


➢ 1946 - Utworzenie na terenie Janowa Lubelskiego Publicznej 

Średniej Szkoły Zawodowej z siedzibą 

przy ulicy Zamoyskiego. Początkowo szkoła kształciła 

w zawodach: ślusarz, stolarz, krawiec i sprzedawca .

➢ 1977 - Oddanie do użytku nowych obiektów dydaktycznych 

szkoły mieszczących się przy ulicy Ogrodowej 20. 

Nowy budynek szkoły mieszczący się przy ulicy Ogrodowej Rok 1977 Budynek internatu przy Zespole Szkół Zawodowych. Rok 1978

Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa miesząca się przy ulicy Zamoyskiego

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 
SZKOŁA  Z  TRADYCJAMI 

ORAZ SUKCESAMI UCZNIÓW



▪ Technikum kształcące w zawodach:

➢ technik technologii drewna

➢ technik usług fryzjerskich

➢ technik mechanik

➢ technik ekonomista

➢ technik budownictwa

➢ technik informatyk 

➢ technik pojazdów samochodowych

▪ Branżowa Szkoła I Stopnia

▪ Branżowa Szkoła II Stopnia

OFERTA EDUKACYJNA 
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH



TECHNIKUM – technik technologii drewna

Technik technologii drewna to zawód przygotowujący 

zarówno do pracy w małych rzemieślniczych firmach 

stolarskich, jak i wielkoprzemysłowych zakładach 

drzewnych. Technik technologii drewna odpowiada za 

prawidłowe przygotowanie, kierowanie i nadzorowanie 

procesu technologicznego w zakładach przemysłu 

drzewnego. Organizuje i kontroluje prace związane 

z hydrotermiczną i plastyczną obróbką drewna i tworzyw 

drzewnych.

Kwalifikacje: 

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna 

i materiałów drewnopochodnych 

DRM.08. Organizacja i prowadzenie 

procesów przetwarzania drewna i 

materiałów drewnopochodnych 



Technik usług fryzjerskich posiada umiejętności

zarządzania zespołem i salonem fryzjerskim. Wykonuje

zabiegi za pomocą różnorodnych narzędzi oraz materiałów

fryzjerskich, śledzi modę i techniki fryzjerskie.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług

fryzjerskich jest przygotowany do:

- wykonywania zabiegów fryzjerskich, takich jak zabiegi

pielęgnacyjne włosów, strzyżenie włosów, formowanie

i modelowanie fryzur oraz zmiana koloru włosów,

- stosowania w pracy najnowszych osiągnięć fryzjerstwa.

TECHNIKUM – technik usług fryzjerskich

Kwalifikacje:

FRK.01. Wykonywanie 

usług fryzjerskich 

FRK.03. Projektowanie

i wykonywanie fryzur 



TECHNIKUM – technik mechanik

Technik mechanik jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku 

pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem: projektowanie, konstruowanie, wytwarzanie, budowę, 

eksploatację oraz naprawę maszyn, urządzeń i mechanizmów. 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do:

-obsługi  obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie,

-organizowania i nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,

- sporządzania dokumentacji technologicznej,

- badania części i zespołów oraz maszyn i urządzeń, instalowania i uruchamiania obiektów 

mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji.

Kwalifikacje:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek 

skrawających

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie 

procesów produkcji maszyn i urządzeń  



TECHNIKUM – technik ekonomista

Technik ekonomista to zawód dający szerokie możliwości zatrudnienia. Ekonomiści to osoby cenione

na rynku pracy, posługujące się nowoczesną technologią oraz korzystające z użytkowych programów

finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą, jak

również znaleźć zatrudnienie w bankach, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych czy jednostkach

samorządu terytorialnego.

Kwalifikacje:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji 

w jednostce organizacyjnej 

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-

płacowych i gospodarki finansowej 

jednostek organizacyjnych



TECHNIKUM – technik budownictwa

Technik budownictwa to atrakcyjny zawód, który ma szczególne znaczenie w gospodarce kraju.

Specjaliści w tej dziedzinie są poszukiwani na rynkach pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Technik budownictwa może znaleźć zatrudnienie jako: kierownik budowy, koordynator w biurach

projektowych czy wytwórca materiałów budowlanych.

Kwalifikacje:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich 

i tynkarskich 

BUD.14. Organizacja i kontrola robót 

budowlanych oraz sporządzanie 

kosztorysów 



TECHNIKUM – technik  informatyk

Informatyk to nowoczesny i poszukiwany zawód. Absolwent technikum w zawodzie technik

informatyk może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach technicznych,

a w perspektywie podjąć ciekawą i satysfakcjonującą pracę.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk jest przygotowany do:

- konfigurowania i administrowania wewnętrznych sieci firmowych,

- tworzenia stron internetowych i baz danych oraz administrowania nimi,

- konfigurowania urządzeń peryferyjnych używanych przez pracowników,

- obsługi stanowiska komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi.

Kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja 

systemów komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i lokalnych sieci 

komputerowych 

INF.03. Tworzenie i administrowanie 

stronami i aplikacjami internetowymi 

oraz bazami danych



TECHNIKUM – technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych to zawód związany

z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych

pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym

kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny

naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych,

a także diagnostyki samochodowej.

Kwalifikacje:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie  oraz 

naprawa pojazdów samochodowych 

MOT.06. Organizacja i prowadzenie 

procesu obsługi pojazdów 

samochodowych 



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

ZAWÓD KWALIFIKACJE

Kucharz Sporządzanie potraw i napojów

Fryzjer Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Sprzedawca Prowadzenie sprzedaży

Murarz tynkarz Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Lakiernik samochodowy Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

Kierowca mechanik Eksploatacja środków transportu drogowego

Mechanik pojazdów 

samochodowych

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych

Mechanik-monter maszyn i 

urządzeń
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Operator maszyn leśnych Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych

Wędliniarz Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Cukiernik Produkcja wyrobów cukierniczych

Piekarz Produkcja wyrobów piekarskich

Krawiec Wykonywanie usług krawieckich

Stolarz Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Ślusarz Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Elektromechanik Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Elektronik
Montaż układów i urządzeń elektronicznych

Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych



PRAKTYKA ZAWODOWA W ZST

W ramach praktyk zawodowych szkoła współpracuje z wieloma zakładami pracy.

Celem praktyki zawodowej jest kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej

w trakcie nauki w murach szkoły oraz zdobywanie doświadczenia w samodzielnym i zespołowym

wykonywaniu obowiązków zawodowych.



Koła zainteresowań:

✓ SKS – siłownia, siatkówka, koszykówka

✓ Klub Filmoteki Szkolnej

✓ Szkolne Koło Informatyczne

✓ Szkolne Koło Młodego Ekonomisty

✓ Szkolne Koło Strzeleckie LOK

✓ Szkolne Koło Wolontariatu „Amicus”

• Zajęcia przygotowujące do matury i egzaminów zawodowych

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE



Uczniowie ZST osiągają wysokie wyniki w nauce, dzięki czemu są zdobywcami licznych

stypendiów: Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Starosty Janowskiego,

Stypendium Lubelskiej Kuźni Talentów.

Stypendia są nagrodą za wytężoną pracę, nieustanne kształtowanie siebie oraz ciągły trud

zdobywania wiedzy.

OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY UCZNIÓW ZST



LAUREACI  KONKURSÓW

Uczniowie ZST rozwijają swoje zainteresowania

biorąc udział w licznych konkursach i olimpiadach.

• Uczennica klasy 3fg Julia Igras została

laureatką Turnieju Wojewódzkiego 25.

Jesiennego Konkursu Recytatorskiego. Jury

doceniło jej ekspresję słowa i kunszt

artystyczny przyznając Julii II miejsce w

kategorii: szkoły ponadpodstawowe i dorośli.

• Uczennice: Agnieszka Staszowska, Sylwia

Zarzeczna oraz Weronika Zarzeczna to

uczestniczki Ogólnopolskiego Konkursu

Geograficznego „Geo – Planeta” PLUS.



KONKURSY ORGANIZOWANE 

W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Konkursy organizowane w naszej szkole:

➢ Szkolny konkurs na prezentację multimedialną 

dotyczącą życia i twórczości Cypriana Kamila 

Norwida,

➢ Konkurs fotograficzny: „Zawód w obiektywie”,

➢ Konkurs wiedzy o HIV/AIDS,

➢ Szkolny konkurs czytelniczy ze znajomości 

utworu „Moralność pani Dulskiej” oraz życia i 

twórczości Gabrieli Zapolskiej.

➢ Szkolny konkurs na fryzurę świąteczną.



PROJEKTY  ZREALIZOWANE 

MODERNIZACJA  WARSZTATÓW  SZKOLNYCH

Uroczyste otwarcie Warsztatów Szkolnych po modernizacji odbyło się 8 września 2020 roku.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu pt. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego

w szkołach Powiatu Janowskiego” realizowanego w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego w latach 2014-2020.

Kompleksowo zmodernizowano pomieszczenia warsztatów. Doposażono również pracownie do nauki

wszystkich zawodów.



PROJEKTY  ZREALIZOWANE 
MODERNIZACJA  WARSZTATÓW  SZKOLNYCH



PROJEKTY  W TRAKCIE REALIZACJI 
ROZWÓJ  KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO  W  ZST

Projekt Rozwój Kształcenia Zawodowego ma na celu zwiększenie potencjału zawodowego uczniów i

nauczycieli. Dzięki nabyciu kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz wyposażenia

pracowni zawodowych oczekiwanym skutkiem będzie zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół

zawodowych.

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.12.2022, tj. 2 lata i 4 miesiące.

Budżet projektu

4 731 106,70 zł



PROJEKTY  W TRAKCIE REALIZACJI  
ROZWÓJ  KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO  W  ZST

W ramach projektu Rozwój Kształcenia Zawodowego 

w ZST będą realizowane: 

➢ Szkolenia i kursy dla uczniów (ponad 20 różnych 

szkoleń i kursów dających dodatkowe uprawnienia i 

kwalifikacje) – 180 000 zł.

➢ Płatne staże uczniowskie dla 190 uczniów - 600 000 zł. 

➢ Dodatkowe zajęcia specjalistyczne przygotowujące do 

egzaminu z kwalifikacji oraz zajęcia kształtujące 

kompetencje kluczowe z biologii, chemii oraz języka 

anielskiego – 160 000 zł.

➢ Kursy i szkolenia dla nauczycieli zawodu – 180 000 zł. 



Kursy uczniów ZST realizowane w ramach projektu 

Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST

• kurs obsługi kasy fiskalnej,

• kurs pracownika biurowego ,

• kurs operatora koparek,

• kurs grafiki komputerowej oraz kurs 

HTML/JavaScript/CSS ,

• kurs przedłużania i zagęszczania włosów,

• kurs nowoczesnych technik koloryzacji,

• kurs nowoczesnych technik strzyżeń ,

• kurs spawacza MAG135,

• kurs operatora programisty CNC,

• kurs operatora wózka widłowego z wyminą butli gazowej,

• kurs spawacz MAG135,

• kurs prawa jazdy kat. „B”.

PROJEKTY  W TRAKCIE REALIZACJI  
ROZWÓJ  KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO  W  ZST



W ramach projektu Rozwój Kształcenia Zawodowego w okresie wakacyjnym 103 uczniów

uczestniczyło w stażach u lokalnych pracodawców z terenu Powiatu Janowskiego, a także spoza

niego, między innymi we Frampolu, w Zakrzówku, w Chodlu, jak również w Biłgoraju i Warszawie.

Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do poszczególnych szkoleń i kursów ukończyli je z wynikiem

pozytywnym, co świadczy nie tylko o zaangażowaniu uczniów w podnoszenie własnych

kompetencji, ale także o dobrym przygotowaniu ich przez kadrę pedagogiczną ZST.

PROJEKTY  W TRAKCIE REALIZACJI 
ROZWÓJ  KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO  W  ZST



INTERNAT



W szkole panuje klimat zaufania i akceptacji.
Pomagamy też innym poprzez wolontariat oraz akcje charytatywne



SZLACHETNA PACZKA

Uczniowie ZST od wielu lat angażują się w

ogólnopolski projekt społeczny organizowany

przez Stowarzyszenie Wiosna – Szlachetna

Paczka, którego celem jest materialna i

mentalna pomoc rodzinom i osobom

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.



III JANOWSKIE IGRZYSKA SPORTOWE

W Zespole Szkół Technicznych cyklicznie organizowane są wydarzenia, które podkreślają rangę

zdrowego trybu życia. Przykładem takiego przedsięwzięcia są zorganizowane już po raz trzeci

Janowskie Igrzyska Sportowe, którym w tym roku przyświecało hasło: „W zdrowym ciele,

zdrowy duch".



WSPÓŁPRACUJEMY Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

WSEI W LUBLINIE, WSZiA W ZAMOŚCIU, 

WSPA W LUBLINIE, PWSZ W CHEŁMIE



ZŁOTE SZKOŁY NBP

Zespół Szkół Technicznych uzyskał prestiżowy tytuł „Złotej Szkoły NBP”.

Nasza szkoła znalazła w gronie najlepszych szkół w w Polsce promujących edukację ekonomiczną

wśród młodzieży szkolnej. Komisja konkursowa powołana przez Prezesa Narodowego Banku

Polskiego – Profesora Adama Glapińskiego, przyznając tytuł oceniała szkoły pod kątem realizacji

zadań konkursowych, zwracając uwagę na: pomysłowość, metody i narzędzia edukacyjne,

dopasowanie zadań do wieku uczniów, przydatność w praktyce oraz zasięg i poziom

zaangażowania uczestników.



Szkoła innowacji 

Certyfikat bezpiecznej szkoły

Szkoła współpracy

Szkoła Sportowych Talentów 

Lubelska Szkoła z Życiem DKMS

Złote Szkoły NBP

CERTYFIKATY



Zespół Szkół Technicznych

23-300 Janów Lubelski

ul. Ogrodowa 20

tel. 15 8724 015

Internat:

tel. 15 8720 615 

e-mail: zszjanow@o2.pl

zszjanow.fc.pl

facebook.com/zstjanow

mailto:zszjanow@o2.pl

