobronę, 

 sztuki walki, 

 letnie i zimowe obozy sprawnościowe, 

 naukę pływania, 

 wychowanie patriotyczno - obronne, 

 współpracę z organizacjami paramilitarnymi, 

 wyjazdy szkoleniowe do wojska i policji. 

Kierunki kształcenia 
w roku szkolnym 2012/2013 

Technikum Architektury Krajobrazu 4-letnie  

NOWOŚĆ—TYLKO U NAS !!! 
 

Będziesz mógł: 
 poznać różne techniki rysunkowe,   
 korzystać  z dostępnych technik komputerowych, 
 zdobywać wiedzę dotyczącą stylów architektonicznych  i ogrodo-

wych, 
 uczyć się tworzyć kompozycje ogrodowe i poznawać zasady 

kształtowania krajobrazu w różnych epokach historycznych 
w Polsce i na świecie, 

 nabywać umiejętności doboru roślin do elementów przestrzennych 
w projektach ogrodów. 

Kończąc tę szkołę będziesz mógł podjąć pracę w: 
 pracowniach obiektów architektury krajobrazu, 
 jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury 

krajobrazu, 
 administracji samorządowej (m.in. w wydziałach: geodezji 

i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji ziele-
ni), 

 w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, 
 u właścicieli obiektów krajobrazowych, 
 w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych. 

 

Technikum Geodezyjne 4-letnie  
 

Technik Geodeta – jest to bardzo atrakcyjny kierunek, po ukończe-
niu którego absolwenci mają 
możliwość: 
 
 podjęcia nie tylko ciekawej, 

ale i dobrze płatnej pracy, 
m.in. w firmach geodezyj-
nych i urzędach, 

 prowadzić geodezyjną obsłu-
gę budowy obiektów geode-
zyjnych, 

 dokonywać pomiarów geode-
zyjnych, 

 opracowywać i rysować ma-
py, 

 prowadzić ewidencję gruntów 
i budynków, 

 opracowywać plany prze-
strzennego zagospodarowa-
nia terenu. 

Technikum Rolnicze 4-letnie  
 

W wyniku kształcenia  w zawodzie technik rolnik zdobędziesz 
umiejętności: 
 projektowania procesów technologicznych w gospodarstwie, 
 sporządzania wniosków o przyznanie funduszy unijnych, 
 przygotowania do pracy i obsługi maszyn rolniczych, 
 obsługi instalacji i urządzeń w gospodarstwie rolnym, 
 prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie, 
 prowadzenia usług agroturystycznych, 
 prowadzenia rachunkowości w gospodarstwach rolnych, 
 

Masz możliwość uzyskania bezpłatnego prawa jazdy 
kat."T" 

 
 
Zajęcia praktyczne  
i praktyki zawodo-
we odbywają się 
w dużym stopniu 
w Pokazowym Go-
spodarstwie Ekolo-
gicznym 
w Chwałowicach. 
 

 

 

 

Technikum Agrobiznesu 4-letnie  
 

Tu zdobędziesz umiejętności: 
 tworzenia i zarządzania małą firmą, 
 prowadzenia księgowo-

ści, 
 zarządzania marketin-

gowego, 
 prowadzenia sekreta-

riatu (biura), 
 obsługi komputera 

i maszyn biurowych, 
 konstruowania biznes-

planu, 
 posługiwania się języ-

kiem obcym  w agrobiz-
nesie, 

 prowadzenia gospodar-
stwa rolnego lub zakładu przetwórczego. 

 
Prawo jazdy kategorii „B” za darmo 

 
Absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze umożliwiające pozyskanie 
środków unijnych. 
 
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w: 
 przedsiębiorstwach rolniczych, produkcyjnych, usługowych, han-

dlowych, 
 gospodarstwach agroturystycznych, 
 firmach marketingowych - sprzedaż produktów rolniczych i spo-

żywczych. 


